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0 SAMMANFATTNING

Riksdagen beslutade 2009-03-19 om inrättande av Kosterhavets nationalpark inom regionen
för Strömstads och Tanums kommuner. Nationalparkens grundläggande syfte är att skydda den
marina miljön, men också att göra den tillgängligt för olika kategorier av besökare. Parkerings-
platser är en viktig del för tillgängligheten till nationalparken.

Kosterhavets nationalpark är den första av marint slag i Sverige. Den utgörs av havsområdet i
norra Bohuslän, från norska gränsen i norr ner mot Grebbestad i söder. I skötselplanen för
Kosterhavets nationalpark, fastställd av Naturvårdsverket 2009-08-27, anges att en entréplats
skall uppföras vid Resö hamn i anslutning till gästhamnen.

Kommunens mål med planen är således att bygga denna entré med tillhörande parkering, ut-
vecklingsmöjligheter för Hamnmagasinet, nya bostäder med bl a seniorboende samt en utveck-
ling av befintlig hamn. Planförslaget är i överensstämmelse med kommunens översiktliga plane-
ring. För området finns idag ingen gällande detaljplan.

En behovsbedömning för detaljplanen har tagits fram av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.
Planens genomförande bedömdes i samråd med Länsstyrelsen medföra risk för betydande mil-
jöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i samband med planarbetet.

Följande aspekter har bedömts som särskilt viktiga att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen:

• Naturvårdsområdet Tanumskusten del 1
• Strandskyddsbestämmelser
• Natura 2000-området Tanumkusten
• Riksintresse för naturvård enligt 3 kap miljöbalken
• Särskilda geografiska hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken
• Kosterhavets nationalpark.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen och utgör också
ett beslutsunderlag.

Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna förändringar inom planområdet
medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer sammanfattad beskrivning av planens
innehåll.

För att få en så bra förståelse som möjligt av de planerade förändringarna bör planbeskrivning
och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.

SAMMANFATTNING
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INLEDNING

1 INLEDNING

På uppdrag av Tanums kommun har denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats med
anledning av ett detaljplaneförslag över Resö och som berör fastigheterna Resö 3:24, 3:59,
Myren 1:1 m fl i Tanums kommun.

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKBn

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen och är där-
med en del av beslutsunderlaget. Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av före-
slagna förändringar inom planområdet, medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer
sammanfattad beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den
miljöpåverkan som planen ger upphov till. För att få en så bra förståelse som möjligt för de
planerade förändringarna bör planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som planförslaget
kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö,
dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning
med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljön.

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna för det fall planen inte blir antagen, beskrivs
även effekterna av ett nollalternativ, dvs bibehållande av nuvarande situation.

MKBn har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som mest väsentliga vid prövning av
planen. Geografiskt har studien i huvudsak begränsats till detaljplaneområdet med angränsande
omgivning.

1.2 METOD

Vid undersökning av vattenområdets vegetation och bottenfauna (augusti 2009) användes en
miniROV-farkost. ROV-farkosten manövrerades från land ut i de två områden som skulle kart-
läggas. Farkostens aktionsradie begränsades av kabellängden på 152 m mellan farkosten och
manöverenheten. Den sistnämnda är försedd med videoskärm och digitala inspelningsenheter
som medger dokumentation på videotape eller hårddisk. Från videomaterialet har bilder uttagits
till denna rapport. I undervattensbilderna anges ett ”D” som är djup i meter, samt ett ”H” som är
heading dvs kompasskursen.

Inventering av landmiljön gjordes vid två tillfällen dels 2010-04-23 och dels 2010-07-10.
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OMRÅDESBESKRIVNING

Fig 2. Översiktskarta.

Fig 1. Översiktskarta för Resö med rödmarkerat undersökningsområde.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

Planområdet, som tidigare inte är planlagt, omfattar Resö hamn med Hamnholmen, områden
norr och öster härom samt södra Vallbostrand.

Resö karakteriseras av
i huvudsak av en tall-
skogsbevuxen större ö
med både permanent
och sommarbostäder.
De västra och norra de-
larna utgöres av attrak-
tiva sandstränder som
utnyttjas flitigt för bad. I
sydväst ligger Resö
hamn som är ett mindre
men aktivt kustfiske-
samhälle med sjöbodar
och hamnbassäng väl
skyddad innanför
Hamnholmen. Fig 2. Resö gästhamn.
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

MILJÖBALKENS 2 KAP

• Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skyddsåtgär-
der, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kommentar: För landområde 2 sker ingrepp i bestånd med blåsippor för bilparkering
alternativt vändplats för buss. I övrigt bedöms planen inte medföra någon betydande
skada eller olägenhet.

• Bästa möjliga teknik och kunskap: Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga
teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägen-
het.

Kommentar: Vid genomförande av planen förutsätts anlitade entreprenörer tillämpa
bästa teknik samt ha goda erfarenheter från liknande byggnationer.

• Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. Enligt 2 kap
6 § miljöbalken skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Kommentar: I gällande ÖP anger kommunen behovet av dels utbyggnad av gäst-
hamnen med serviceanläggningar, dels en utökning med tomter för attraktiva bostäder.

• Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning.

Kommentar: För byggnader och anläggningar inom planen förutsätts att för miljön
lämpligaste material används. En förbättrad återvinningsstation kommer antingen att
finnas inom det området som avses planläggas senare vid Vallbostrand eller finnas kvar i
nuvarande läge.

• Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall ersätta materiel eller produkter, som kan antas medföra risker för människors hälsa
eller miljön, med likvärdig materiel eller produkter, som kan antas medföra mindre sådana risker.

Kommentar: För anläggningar inom planen förutsätts att de för miljön lämpligaste
byggmaterialen prioriteras och används.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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• Rimlighetsavvägning: Kraven på de allmänna hänsynskraven gäller i den utsträckning
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Kommentar: Huvudsakliga delar av planområdet ligger redan inom eller i anslutning
till exploaterade områden.

• Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § skall alla som bedriver eller har bedrivit eller vidtagit
en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten
har upphört.

Kommentar: Uppkommer skador på allmän eller enskild egendom under anläggnings-
arbetena kommer detta att behandlas som ett skadeståndsärende.

• Slutavvägning: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför
risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att
miljön försämras avsevärt.

Kommentar: Planförslaget bedöms ej innebära risk att människor får sina levnads-
förhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt.

3.2 BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

• Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § i miljöbalken användas för det eller de
ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge samt före-
liggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.

Kommentar:  Planområdet, ingår i område av riksintresse för naturvård och frilufts-
liv. Småbåtshamnen bedöms utgöra en lämplig användning av området med hänsyn till
dess beskaffenhet och läge samt föreliggande behov av båtplatser. Alternativa lägen på
Resö innebär etablering i orörda och i regel grunda områden. Länsstyrelsens policy är att
hamnar skall etableras i anslutning till redan befintliga hamnar och inte ta orörda områ-
den i anspråk.

• Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk ska enligt
3 kap 5 § i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas
bedrivande.

Kommentar: ”Skyddsvärda uppväxt- och rekryteringsområden för kommersiellt vik-
tiga arter finns i hela kustområdet, men det saknas underlag för att avgränsa de vikti-
gaste av dessa som riksintresse” (citat ur Fiskeriverkets utredning Finfo 2006:1; referens
4). I utredningen finns inte något särskilt utpekat riksintresseområde för fisket vid Resö.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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• Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt pga områdenas natur-
eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § i miljöbalken så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Kommentar: Med undantag av område 2, med ingrepp i bestånd av blåsippor (dis-
pens avses sökas), kommer föreslagna anläggningar inte att skada natur- eller kulturmil-
jön påtagligt. Planerad hamn, som innebär en utökning av befintliga bryggor för fritids-
båtar, bedöms ej innebära att natur- och kulturmiljön tillfogas någon påtaglig skada. Ej
heller påverkas några fritidsintressen negativt.

• Mark- och vattenområde som är särskilt lämpliga för bl a kommunikationer skall enligt 3
kap 8 § miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder, vilka påtaglig kan försvåra utnyttjan-
det av dessa.

Kommentar: Planförslaget leder i stället till att tillgängligheten i området underlät-
tas.

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet

• Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen Norge till Lysekil är i sin helhet
av riksintresse enligt 4 kap 1 och 4 §§ i miljöbalken för sina natur- och kulturvärden. Inom detta
område får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det inte
möter något hinder enligt 2-7 §§ samma kapitel, och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Kommentar: De områden som omfattas av 4:e kap MB är enligt 1§ i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till de natur-
och kulturvärden som finns här. Ingrepp
får inte påtagligt skada värdena. Plan-
området ingår i ovanstående område
och är således av riksintresse med av-
seende på natur- och kulturvärden.
Planförslaget bedöms dock ej medföra
några negativa konsekvenser för
några sådana värden annat än för be-
stånd med blåsippor.

Skydd av områden

• Strandskydd: enligt 7 kap 13-18
§§ miljöbalken omfattar land- och vatten-
området vid havet, insjöar och vattendrag
intill åtminstone 100 meter från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd. Inom
detta område får inte byggnader uppfö-
ras eller grävningsarbeten utföras för så-

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fig 3. Gräns för strandskydd (blå linje).
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dana byggnader, eller andra åtgärder utföras som kan förhindra allmänhetens åtkomst av områ-
det eller väsentligen försämra livsvillkoren för djur- och växtarter.

Kommentar: Det aktuella planområdet omfattas delvis av strandskyddsbestämmelser, enligt
miljöbalken 7 kap 13-18§§ (se fig 3).  För ärenden som inletts före 2009-07-01 är Länssty-
relsen beslutsmyndighet. Så är fallet med denna plan och beslutet i strandskyddsfrågan
skall således fattas enligt de äldre reglerna.

Strandskyddet har i vissa delar en oregelbunden avgränsning. Avsikten i planen är att
upphäva strandskyddet i de delar som berörs av nybyggnation. Norr om planområdet går
strandskyddsgränsen genom ett hus. Beträffande det norra äldreboendet omfattas ca hälften
av strandskyddsförordnande, när däremot byggnader väster, söder och söder om detta
inte omfattas. Även här bör en justering av strandskyddsgränsen övervägas. I den södra
delen går strandskyddsgränsen tvärs över berget och omfattar även den bebyggda fastig-
heten 3:33. Ännu längre söderut omfattas fastigheterna  3:63 och 3:64 av strandskydd
medan fastigheten i söder inte omfattas.

För att få en mer enhetlig och adekvat avgränsning av strandskyddet bör den nuvarande
avgränsningen ses över.  I de delar där strandskyddet föreslås upphävas bedömer kommu-
nen att det finns särskilda skäl för detta enligt ovannämnda regler.

De områden där strandskyddet föreslås upphävt är:

1. I söder, fastigheterna Resö 3:61 och 3:62 samt den nya föreslagna fastigheten norr
om 3:62. Fastigheten 3:61 är redan bebyggd. Samtliga ligger avskilda från strandområdet
med en väg.

2. Området vid Hamnholmen som avses för utbyggnad av Hamnmagasinet med tillhö-
rande övernattningsmöjligheter/vandrarhem. Den del av området som inte bebyggs kom-
mer att vara tillgängligt för allmänheten och anläggningen är till för att öka möjligheter
för det rörliga friluftslivet.

3. I norr, delar av det föreslagna seniorboende samt två nya tomter för enbostadshus
söder om fastigheten Myren1:12, samt fastigheten Myren 1:32 där en dispens redan bevil-
jats. Samtliga dessa områden är väl avgränsade från strandområdet med vägar. Från de
föreslagna parkeringarna finns möjligheter att ta sig via befintliga vägar och stigar norrut
till Vallbostrand, öster om fastigheten Myren 1:12.

• Naturreservat: Länsstyrelsen eller kommunen får enligt 7 kap 4 § miljöbalken förklara
ett mark- eller vattenområde som naturreservat, i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och
bevara värdefulla miljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.  Även områden för att
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer får förklaras som naturreservat.

Kommentar:  Gränsen för Kosterhavets nationalpark går ca 100 meter ut från land
dvs mitt i sundet mellan Resö och ön Bissen.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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I skötselplanen för  Kosterhavets nationalpark anges att syftet är att ”Långsiktigt skydda
och bevara områdets naturligt förekommande marina ekosystem, biotoper och arter sam-
tidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser”. Här anges
också att ”Yrkesfisket och fritidsfisket bedrivs enligt fiskerilagstiftningen. Trålning efter
räka bedrivs i enlighet med den så kallade Koster/Väderöfjordsmodellen (överenskom-
melsen daterad 2000-10-26), och är förenlig med nationalparkens syfte”.

I området bedrivs ett småskaligt yrkesfiske som sysselsätter cirka 70 yrkesfiskare. De
dominerande och viktigaste arterna är räka och havskräfta. Man fiskar också hummer,
krabba och makrill. Även sill, havsöring, ål och pigghaj fiskas i området men i begränsad
omfattning. Trålfiske är endast tillåtet efter räka. Idag finns cirka 20 trålare, som fiskar
räka helt eller delvis i området. Varje år fångas ungefär 200 ton räkor. Räkfisket fördelas
mellan fiskarna i området enligt en informell förvaltning. Exempel på egna åtgärder är
tidsbegränsning och veckoransoner, t ex att man endast trålfiskar tre vardagar i veckan
mellan kl 05.00-20.00. Dessa regleringar är frivilliga och görs upp av fiskarena i deras
egen organisation. En väl fungerande social egenkontroll fiskarena emellan, säkerhets-
ställer att reglerna följs. Trålfiske är förbjudet grundare än 60 meter och inom vissa käns-
liga områden. Resös fiskeflotta ingår i denna grupp.

Planförslaget med utökning av befintlig hamn och parkeringsplatser är av stor betydelse
för utvecklingen av Kosterhavets nationalpark, som görs tillgänglig för olika kategorier
av besökare, samt underlättar för den lokala fiskeflottan. Vägverket anser att ett ökat
antal besökare innebär att trafiken med flera bilar och bussar kommer att öka på Resö.
Planen är därför förenlig med syfte och mål för parken.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fig 4. Natura 2000-område omfattar norra och södra hamnutbyggnaden samt Hamneholmen
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• Natura 2000: Regeringen får enligt 7 kap 27-29b §§ miljöbalken förklara ett natur-
område som särskilt skyddsvärt enligt EU:s fågeldirektiv respektive art- och habitatsdirektiv,
även kallat Natura 2000. Åtgärder som kan skada områdets naturvärde och bevarandestatus får
ej vidtas. Etablering av verksamheter kräver särskilt prövningsförfarande.

Kommentar:  Större delen av det omgivande vattenområdet med Hamneholmen samt
planerade hamnutbyggnader i norra och södra delen ingår i Natura 2000-området.

Aktiviteterna från planerad  fysisk utbyggnad av befintlig hamn behöver inte  innebära en
betydande utökad påverkan på Natura 2000-området. Det skyddsvärde som däremot på-
verkas är en grund sandig botten (naturtyp 1140) norr om befintlig hamn, där muddring
blir nödvändig (se fig 30). Påverkan av ev. muddring måste beskrivas i samband med
hamnens tillståndsprövning för vattenverksamhet.

• Vattenverksamhet: Uppförande, ändring mm av anläggningar i vattenområden omfattas
av lagen om vattenverksamhet enligt 11 kap 2 och 9 §§ miljöbalken.

Kommentar: Anläggande av småbåtshamnar är i regel tillståndspliktig vattenverk-
samhet.

3.3 NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Planförslaget bedöms beröra följande miljömål.

• Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet ska ha en långsiktigt håll-
bar 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 bedrivs så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Inriktningen
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: De båda planerade utökade hamnanläggningarna berör främst vegetations-
fattig grundbotten med sand, skal och sten.

• Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.

Kommentar: Tillkomsten av fler fritidsbåtar i de planerade utökade hamnarna kan indi-
rekt ge mindre utsläpp av närsalter. Övergödningseffekten på den marina miljön i områ-
det härav bedöms vara av ringa betydelse och närmast omärkbar.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR



13

• Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Småbåtsverksamheter medför mer eller mindre diffust läckage av gif-
tiga ämnen från bottenfärger och eventuellt från impregneringsmedel i bryggorna. Spill
av drivmedel och olja kan förväntas förekomma oavsiktligt, temporärt och i ringa om-
fattning. Planförslaget strider ej mot målet i den mån giftiga impregneringsmedel ersätts
med icke giftiga medel. Båtbranschen blir allt mer uppmärksammad på miljöproblemen
och utvecklar alternativa och mindre giftiga bottenfärger. Fyrtaktsmotorer blir också van-
ligare och är betydligt mer skonsamma mot miljön än tvåtaktsmotorer.

• Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt
deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kul-
turmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Kommentar: Landmiljön berörs negativt i det fall vegetationsytor med rik förekomst
av blåsippor m fl arter i område 2 tas i anspråk för bilparkering mm.

• God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden
ska tas tillvara 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. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Genomförande av planförslaget medger utveckling för boende och re-
kreation i syfte att skapa en bättre planerad och mer bebyggd miljö.

3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och planläggning.
Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen om miljö-
kvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Miljökvalitetsnormer finns för halter av kväveoxid, sva-
veldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM 10, kvävedioxid, bensen och ozon). Halterna av kväve-
dioxid, bly, kolmonoxid och partiklar härrör från biltrafik. Halterna av luftföroreningar utmed
gatorna inom och kring planområdet bedöms i huvudsak och under stora delar av året vara
relativt låga, men inga mätningar är gjorda.

Kommentar: Generellt minskar utsläppen av kvävedioxid och partiklar till luften till
följd av förbättrad teknik och minskad drivmedelsförbrukning i nyare bilar och båtmotorer.

MILJÖKVALITETSNORMER
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MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Trafikbuller från i huvudsak personbilar på Resövägen kommer att öka med motsvarande antal
bilar till och från parkeringar respektive områdena med nya bostäder.

Naturvårdsverkets hittillsvarande riktvärde för trafikbuller vid yttervägg på bostäder är 55 dBA.
Helt nyligen har emellertid Boverket på regeringens anmodan framfört nya tolkningar för rikt-
värden för buller i samband med bostadsbyggande. Tolkningen öppnar för mer buller från trafi-
ken vid uppförande av nya bostäder - högst 65-70 dBA. Men då måste bullernivån på den
andra tysta sidan av bostaden begränsas till 45-50 dBA. Med dessa tankar blir bullerfaktorn
knappast något hinder för uppförande av bostäder intill trafikerade vägar och gator.

Trafikbuller kan dock orsaka sömnstörningar, irritation, stress, huvudvärk, sämre inlärningsför-
måga, högt blodtryck och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Kommentar: Bullerstörningar från arbetsmaskiner/fartyg uppkommer temporärt un-
der anläggningstiden. Störningarna bedöms dock som acceptabla jämfört med nuvarande
förhållanden från befintlig hamn. Berör möjligen några fastigheter sydväst om detaljplane-
området.

MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN

Vattenmyndigheten kartlägger och beskriver tillståndet för alla vattenförekomster i Sverige. För
ytvatten anges dels ekologisk status, dels kemisk status. Detta arbete ligger sedan till grund för
beslut om vilka miljökvalitetsnormer som skall fastställas för respektive område och vid vilken
tidpunkt de senast skall var uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller
för varje vattenförekomst. Nedan citeras relevanta parametrar från databasen VISS angående
Lindöfjorden, som är recipient för vattenavrinningen från Resö. Hur vattenförekomsten berörs
av detaljplaneförslaget  kommenteras med kursiv stil.

• VATTENFÖREKOMST: EU_CD SE584725-111050

Ekologisk status
Nuvarande status: Måttlig  ekologisk status
Kvalitetskrav: God ekologisk status 2021.

Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten har klassificerats till måttlig, otillfredsställande
eller dålig och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen
till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen och 3
kap 1 § andra stycket NFS 2008:1). Det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att
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vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status 2015. Om alla möjliga
och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.

Undantag: Övergödning
Tidsfrist: 2021
Skäl Article 4 (4) - Natural conditions.

Övergödning av vattenmiljön har fler effekter och det kommer att kräva flera åtgärdsinsatser
under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är därför tekniskt
omöjligt att åtgärdernas effekt uppnås till 2015. Övergödningsproblemen kan förstärkas av de
fysiska förändringarna av vattenmiljön. För att de biologiska kvalitetsparametrar som påverkas
av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med plane-
ring, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid, och därför har
vattenförekomsten fått tidsfrist 2021. Gemensamma internationella minskningar av näringsämnes-
tillförseln har stor betydelse för att minska påverkan på de svenska kustvattnen.

Kommentar:  Databasens redovisning av övergödningsproblematiken saknar en sam-
manvägning av de nya rön som tyder på att närsaltöverskott är en effekt av ekologisk
obalans genom främst överfiske. Uppsatta mål kommer därför aldrig att uppnås om inte
de naturliga fiskpopulationerna utmed Bohuskusten först återskapas.
Planens innebär att fler fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Omhänder-
tagande av avloppsvatten från båtarna bidrar till en renare vattenmiljö.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Nuvarande status God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2015

Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattenstatus. (NFS
2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnor-
mer avseende ytvatten 3 kap. 4§).

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Skyddade områden
EUID  Område Kvalitetskrav
SESH16  Lindöfjorden sek namn Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och

musselvattenförordningen
SE0520150 Tanumskusten Gynnsam bevarandestatus
SE0520170 Kosterfjorden-Väderöfjorden Gynnsam bevarandestatus
SE0520126 Trossö-Kalvö-Lindö Gynnsam bevarandestatus.

Ekologisk status
Värde -
Klassificering Måttlig

Bedömningen av den ekologiska statusen i vattenförekomsten baseras på data från bottenfauna-
provtagning som visar på ”måttlig status”. En inventering av ålgräs som genomfördes i området år
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2000 visar att utbredningen av ålgräs minskat avsevärt sedan mitten av 80-talet vilket ger stöd
för bedömningen.

Resultaten från de flyginventeringar av fintrådiga alger som årligen utförs längs med Bohuskusten
visar på att det finns eutrofieringsproblem i vattenförekomsten.

Kommentar: Se kommentar om ”övergödning” ovan.

Kemisk status
Värde -
Klassificering Uppnår ej god

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.

Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anled-
ningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom
en snar framtid. Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten
överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram
kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvin-
nor. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på
0,5 milligram per kilogram (mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett
högre gränsvärde på 1,0 milligram per kilogram (mg/kg).

Provtagning av miljögifter saknas för vattenförekomsten. Den kemiska statusen bedöms som
God status.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering God

Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är för-
sämrad till följd av påverkan från miljögifter. För ytterligare information beträffande bedöm-
ningen av miljögifter - se miljöproblem och risk. Observera att bedömningen är en expertbe-
dömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar: Hamnar har generellt förhöjda halter av t ex TBT. Nuvarande status
påverkas ej negativt av planens genomförande då dessa giftiga färger numera är för-
bjudna.
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Bottenfauna
Värde -
Klassificering Måttlig

Denna vattenförekomst är samklassad med Strömstadsfjorden, N Långebyområdet och Yttre
Brofjorden som tillhör samma vattentyp. Dataunderlaget är otillräckligt för att tillämpa Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder, men den sammanvägda statusen för dessa vattenförekomster be-
döms vara ”måttlig” baserat på data från 4 provtagningsstationer: N ÖDDÖ (2006), LINDÖN
(2006), STRO 1(2006) samt BROFJ (2006). Underlagsmaterialet sammanställt av M. Blomqvist
(HAFOK).

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Övergödning
Värde -
Klassificering Ja

Enligt den svenska rapporteringen till OSPAR 2007 finns det övergödningsproblem med för-
höjda halter av näringsämnen både i Skagerraks och Kattegatts kustnära vatten.

Kommentar: Se kommentar om ”övergödning” ovan.

Miljögifter
Värde -
Klassificering Ja

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per
kilogram(mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på
1,0 milligram per kilogram(mg/kg).

Kommentar: Påverkas ej av planen.

Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering Nej

Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.
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Kommentar: Påverkas ej av planen.

Främmande arter
Värde -
Klassificering Ja

Det finns ett stort antal främmande arter som är helt eller delvis etablerade utmed den svenska
västkusten. En del av dessa är sk invasiva vilket betyder att de kan tränga undan etablerade
inhemska arter. Underlaget är dock för osäkert för att kunna dra några slutsatser om påverkan
på ekologisk status. Detta måste utredas ytterligare. I referenslistan till denna klassning finns en
lista med exempel på några av de viktigaste främmande arterna som är eller kan komma att
utgöra ett hot mot de ”naturliga” ekosystemen.

Kommentar: De främmande arter som i nuläget har identifierats i området är japan-
ska jätteostron, amerikansk kammanet  och sargassosnärja. Risken för hittransport av
främmande arter genom fler fritidsbåtar bedöms som ytterst ringa.

RISKBEDÖMNING

Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Risk

Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status. Det finns ett antal miljöproblem som kan
vara orsaken till detta (se vidare under rubriken ”miljöproblem”). Det är osäkert om åtgärder för
att komma tillrätta med dessa problem hinner få önskvärd effekt till år 2015. I vissa fall behöver
även kunskapsunderlaget förbättras för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

Kommentar:  Någon risk föreligger ej genom de verksamheter som planeras inom
planen.

Risk att Kemisk status inte uppnås 2015
Värde -
Klassificering Risk

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten,
för kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har
utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att
minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid.
Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s
gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer
som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvinnor. Fisk som livsmedel
har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde (förordning 1886/2006) på 0,5 milligram per
kilogram(mg/kg). Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på
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1,0 milligram per kilogram(mg/kg). Provtagning av miljögifter saknas i vattenförekomsten. Det
finns i dagsläget inga identifierade påverkansfaktorer som skulle kunna utgöra ett hot mot den
kemiska statusen i vattenförekomsten.

Kommentar: Berörs ej av planen.

Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015
Värde -
Klassificering Ingen risk

Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera att
bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar: Berörs ej av planen.

3.5 GÄLLANDE PLANER

Fig 5. Utdrag från sidan 135 i ÖP 2002.
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För planområdet gäller kommunens översiktsplan (ÖP 2002) antagen av kommunfullmäktige
2002-05-27 (se fig 5).

ÖP 2002 anger angående Resö ”Hamnområdet bör kunna utvecklas för fiskmottagning och
andra verksamheter, genom utbyggnad av gästhamnen och serviceanläggningar i anslutning till
denna, samt med ett fåtal tomter för attraktiva bostäder”.

Vidare anges i ÖP 2002 ”För utveckling av samhället behövs en planläggning av området vid
hamnen, för verksamheter och för bostäder i attraktiva lägen. Stora områden med centrala lägen
på ön är möjliga att, efter planläggning, utveckla för bostadsbebyggelse”.

Planförslaget följer översiktsplanens intentioner för både vatten- och landområdena.

Under 1990-talet har planarbeten påbörjats med ett område för bostäder vid Vallbostrand, och
för ett område vid Resö hamn, men dessa arbeten har avbrutits. För aktuellt planområde saknas
detaljplan.

4 BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET

4.1  FÖRESLAG TILL  UTFORMNING

Områdesbeteckningar nedan hänvisar till motsvarande i fig 11 på sidan 32.

• En entré till Kosterhavets nationalpark med en ny brygga kommer att anläggas väster om
affären (se fig 28).

Den planerade nationalparken och nationalparksentrén i Resö hamn innebär att intresset för
Resö hamn som besöksmål och som utgångspunkt för besök i nationalparken kommer att öka.
Fler besökare skapar möjligheter för lokal utveckling och underlag för samhällsservice men krä-
ver också en förbättrad infrastruktur. Den låga standarden på Resövägen innebär att det är både
sannolikt och önskvärt att en stor del av besökarna kommer till nationalparksentrén sjövägen,
gärna med kollektiva båttransporter.

• Utveckling av Hamnmagasinet med möjligheter till framtida utbyggnad samt upprustning
för övernattningsmöjligheter. Södra sidan av Hamnholmen avsätts för bad med badstegar och
hopptorn. Hamnholmen i övrigt är tillgänglig för bad och rekreation.

Uppe på berget kommer en enklare utsiktsplats att anordnas. Här skall finnas möjlighet att bygga
ett enkelt trädäck med bord och stolar, eventuellt även med tak. En stig anläggs för att underlätta
att ta sig runt Hamnholmen.

• Befintlig småbåtshamn utökas både i södra delen och i  norra delen.

En omflyttning av gästhamnen genomförs så att yrkesfiskets båtar får bättre tilläggningsmöjligheter
och manövreringsutrymme.

PLANFÖRSLAGET
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I norra delen utförs muddring till ca 0,8 m i snitt på en yta av ca 1.800 m2. Uppskattningsvis ger
detta 1.450 m3 muddermassor.

Att tillskapa fler gästhamnsplatser och tilläggningsplatser för turbåtar är väsentligt och en ut-
gångspunkt för planarbetet. Behovet av fler gästhamnsplatser ökar också på grund av att national-
parken kommer att innehålla restriktioner för övernattning i naturhamnar.

En ny serviceanläggning med bl a toaletter, dusch och förråd förläggs på landsidan vid den nya
gästhamnen. Anordning för tömning av båtarnas avloppstankar uppförs inom hamnområdet.

• Nya bodar uppförs i anslutning till nationalparksentrén och söder om bryggan över till
Hamnholmen.

• Nya bostäder. Enstaka tomter för småhus förslås på lämpliga platser. Några av dessa
ligger delvis inom strandskyddsområde. I området Vallbostrand föreslås att en ny grupp av små
bostadshus kan uppföras. Parhus, kedjehus och enbostadshus ska kunna blandas i bebyggelsen.

• Seniorbostäder. Samhällsföreningen har önskemål om seniorboende/trygghetsboende.
Många äldre vill bo kvar på Resö, men kan ha svårt att behålla sina hus. Område 4 är avsett för
äldreboende. Lägenheter är förslagsvis på 2-3 rok med förråd och terrass/balkong.

• Fler parkeringsplatser. Vid hamnen, affären och till den kommande entrén till national-
parken måste parkeringsplatser tillskapas, eftersom man kan anta att antalet besökande ökar då
nationalparken bildas och den nya entrén står klar.

Parkeringsplatserna föreslås uppdelade på områdena 1och 2. Från dessa kan man sedan ta sig
till fots till hamnen. Handikappfordon kan köra ner till vändslingan och nyttja ett fåtal parkerings-
platser för rörelsehindrade här.

Befintlig parkering (område 5) vid Resö hamn kan om så önskas schaktas ur så att den kommer
i nivå med vägen. Överblivna massor kan i så fall användas för att fylla ut området väster om
affären, där en ny parkeringsmöjlighet för handikappfordon kan anläggas. Marken beräknas
höjas i snitt ca 0,3 m på en yta av knappt 800 m2. Total utfyllnad blir ca 250 m3.

• Planområdet ligger inte inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. De
flesta fastigheterna är emellertid anslutna till kommunens VA genom avtal. Den föreslagna ut-
byggnaden ryms emellertid inom befintlig vattenkapacitet

4.2 NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär en analys av vad som inträffar eller inte inträffar i det aktuella området,
om den föreslagna åtgärden inte genomförs. I det här fallet innebär det att de planerade anlägg-
ningarna med byggnader, parkeringar, utökade småbåtshamnar med tillhörande bryggor mm inte
uppföres varvid miljön i sin helhet på land och i havet förblir i sitt nuvarande skick (se kap 5.10
sidan 49).

PLANFÖRSLAGET
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5. MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1 NATURMILJÖ

Inventering av landmiljön utfördes i april 2010 och den marina miljön i augusti 2009. Den marina
miljön undersöktes med fjärrstyrd undervattensfarkost med videokamera (ROV-farkost ).

MARIN MILJÖ

Områdesbeteckningar A, B och C nedan refererar till fig 9.

Norra området (A)

Norra området (A), som avses muddras, hyser inga särskilt bevarandevärda vegetationssamhällen
och ingen ålgräsvegetation även om bottnarna har potential för detta. Övervägande delar av
grundare bottnar utgöres av grövre sediment med sand, grus och sten. Även utspridda enstaka
stenar med några decimeters diameter förekommer (bild 3 och 6). Där sand dominerar finns
relativt rikligt med sandmask Arenicola marina (bild 2) samt nergrävda hjärtmusslor
Cerastoderma edule. Tomma skal av knivmussla Ensis sp. observerades på sandbottnen. En
stor del av sandbottnen täcks för tillfället av kolonibildande kiselalger Berkeleya rutilans (bild 1).

På stenar och större skal växer tämligen rikligt med sargassosnärja Sargassum muticum (bild
27), som på grund av årstiden (vinter) mestadels utgörs av bålens nedre bladlika delar. Senare
mot sommaren växer meterlånga skott med små flytblåsor ut från dessa övervintringsplantor.

Bland skalen på meterdjupt vatten och ner till ca 5 meter förekommer även ostron Ostrea edulis
samt det nyligen invandrade japanska jätteostronet Crassostrea japonica. Båda arterna har
varit mycket talrika utmed stora delar av Bohuskusten år 2008.

På ostronskal och blåmusselskal växer iögonfallande buskformiga skira rödalger Antithamnion
plumula (bild 4), vilka sannolikt försvinner mot sommaren.

Mitt i norra området finns ett mindre skär med normalt utvecklad vegetation av blåstång Fucus
vesiculosus (bild 25 och 26).

Mot djupare vatten i väster övergår sandbottnen successivt i siltig sand och med alltmer inslag av
lera (bild 7 och 8). Bottenytan har en lätt brun anstrykning av bentiska kiselalger.

Mellersta området (B)

Området bildar en successiv övergång från föregående område där allt mer finare sediment blir
vanligare (bild 11 och 12). Bottnen är mer eller mindre täckt med ett tunt brunt skikt med kiselalger.
Dessa dominerar bottnen närmare land (jfr bild 1). I skiktet med kiselalger syns talrika krypspår

NATURMILJÖ
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Fig 9. Nuvarande förhållanden - marina bottentyper och vegetation. Från referens 3.

NATURMILJÖ
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NATURMILJÖ

från snäckor (troligen Nassa och/eller Litorina) och eremitkräftor. De senare är mycket vanliga
på samtliga bottentyper - särskilt där skalrikedomen är stor.

Vid stenpiren i söder finns ett flertal vita fläckar både mellan stenblocken och alldeles utanför
dessa. Fläckarna utgöres av svavelbakterier Beggiatoa sp. (bild 14-16), som indikerar kraftigt
störd botten eller sk ”död botten”. Underliggande sediment är svart av sulfider. Förekomsten av
svavelbakterier kan antingen har orsakats av att utsläpp (okänt om sådant finns här) eller dump-
ning av organiskt material (fiskrens?). Normalt har området en god vattenomsättning, vilket borde
vara tillräckligt för att sådana beläggningar med svavelbakterier inte skall uppkomma naturligt.
Intill vattenytan längs stenpiren och övriga hårdgjorda undervattensytor i hamnen växer förutom
blåstång även knöltång Ascophyllum nodosum, vilken antyder att dessa delar är skyddade från
vågexponering. Någon utpräglad vegetation med sågtång har däremot ej hittats.

Bergsbottnen utmed ön i väster är brant och hyser sparsam fauna med svampdjur och ishavsjö-
stjärnor Marthasterias glacialis (bild 31). Klippbottnen saknar högre algvegetation. Här och
var finns krustabildande kalkalger Phymatolithon sp. (bild 9, violetta fläckar) samt Cruoria
pelita (bild 9, mörkröd fläck).

Södra området (C)

Bottnen är av tydlig erosionstyp med rikliga inslag av grus och skal (bild 17-21). Här förekom-
mer förutom vanlig sjöstjärna Asterias rubens (bild 19 och 20) också pelikanfotsnäckor Aporrhais
pes pelecani (bild 17) och nergrävda havsborstmaskar Neoamphitrite sp. vars trådformade
tentakler sticker upp ur hål i sedimentet (bild 21). Utmed stranden förekommer rikligt med sargasso-
snärja beväxta med trådformade brunalger (bild 23). Fram emot sommaren kommer påväxten
av trådalgerna att öka kraftigt och sannolikt täcka hela grundbottensamhället med sargassosnär-
jan - ett gissel som numera drabbar stora delar av Bohuskustens värdefulla grunda bottnar som
annars skulle hysa omfattande bestånd med kelpalger Laminaria saccharina och L. digitata.

På pirens träpålar sitter ett stort antal havsanemoner Metridium senile (bild 24). På bottnen intill
piren ligger dels en kabel (bild 33) och en sjöledning som går ut till öns södra del. Ledningen (bild
34-36) förefaller ha blivit uppdragen på bergssidan alldeles nedanför badplatsen innan den åter
går ner mot bottnen och fortsätter mot söder. På ledningen sitter en rik rödalgsflora med Ceramium
rubrum, Antithamnion plumula och Delesseria sanguinea. Krabbtaska Cancer cancer (bild
32) sitter gärna intill och på ledningen med vikter.

Bergssidan på ön (bild 34-36) är, som i dess norra delar (bild 10), fattig på såväl alger som
fastsittande fauna. Här borde vid normala förhållanden finnas omfattande kelpbestånd, som hänger
ner utmed bergssidorna på djup mellan 2 och ca 8 m djup. Istället är bergssidorna nästan kala
med endast några få svampdjur Haliclona sp. Orsaken till avsaknaden av kelpalger är okänd,
men skulle kunna bero på att det finns små övervintringsskott till sargassosnärjan som nu är svåra
att se. Under sommaren växer dessa fort och blir, som tidigare påpekats, snabbt överväxta av
fintrådiga brunalger Pilayella litoralis. Under ett sådant massivt trådalgstäcke kan inga kelpalger
växa och på vintern när de oönskade algerna brutits ned, får dessa klippbottnar mer eller mindre
ett kalt utseende.
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Fiskfauna

Fiskfaunan i samtliga tre undersökta delområden utgjordes av talrika bultfiskar Gobidae, sanno-
likt arterna sjustrålig smörbult som förekommer i frisimmande stim över bottnen, sand- och ler-
stubb, samt svart smörbult. Samtliga bottnar med särskilt erosionsmaterial som skal, grus och
sand är potentiellt attraktiva för olika plattfiskar.

Sammanfattningsvis kan sägas, att med reservation för området vid hamnpiren med svavelbakterier,
så har området i stort så god vattenomsättning att inga nämnvärda skador på de bottensamhällena
behöver uppkomma om detaljplanen genomföres. En god vattengenomströmning i hamnen/sun-
det är viktig att upprätthålla, vilket kräver särskild hänsyn vad gäller planerade bryggor söder om
befintlig hamn.

Muddring i norra delen torde kunna ske utan betydande förlust av värdefull botten, även om det
råkade finnas några ostron härvid undersökningstillfället. En muddring till 2-3 m djup kan skapa
nya förutsättningar för etablering av ålgräs Zostera marina på längre sikt och under förutsättning
att underhållsmuddringar inte behöver göras.

LANDMILJÖ

Positioner inom parentes hänvisar till planförslaget på nästa sida.

Landområde 1 Gallrad tallskog med inslag av gran mellan landsvägen och en brant bergvägg
i väster. Nyligen har utgallring av asp skett (fig 12). I norra delen finns en utfyllnad med stenmas-
sor, vilket gör att denna del kan anses som exploaterad.

Undervegetationen utgörs av triviala gräs, halvgräset vårfryle Luzula pilosa och mossor
(Pleurozium schreberi) med talrika bestånd med blåsippa Hepatica nobilis (främst mot söder)
samt relativt rikligt med backsmultron
Fragaria vesca. Humleblomster
Geum rivale är relativt vanlig. Några
få men tämligen distinkta bestånd med
stenbär Rubus saxatilis och svartstarr
Carex nigra förekommer. Enstaka
exemplar av hampflockel Eupatorium
cannabinum, liguster Ligustrum
vulgare samt den näringsgynnade flen-
örten Scrophul-aria nodosa observe-
rades i juli 2010.

I jordfyllda eller mossklädda sprickor
i berg förkommer fläckvisa bestånd
med stensöta Polypodium vulgare.

Utmed vägkanten i norr växer blod-
näva Geranium sanguineum (fig 10).

Fig 10. Blodnävan trivs på skaljord.
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Fig 13. Bestånd med blåsippor i område 2 där parkeringen planeras anläggas.

Fig 12. Bestånd med blåsippor i område 1 där röjning och utfyllnad utförts.
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Fig 14. Landområde 2 på våren innan den rika örtvegetationen har tagit fart.

Landområde 2 Gräsklädd sluttning angränsande till en fastighet med ett bostadshus. Marken
är röjd och gallrad så att endast glest spridda raka tallar kvarstår. Bland de buskar av ädlare slag
som håller på att utvecklas i den öppnade sluttningen är främst olvon Viburnum opulus och
hassel Corylus avellana. I övrigt finns brakved Rhamnus frangula och vide Salix sp. Mycket
rikligt med blåsippor Hepatica nobilis förekommer främst i södra delen intill grusvägen (fig 13).
Ett mindre bestånd med både björkpyrola Orthilia secunda samt klotpyrola Pyrola minor
växer mitt i sluttningen. Övriga arter som finns i området är backsmultron Fragaria vesca (fig
15), humleblomster Geum rivale, vänderot Valeriana officinalis, revsuga Ajuga reptans, skogs-
klöver Trifolium medium, gökärt
Lathyrus montanus, gulvial L.
pratensis, skogsviol Viola rivini-
ana, vårfryle Luzula pilosa,
bergslok Melica nutans, tuvtåtel
Descampsia caespitosa, kruståtel
D. flexuosa, skogsfräken Equi-
setum silvaticum och örnbräken
Pteridium aquilinum är vanliga.
Förvildad vintergröna Vinca mi-
nor förekommer även.

Fig 15. Backsmultron i område 2.
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Utmed kanten till den grusbelagda gångvägen mot ham-
nen finns ett par mindre bestånd med gulplister Lamium
galeobdolon (fig 16), som trivs på kalkhaltig mulljord.
Här växer även enstaka getrams Polygonatum odoratum.

På två ställen förekommer täta populationer medormöga
Omphalodes verna. Ormöga (fig 17) är en ganska låg-
växt, flerårig, sparsamt hårig ört som kan bli drygt två de-
cimeter hög. Den har krypande jordstam och ofta även
ovanjordiska utlöpare, vilket gör att den lätt bildar stora
bestånd. Stjälkarna är upprätta och bladen är äggrunda
till hjärtlika. Ormöga blommar redan i april-maj med klar-
blå blommor som sitter i fåblommiga knippen på skaft från
bladvecken. Kronan är vanligen blå, men kan även vara
vit. Kronpipens mynning är stängd av vita fjäll och stånda-
rna är inte utskjutande.
Ormöga är en odlad prydnadsväxt i trädgårdar och kan
påträffas förvildad i södra Sverige. Den växer oftast i
parker och skogsbryn i närheten av bebyggelse. Arten hör
ursprungligen hemma i Alperna och sydöstra Europa.

Den kalkhaltiga jorden har gett bra växtförutsättningar för blåsippan Hepatica nobilis, som
förekommer rikligt i områdena 1 och 2 (fig 12 och 13). Arten, som tidigare var hårt ansatt genom

NATURMILJÖ

Fig 16. Överblommad gulplister.

Fig 17. Bladverk till ormöga bland örnbräken samt blommande ormöga  på våren (infälld bild).
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plockning och uppgrävning, växer helst på mullrika jordar, gärna under hassel, men är också
vanlig i örtrika granskogar. Genom omfattande fridlysning i 17 län (Tanums och Uddevalla kom-
muner i Västra Götalands län) har en viss återhämtning skett, utom möjligen kring tätorterna där
den på många håll utrotats. Blåsippan är en rödlistad art men som klassats som ”livskraftig LC
(Least Concern). För ingrepp i mark med blåsippor krävs dispens från artskyddsförordning
(2007:845) §8 i miljöbalken, vilket kan lämnas av Länsstyrelsen. Enligt denna förordning är det
förbjudit ”att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna”.

Landområde 3

Smalt skogsområde mellan vägen och en stengärdesgård. Tall dominerar med inslag av gran och
buskage med sälg Salix sp. och förvildat gullregn. Mot angränsande hällmark i norr förekommer
tallar av martalls-typ. Gräs, lingon, ljung, örnbräken Pteridium aquilinum, vitsippor och mossor
bl a Rhytidiadelphus sp. karakteriserar markskiktet. Inslag av förvildat gullregn förekommer.

En avloppsbrunn av cementringar finns i området samt enligt uppgift rester av grundläggning till
ett ”hönshus” i form av betong och sprängd sten.

NATURMILJÖ

Fig 18. Tallskog  i område 3.
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Landområde 4

Området består av stening blockrik mark med gallrad och relativt högväxta tallar (fig 19). Spar-
sam mager undervegetation av gräs på barrförnan mellan stenarna. Delvis rikligt med snårig
kaprifol Lonicera periclymenum. Bestånd med kråkbär Empetrum nigrum finns sparsamt.

Landområde 5

Områdets övre del är i likhet med föregående område blockrik men med mer lågväxta tallar av
något martallskaraktär. Mark-
täcket är även i denna del ma-
ger med främst gräs.

I sluttningen ner mot hamnen är
vegetationen mer artrik, varie-
rande och av torrmarks-
karaktär. Här finns täta buskage
av slån Prunus spinosa tillsam-
mans med täta och mer lågväx-
ande tallar, vilket ger ett este-
tiskt tilltalande vegetationsbryn

NATURMILJÖ

Fig 19. Blockrik mark med mager tallskog i område 4.

Fig 20. Vegetation i sluttningen
mot hamnplanen i område 5.
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mot hamnområdet. På öppna markytor dominerar gräs med inslag av backsmultron, kärleksört
Sedum telephium, gul fetknopp S. annum, gråfibbla Hieracium pilosella, gulmåra Galium
verum, liten blåklocka Campanula rotundifolia, harklöver Trifolium arvense (fig 20), jord-
klöver T. campestre m fl arter. I skydd av en- och slånbuskagen breder också stensötan ut sig.

Landområde 6

Östra delen domineras av tall och flata delvis renlavklädda berghällar. Närmare vägen i sydväst
blir däremot marken stenig. Markskiktet karakteriseras av ljung, blåbär och inslag av kråkbär
samt odon i svackorna.

NATURMILJÖ

Fig 21. Blockrik mark med martallskog i område 5.

Fig 22. Blockig
hällmarkstallskog   i
område 6.
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Landområde 7

Området karakteriseras av flata lättframkomliga hällmarker med dominans av tall samt inslag av
gran. Markskiktet utgörs främst av ljung, blåbär och lingon mellan de lavklädda berghällarna.
Delvis rikligt med kråkbär samt odon i de låglänta delarna. Ett blockrikt parti finns i områdets
centrala del där markskiktet domineras helt av mossor som Pleurozium schreberi m fl.

En upptrampad promenadstig löper genom skogsområdet ”Myren” längs västra gränsen av om-
råde 7, och leder fram till körvägen ner mot badstranden i Vallbostrand.

Områdets nordöstra del är exploaterad med delvis grusbelagda markytor och glest utspridda,
höga raka tallar (fig 23).

Landområde 8 - Hamnholmen

Hamnholmens vegetation är sparsam med spridda och lågväxta tallar, björk och rönn i mera
jordfyllda sprickzoner. På berghällarna förekommer vegetationsfläckar med ljung och i svackor
som vattenfylls vid regn dominerar veketåg Juncus effusus, svartstarr Carex nigra. I
bergssprickorna växer fårsvingel Festuva ovina, rödsvingel F. rubra samt inslag av skörbjuggsört
Cochlearia officinalis och strandglim Silene uniflora.

Fig 23. Tallskog i område 7 som används för bilparkering.

NATURMILJÖ
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Landområde 9 - Norra strandområdet

Större delen utgörs av utfyllnad med stenmassor med trivial ruderatvegetation. Endast i en smal
zon strax ovan vattenlinjen (se fig 39)  förekommer maritim vegetation med strandkämpar Plantago
litoralis, mållor Atriplex litoralis samt salttåliga gräs.

KONSEKVENSER

Landmiljö

Vid anläggande av byggnader, uppställningsplatser för bilar samt tillfartsvägar inom området för-
störes stora delar av nuvarande vegetation på dessa ytor. Övervägande delar av denna vegeta-
tion är trivial, varför förlusten av denna blir mindre betydelsefull. Bestånden med blåsippor i
delområdena 1 och 2 där bilparkeringar planeras påverkas mest, då bestånden till störta delen
kan antas försvinna i samband med markarbetena. Även på de ytor som inte bearbetas kommer
sannolikt bestånden att minska betydligt, dels på grund av förslitning dels genom att biotopen
förändras då den öppnas upp genom trädfällning mm. Området rekommenderas skötsel med
botanisk expertrådgivning för att bevara och förbättra biotopens kvalitet. Om man ändå vill
exploatera området måste dispens från artskyddsförordning (2007:845) §8 i miljöbalken sökas
hos Länsstyrelsen. Enligt förordningen är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta
bort eller skada exemplar av blåsippor.

Område 3 med främst tallbevuxen bör en exploatering kunna ske utan att några högre naturvär-
den går till spillo.

Områdena 4 och 5 som domineras av tallar av martallstyp på blockmark saknar för övrigt vär-
defull vegetation. Den steniga och blockrika marken kan förvisso ha betydelse för områdets
kräldjursfauna i och med att dessa lätt kan finna håligheter för skydd och övervintring. Områdets
totala naturvärde bedöms dock ej vara högre än att en exploatering enligt detaljplaneförslaget
bör kunna genomföras.

Parkering kan förläggas till de flata berghällar som finns i östra delen av område 6 och/eller
genom utfyllnader skapa jämna ytor i den mera steniga skogsmarken. Sprängning bör undvikas.
Även den norra delen av område 1 där redan utfyllnad gjorts bör kunna användas för parkering.
Däremot är det ur biotop/artskyddssynpunkt mindre lämpligt att områden med blåsippor tas i
anspråk för bilparkering (södra delen av område 1 och del av område 2). I område 2 (som ej
utgör tomtmark) finns en mångformig vegetation med flera inslag av mer krävande eller t o m
ovanligare arter som exempelvis täta blåsippsbestånd, gulplister, björkpyrola. Exploatering för-
utsätter en dispens från artskyddsförordningen.

Område 7. Då Myren är ett för Resö stort och sammanhängande skogsområde har det också
stort bevarandevärde -  i de delar där det är orört, även om några ovanliga arter inte har påträf-
fats. Skogen har sannolikt stor betydelse för fåglar och övrigt vilt som behöver större ytor för att
trivas.

NATURMILJÖ
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I nordost har däremot kraftig utgallring av träd skett och markytor använts för fordonsuppställning
under turistsäsongen. Dessa ytor bör kunna tas i anspråk för bebyggelse eller fortsatt parkering.
Stor hänsyn måste tas till den övriga mer orörda skogsmiljön, så att den inte splittras eller utsätts
för nedskräpning eller slitage. Befintliga stigar inom Myren bör behållas och underhållas.

Hamnholmens naturvärde ligger knappast i vegetationssamhällena annat än de martallar som
snarare har ett estetiskt värde. Klippformationerna med av inlandsisen och havet slipade plana
hällar har stort värde för solbad och måste skonas. En viss expansion av restaurangens uteplatser
bör kunna ske om bergsskärning kan undvikas. Även en tillbyggnad av vandrarhem i området
mot hamnen bör vara möjlig.

Marin miljö

Med reservation för området vid hamnpiren med svavelbakterier, så har området i stort så god
vattenomsättning att inga nämnvärda skador på de bottensamhällena behöver uppkomma om
detaljplanen genomföres. En god vattengenomströmning i hamnen/sundet är viktig att upprätt-
hålla, vilket kräver särskild hänsyn vad gäller planerade bryggor söder om befintlig hamn.

Muddring i norra delen torde kunna ske utan betydande förlust av värdefull botten, även om det
råkar finnas några ostron här vid undersökningstillfället. En muddring till 2-3 m djup skapar nya
förutsättningar för etablering av ålgräs Zostera marina på längre sikt, men under förutsättning att
underhållsmuddringar inte behöver göras.

I de båda utbyggda småbåtshamnarna i norr respektive i söder bör flytbryggor kunna uppföras
då vattenomsättningen i dessa delar är mycket god , vilket innebär att organismerna kommer att
fortsätta leva efter att de har fallit till bottnen. Vattendjupet är även så stort att vågbrytarens
”pumpeffekt” från längre vågor ej får någon inverkan på bottnen.

Flytande bryggor/vågbrytare innebär alltid att en del av de djur och alger som sitter på under-
vattensytorna lossnar och faller ner till bottnen. Är vattenomsättningen dålig medför den ökade
syrekonsumtionen i bottenskiktet att svavelbakterier kan bildas. I de här aktuella lägena för de
båda planerade utbyggda småbåtshamnarna är dock vattenomsättningen mer än väl tillräcklig för
att sådana negativa effekter skall utebli. Detta har tidigare konstaterats vid inspektion av en
anläggning med flytbryggor vid t ex Bovallstrand , där bottnen under dessa hyser ett rikt djurliv,
utan att syrebrist uppkommer.

Hamnar av den här typen påverkar inte fisken särskilt negativt då den gärna håller till i skydd och
i skugga av flytbryggor mm då dessa fungerar som flytande rev. Lax, öring, torsk, ål, tjockläppad
multe, skarpsill, spigg och sjustrålig smörbult uppehåller sig gärna intill flytbryggor med god vatten-
omsättning.

Rovfisk följer främst sillstimmen, som i sin tur jagar djurplankton i den fria vattenmassan. Före-
komsten av sill anses till stor del vara kopplad till klimatförändringar, där främst kalla vintrar
förefaller ha sammanfallit med ”sillperioderna”. För jagande fisk som makrill, horngädda, öring m
fl bedöms nuvarande betongskärm utgöra visst hinder. Vid en utbyggnad av hamnen är det önsk-
värt att genomströmningen mellan Hamnholmen och Resö ökas genom att exempelvis avlägsna

NATURMILJÖ
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några av betongskärmarna. Förekomsten av svavelbakterier på bottnen i inre delen av hamnbas-
sängen antyder att vattenomsättningen i denna del tidvis är dålig. En utbyggd hamn innebär också
en ökad belastning som motiverar föreslagen åtgärd.

5.2 KULTURMILJÖ

Resös tidiga historia är dold i dunkel och hur länge det har bott människor här på ön går nog inte
att ta reda på. Första gången Resö nämns i någon skrift är enligt ”Carl Tiselius” (1391). Detta
år åker biskop Eysteins runt i Bohuslän och gör en inventering av gods och gårdar som tillhör
kyrkan, bland de uppräknade gårdarna finns ”Lilla Resö”. I en skattelängd från 1544 finns fem
män upptaga som skattebetalare, det vill säga ungefär lika många familjer. I Bohusläns allra första
fullständiga extra-skattemantalslängd som upprättades 1610 finns det noteringar om strandsitt-
are. På Resö fanns det sex stycken, Lindö två och Edholmen två. Förutom de sex strandsittarna
fanns det fyra andra personer med titeln husmän uppräknade.

Efter freden i Roskilde 1658 övergår Bohuslän och då även Resö, till Sverige. Efter övertagan-
det kan man få en ganska god uppfattning av antalet gårdar och ägoförhållandet på ön. Vid
mitten av 1700-talet kommer de första kyrkböckerna, vilket gör att man med ganska stor nog-
grannhet kan få reda på hur många som bodde på Resö.

Resöborna har under lång tid huvudsakligen varit bönder och jordbrukare med fiske som bi-
syssla. Det är först under 1800-talets slut som det går att livnära sig enbart på fisket, detta på
grund av den sillperiod som varade mellan 1860-1910. Runt stränderna på Resös västra sida
och på de närliggande öarna Bissen, Vadholmen och Store snart, finns det lämningar efter tidi-
gare sillperioder. Det är en sorts husgrunder eller så kallade tomtningar. Det finns mellan 50-80
stycken runt om längst stränderna. Tomtningarna (fig 26) är lämningar efter det säsongsfiske som
bedrevs under någon eller kanske båda av de stora sillperioderna på 1500- och 1700-talen.

Efter 1800-talets sillperiod kom fattigdomen åter till de flesta familjerna på ön, men några få hade
gjort sig stora pengar på sillen. Med stora nyinköpta båtar sk kuttrar, ser man sig om efter andra
inkomstkällor. Makrillfiske i Nordsjön, sillfiske vid Island och Färöarna eller fraktfart längs kus-
terna i Skagerack och Kattegatt.

På 1920-talet kom de första ”badgästerna” och med landförbindelsen genom bron 1956, blev
turismen en del av vardagen för resöborna. Många var de resöbor som under sommarmåna-
derna flyttade ned i källaren, detta för att hyra ut huset till sommarboende. Under 50-talet skedde
en stor utflyttning och befolkningen minskade. En trend som inte vände förrän fram på slutet 80-
talet då det anlades kommunalt vatten och det byggdes lägenheter mitt på ön. Antalet bofasta är
nu uppe i ungefär 250 personer.

Några meter från strandkanten där den södra hamndelen avses anläggas finns rester av en
bevattningsdamm (fig 24). Den är numera nästan helt igenvuxen med slånbuskage mm.

Länsstyrelsen kulturmiljöenhet kan komma att ha synpunkter på t ex eventuella fornlämningar i
vattenområdet och ställa krav på ytterligare undersökningar. Inga fynd har hittills påträffats.

KULTURMILJÖ
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Fig 24. Rester av den forna bevattningsdammen belägen alldeles öster om den planerade södra
hamnutbyggnaden. Den är numera nästan igenvuxen med buskar.

KULTURMILJÖ

Fig 25. Gammal stensatt vattenbrunn  intill vägen mellan område 2 och 6.
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KULTURMILJÖ

Fig 26. Rester  från en ”tomtning” belägen norr om stigen som leder ner till hamnens södra del.

Fig 27.  Hamneholmen med Magasinet.
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5.3 LANDSKAPSBILD

En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget innebär att Resö samhällsbebyggelse förtätas samt att
större ytor i landskapet som tidigare varit trädbevuxet öppnas upp för användning till  bl a bil-
uppställning  och bostäder. En betydande förändring av landskapsbilden sker med dessa åtgär-
der. Beroende på människors individuella inställning till utbyggnad i skärgårdsmiljö kommer denna
påverkan att upplevas som antingen positiv eller negativ.

Planförslaget  påverkar landskapsbilden negativt under anläggningsskedet med avschaktade mas-
sor, ledningsgravar, tillfälliga materialupplag samt drift av arbetsmaskiner, transportfordon mm.

5.4 FRILUFTSLIV

Förutom ett stort antal bofasta på Resö så besöker flera tusen turister Resö om sommaren.
Främst är det salta bad och den unika skärgårdsmiljön som lockar. Här finns både sandstränder
(norr om samhället) och klippor (Hamnholmen) som alla är attraktiva badplatser. Behovet av
bilparkering är även av dessa skäl stort på sommaren.

Resö skall vara den mest sydliga av flera entréer till Kosterhavets nationalpark. Här kan besö-
kare finna lättillgänglig information om parken (fig 28) och om attraktiva båtturer. En portal mm
uppförs därför vid piren i anslutning till en förbättrad hamnplan vid den planerade utökade norra
hamnen nedanför lanthandeln ”Tempo”.

Fig 28. Entrén till Kosterhavets nationalpark med informationstavlor.

FRILUFTSLIV
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BOENDEMILJÖ

Hamnmagasinet med restaurang är under utbyggnad och renovering. Anläggningen utgör ett cen-
tralt och väsentligt inslag för turismen - både under sommaren och övriga årstider. Här kommer
även att finnas möjligheter att hålla konferenser med övernattning.

Orörda delar av område 7 bedöms ha stor betydelse som rekreations- och strövområde. Här
finns en stig som går längs kanten av området och som leder fram till den mycket attraktiva
badplatsen med för Bohuskusten unika sandstränder (fig 29).

5.5 NATURRESURSER

Inga naturresurser i form av grus-, sand- eller vattentäkter tas i anspråk i samband med genom-
uppförande av detaljplanen.

5.6 BOENDEMILJÖ

Resö är ett gott exempel på att åretruntboende och sommarboende trivs utomordentligt tillsam-
mans. På vintern bor här ca 250 personer och på sommaren ökar antalet till flera tusen.

Planförslaget medger ett utökat boende i en mycket attraktiv miljö. Någon större negativ påver-
kan på befintlig boendemiljö bedöms ej orsakas av brygganläggningarna. Många av de närbo-
ende kan dock ha delade meningar om hur deras boendemiljö påverkas. Antalet personer som
kommer att vistas i området blir ju betydligt fler jämfört med nuläget.

Temporära störningar med arbetsmaskiner och transportfordon uppkommer i samband med
anläggningsarbetena.

5.7 HÄLSA OCH SÄKERHET

Människors hälsa och säkerhet är centrala frågor att belysa vid arbete med miljöbedömningar.
Många mänskliga aktiviteter leder till påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet - direkt
eller indirekt. Det handlar om t ex utsläpp till luft och vatten, elektromagnetiska fält, buller och
andra störningar i boendemiljön. Hälsa är att ha ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. I miljöbalken
är olägenhet för människors hälsa ett grundläggande begrepp. Säkerhetsaspekten handlar om
såväl trafikmiljösäkerhet som upplevd trygghet.

Då planområdet ligger på relativt långt avstånd från närmsta brandstation kommer särskild hän-
syn till säkerhet för människa, egendom och miljö att behöva beaktas t ex skyddsavstånd mellan
fastigheter. Framkomlighet för räddningsfordon och ambulans måste säkerställas. Räddnings-
tjänsten önskar ha en brandpost placerad vid hamnplanen.

Vid genomförande av planen och hamnutbyggnad skall anmälan till sjöfartsverket göras för infö-
rande av hamnanläggningarna, dels i sjökort, dels i ”Underrättelser för sjöfarande”.
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5.8  KOMMUNIKATIONER

Vägen ner till hamnen föreslås inte breddas utan i stället anges som en gårdsgata (diskussion med
Trafikverket pågår). Detta gör att bilar färdas här på de gåendes villkor. Ett alternativ är en
breddning av vägen med en separat gångbana.

Till området i Vallbostrand finns redan en väg som kommer att användas även för de nya bostä-
derna.

För kollektivtrafiken erfordras en möjlighet att vända med buss vid exempelvis område 1 eller 2
(se avsnittet om konsekvenser på naturmiljön) eller längre upp utmed vägen.

Planförslaget medför att trafikmängden ökar inom området samt på tillfartsvägen till Resö. Denna
har begränsad bredd för möten mellan två fordon - särskilt på broarna mellan Resö-Galtö och
Galtö-fastlandet.

Aktiviteten i hamnarna samt i magasinet på Hamnholmen (med evenemang som bröllopsfester,
konferenser, utställningar etc), förväntas öka och kommer också att påverka trafiksituationen.

Antalet besökande till badplatserna, med unika sandstränder nordväst om området, kommer att
öka med fler besökare och genom alla nya bostäder som planeras.

Inga övriga kommunikationsproblem förväntas uppkomma till följd av planförslaget.

5.9  MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Område 2 och södra delen av område 1 bör om möjligt undantas från exploatering till parke-
ringsplats. Markavjämning bör helst ske med utfyllnader för att undvika bergssprängning. I det
fall områdena 1 och 2 kommer att användas för bilparkering bör möjligheterna undersökas att
flytta ytjorden med örtvegetation till någon lämplig närbelägen plats. En sådan skademinskande
åtgärd bör ske i samråd med biologisk expertis.

Dagvattenledningar från parkeringsytor bör helst vara belagda med grus. I annat fall bör
oljeavskiljare anordnas innan vattnet leds ut i havet.

KOMMUNIKATIONER
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5.10  NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att nuvarande förhållanden avseende havsmiljön och landmiljön förblir
oförändrade. Utebliven detaljplan innebär stoppad framtida utveckling för Resö. Yrkesfiskare
tvingas fortsatt att ha sina båtar innanför gästhamnen. Antalet framtida besökare till Kosterhavets
nationalpark kan bli så stort att man under sommaren får parkeringsbekymmer.

Nuvarande skärgårdsnatur på Resö med dess tämligen omfattande skogsklädda områden  har
emellertid ett bevarandevärde. En exploatering blir i princip irreversibel för framtiden.

Hur bestånden med blåsippor och övrig mer värdefull vegetation i område 2 och 1 kommer att
utvecklas i framtiden om det undantas exploatering beror på skötsel. Igenväxning med björksly
och videbuskar måste förhindras. Hassel- och olvonbuskar kan få utvecklas men utspridda så att
markytor hålls öppna där örtvegetationen kan bibehållas och utvecklas i önskad riktning.

Fig 30. Norra hamnen med entrén till nationalparken, affären samt anläggningsområdet fört utökad
hamn där muddring krävs.

NOLLALTERNATIVET
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SAMRÅD

6 SAMRÅD

Enligt PBL 5 kap 20 § när program utarbetas och när förslag till detaljplan upprättas, skall
kommunen samråda med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av
programmet eller förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som
berörs av programmet eller förslaget samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt
som har väsentligt intresse av programmet eller förslaget skall beredas tillfälle till samråd.

Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Synpunkter på planförslaget som framkommer under samrådet redovisas i en särskilt samråds-
redogörelse.
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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

7 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

Landmiljön hyser dels torrmarksvegetation på hällmark med tunna jordtäcken, dels mer
örtbetonads vegetation med bl a  blåsippor i sluttningar och sänkor med kalkrik jord. Miljön
påverkas där byggnader planeras uppföras samt för vägdragning och parkeringsytor inom plan-
området. Landområde 2 (se karta sidan 32) avsett för bilparkering i planen hyser en  mångformig
och rik flora med talrika bestånd av blåsippa. Ingrepp i detta område förutsätter dispens från
artskyddsförordningen, vilken måste sökas hos Länsstyrelsen.

Enligt Länsstyrelsens policy skall hamnanläggningar helst uppföras i områden där sådana redan
finns istället för att ta orörda områden i anspråk. Föreslagen utbyggnad av hamnen i södra delen
bedöms få en liten påverkan på de marina bottensamhällena eftersom vattenomsättningen är god
och djupförhållandena är tillräckliga för att anlägga flytbryggor. Föreslagen hamnutbyggnad i
norra delen kräver emellertid muddring. Båda hamnområdena berörs av Natura-2000 bestäm-
melser där grunda sandiga bottnar skall skyddas (finns i norra delen).

Landskapsbilden påverkas betydligt främst inom de områden där skog och vegetation tas i an-
språk.  Jämfört med nuläget i de exploaterade delarna vid hamnen  kan en viss förbättring av
landskapsbilden åstadkommas.

En förtätning av boendet i samhället kan av flera upplevas som alltför hård exploatering. Inom
planområdet skapas ett mycket attraktivt boende med direktkontakt med hav och båtliv.

Planförslaget bedöms ej medföra någon påtaglig negativ påverkan övriga miljöaspekter med
undantag av de tillfälliga störningar som kan förväntas uppkomma under anläggningstiden.
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