RIKSINTRESSEN

12 RIKSINTRESSEN
I planbeskrivningen har riksintressena redovisats under respektive sektorbeskrivning, där också riksintressenas omfattning framgår av kartredovisning.
Här redovisas en kortfattad sammanställning av riksintressena och kommunens ställningstagande.

12.1 YRKESFISKET
Orust berörs av följande riksintressen för yrkessket:
1. Havsområde mellan Pater Noster och Måseskär (område 63) – Fångstområde för havskräfta, torsk, atsk m  bottenskar
2. Stigfjorden (område 65) – Lekområde torsk
3. Byfjorden, Havstensfjorden, Koljöfjorden (område 66) – Lekområde
torsk
4. Utsjöområde väst Orust, djup > 150 m (område 68) – Fångstområde räka
5. Havsområde väst Härmanö, Sörgrundsberget och Sotefjorden (område
69) – Fångstområde havskräfta
Enligt MB 3:5 skall områdena skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra yrkesskets bedrivande.
Kommunen planerar inga åtgärder som kan påtagligt försvåra de utpekade
områdenas utnyttjande för yrkessket. Enligt kommunens uppfattning utgör
för närvarande rekommendationerna i denna översiktsplan ett tillräckligt
skydd för de aktuella riksintressena.
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12.2 NATURVÅRDEN
Kommunen berörs av fem områden som är av riksintresse för naturvården:
1.
2.
3.
4.
5.

Islandsberg – Käringöfjorden (NRO 14101)
Strömmarna – Koljöfjorden (NRO 14093)
Stigfjorden – Halsefjorden (NRO 14111)
Morlandadalen (NRO 14102)
Kollungeröd vatten (NRO 14103)

Enligt MB 3:6 skall områdena skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön.
Kommunen stöder i princip de utpekade riksintressena. Enligt kommunens
uppfattning utgör rekommendationerna i denna översiktsplan tillsammans
med gällande reservats- och strandskyddsbestämmelser tills vidare ett tillfredsställande skydd för de aktuella riksintressena. Planerade exploateringsföretag som i någon mån kan beröra riksintressena är:
•
•
•
•
•
•
•

Föreslagen utbyggnad av småbåtshamn i Barrevik
Föreslagen utbyggnad av småbåtshamn i Hälleviksstrand
All utveckling på Härmanö/Gullholmen
Delar av föreslaget turistområde i Mollösund
Delar av föreslagen utbyggnad på Mollön
En liten del av föreslaget utvecklingsområde för vindkraft vid Månsemyr
Föreslagen turistanläggning och bostadsbebyggelse väster om väg 160 vid
Säckebäck
• Ny färjeterminal vid Tuvesvik
• Föreslagen bostadsbebyggelse vid Kårehogen
• Föreslagen golfbana vid Morlanda
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Kommunen bedömer inte att de aktuella exploateringsföretagen innebär
någon påtaglig skada på naturmiljön och riksintresset.
Riksintresset, så som det avgränsas i länsstyrelsens underlagsmaterial, berör
delvis område för samhällsutbyggnad vid Mollösund, Edshultshall/Barrevik,
Hälleviksstrand och Gullholmen/Härmanö. Enligt kommunens uppfattning
så bör riksintressets avgränsning anpassas till de i översiktsplanen redovisade
gränserna för samhällsområdena så att riksintresset enbart omfattar områden
utanför tätortsområdet. En anpassning av riksintressets avgränsning bör även
göras till gränserna för nu antagen detaljplan för Tuvesvik.

12.3 KULTURMINNESVÅRDEN
Inom kommunen nns fem områden som är av riksintresse för kulturminnesvården:
1. Haga (KO 30)
2. Kultehamn (KO 31)
3. Mollösund (KO 32)
4. Morlanda – Torebo (KO 33)
5. Nordvästra Orustskärgården (KO 34)
Enligt MB 3:6 skall dessa områden skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- och kulturmiljön.
Kommunen stöder de utpekade riksintressena. Enligt kommunens uppfattning har kustsamhällena Mollösund, Käringön och Gullholmen ett tillfredsställande skydd genom gällande detaljplaner. Nordvästra Orustskärgården,
delar av Hagaområdet liksom stora delar av Morlanda – Torebo omfattas av
strandskydds- och/eller reservatsbestämmelser vilka ger områdena ett juridiskt skydd mot oönskad exploatering. Tillsammans med det skydd kulturminneslagen generellt ger samt rekommendationerna i denna översiktsplan
bedöms riksintressena tills vidare ha ett tillfredsställande skydd.
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12.4 FRILUFTSLIVET
Hela kommunens västra kustområde från Flatön söderut inklusive Stigfjordsområdet ingår i ett större område, som i sin helhet är av riksintresse för friluftslivet, nämligen södra Bohusläns kust (FO3).
Enligt MB 3:6 skall detta område skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- och kulturmiljön.
Kommunen stöder riksintresset. Enligt kommunens uppfattning ger gällande
reservats och/eller strandskyddsbestämmelser tillsammans med rekommendationerna i denna översiktsplan tills vidare området ett tillfredsställande
skydd.
Planerade projekt som i större eller mindre grad berör området som omfattas
av riksintresse är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delar av föreslagen bostadsbebyggelse i Barrevik
Planerad utbyggnad av småbåtshamn i Hälleviksstrand
All utveckling på Gullholmen/Härmanö
Föreslaget område för turistisk utveckling samt nytt småindustriområde i
Mollösund
Föreslagen förtätning på Mollön
All utveckling inom Nösunds samhälle
Föreslaget bostadsområde och camping söder om allmänna vägen samt
viss del av föreslagen utveckling av Tofta gård i Stocken
Föreslagen småbåtshamn i Sandvik
Föreslagen vindkraftsetablering vid Månsemyr
Föreslagen turistanläggning och bostadsbebyggelse väster om väg 160 vid
Säckebäck
Föreslagen färjeterminal vid Tuvesvik
Föreslagen bostadsbebyggelse vid Kårehogen
Föreslagen golfbana vid Morlanda
Föreslagen utbyggnad vid på Malö och Flatö
Alternativa lägen för reningsverk vid Barrevik och Sandvik. Kuststräckan
i området skall också studeras för ett alternativt läge.

Kommunen bedömer inte att de aktuella projekten kommer att medföra någon
påtaglig skada på riksintressena.
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Riksintresset, så som det avgränsas i länsstyrelsens underlagsmaterial, berör
delvis område för samhällsutbyggnad vid Mollösund, Edshultshall/Barrevik, Stocken och Gullholmen/Härmanö. Enligt kommunens uppfattning så
bör riksintressets avgränsning anpassas till de i översiktsplanen redovisade
gränserna för samhällsområdena så att riksintresset enbart omfattar områden
utanför tätortsområdet. En anpassning av riksintressets avgränsning bör även
göras till gränserna för nu antagen detaljplan för Tuvesvik.

12.5 SJÖFARTEN
Kommunen berörs av tre farleder, som är av riksintresse:
1. Leden in mot Stenungsund och Uddevalla (151B)
2. Den nord – sydgående leden väster om Orust (103B)
3. Leden i n mot Brofjorden och Lysekil (131A)
Enligt MB 3:8 skall områdena skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra dess tillkomst eller nyttjande.

207

RIKSINTRESSEN

Kommunen anser att rekommendationerna i denna översiktsplan tills vidare
utgör ett godtagbart skydd för de aktuella riksintressena.

12.6 VINDBRUK
Endast ett område inom kommunen har klassats som riksintresse för vindbruk - ett område norr om Hårleby.
Tills vidare anser kommunen att området har ett tillräckligt skydd genom
rekommendationerna i denna översiktsplan.

208

RIKSINTRESSEN

12.7 FÖRSVARET
Försvaret har intressen i kommunen. Dessa intressen kan komma i konikt
med planerad utbyggnad av vindkraft.
Enligt MB 3:9 skall områden som är av riksintresse för att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

12.8 KUSTZONEN
Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt MB 4:4 i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. Området
inkluderar kusten runt hela Orust (se karta nedan). Enligt MB 4:1 får exploateringsföretag, som påtagligt skadar områdets natur och kulturvärden, inte
komma till stånd. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen
av bentliga tätorter och lokalt näringsliv. Bestämmelserna i MB 4:4 innebär
bl.a. restriktioner mot uppförande av fritidsbebyggelse och viss tung industri. Kommunens syn på utvecklingen inom kustzonen utvecklas närmare i
kapitel 7.
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12.9 NATURA 2000
De områden som ingår i EU´s ”ekologiska nätverk” som kallas Natura
2000 är av riksintresse enligt 4 kap MB . Inom Orust nns fem områden
som ingår i Natura 2000.
1. Hermänö
2. Stigfjorden
3. Strömmarna
4. Kollungeröd vatten
5. Halsefjorden
I översiktsplanen föreslås vissa åtgärder som kan påverka Natura 2000 området Hermanö. Kommunen bedömer dock att de förslagna åtgärderna
inte medför någon betydande påverkan på naturvärdena.
Kommunen stöder ett bevarande av Natura 2000-områdena i övrigt.
.
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