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DEL 1 INLEDNING
BAKGRUND
Kommunfullmäktige fattade 26 oktober 2011 § 135 beslut om att
anta Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Dalslandskusten som en
fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2006.
Beslutet vann laga kraft 23 november 2011. I den fördjupade
översiktsplanen föreslås en utredning som närmare kartlägger
förutsättningar för nya brygganläggningar längs med Dalslandskusten. Detta efter att Länsstyrelsens i sitt granskningsyttrande
över FÖP för Dalslandskusten efterlyste ”en övergripande analys
av lämpliga lokaliseringar av småbåtshamnar utefter Vänerkusten”. Denna strategi är ett svar på Länsstyrelsens förfrågan och
förslaget om en ytterligare utredning i FÖP för Dalslandskusten.
Strategin är ett komplement till FÖP för Dalslandskusten. Den ska
fungera som ett underlagsmaterial till beslut beträffande småbåtshamnar vid Dalslandskusten.
UPPDRAG
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011 att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till Strategi för
lokalisering av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten. Syftet
med strategin är att ge en samlad övergripande bild över lämpliga
lokaliseringar av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten.
Strategin ska godkännas av kommunstyrelsen.

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Strategin berör kustområdet från Dalbobergen
i söder till gränsen mot Melleruds kommun
i norr. Sträckan är den samma som i FÖP för
Dalslandskusten. Vid redogörelse av befintliga
hamnar inkluderas centrala Vänersborg.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
Översiktsplan 2006 antogs av kommunfullmäktige i juni 2006. En
fördjupning av översiktsplanen har skett genom FÖP för
Dalslandskusten som antogs av kommunfullmäktige den
26 oktober 2011.
I FÖP för Dalslandskusten redovisas bland annat områden med
höga naturvärden och områden som är lämpliga för ny bebyggelse. Behovet av bebyggelseutveckling utmed Vänerns kust har
vägts mot rekreationsintressen och värden i utpekade natur- och
kulturmiljöer. Det finns i FÖP för Dalslandskusten en karta som
anger användning av mark och vatten liksom en med regler och
rekommendationer, hänvisningar till dessa och dess innehåll återkommer senare i detta dokument.
Ur FÖP för Dalslandskusten:
”I Sikhall föreslås att ytterligare båtplatser ska kunna prövas i
anslutning till den befintliga gästhamnen. Nya brygganläggningar
skulle utöver detta kunna tillkomma genom att flera mindre bryggor ersätts med en större, i första hand i anslutning till Stigsberget
och Ekudden. Sådana åtgärder kräver närmare utredning när det
gäller bl a markägoförhållanden, tillgänglighet från både land och
sjösidan liksom av hur miljön i vattenområdet påverkas.”
(Planförslag, Förändrad markanvändning, Båtplatser s 36)
”Det finns behov av att inventera befintliga bryggor och båtplatser
utmed den aktuella kuststräckan och klarlägga de fysiska förutsättningarna för angöring, förtöjning etc. som underlag för en analys
av möjligheterna att anordna nya och/eller samordna befintliga
båtplatser i mindre hamnanläggningar. Tillgänglighet till strandområden är även en viktig faktor att väga in i en sådan analys.”
(Åtgärder och Genomförande, Detaljplaner, Behov av utredningar
s 54)
STRANDSKYDD
Generellt strandskydd råder från strandlinjen 300 meter in på land
och 300 meter ut i vattnet. Inom vissa områden är strandskyddet
upphävt och ersatt av detaljplan. Strandskyddet syftar till att
trygga allmänhetens tillgång till platser för bad- och friluftsliv
samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtliv.
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Norge/ Vänerbanan
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Loberg

Rörvik

Hopperud

Sannebo

2154

Gälleudde

Sikhall

Sandvikebergen
N Timmervik
S Timmervik

Takan

2149

Ekudden

Riksintressen och områdesskydd
Bestämmelser enligt miljöbalken

Bäsingebo
Kleverud

Vänern
Vä
r

RIKSINTRESSEN
Vänern med öar och strandområden omfattas av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2§ miljöbalken (MB) där
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt ska beaktas. Exploateringsförslag och andra ingrepp i
miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Utveckling av befintliga tätorter, det lokala näringslivet och utförande av
anläggningar som behövs för totalförsvaret hindras inte av riksintresset om andra lämpliga alternativ saknas.

Sjöfart, allmän farled i Vänern (3 kap)

Stigsberget

Särskilda hushållningsbest. (4 kap)

Ursand

Strandskydd
Naturreservat

Vänern är av riksintresse för yrkesfisket
Dalbobergen

0 0,5 1

2

3 km
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Hela Vänern är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § MB.
Vilket innebär att mark- och vattenområden som har betydelse för
yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
näringens bedrivande. Den rådande beskrivningen av vad som
utgör vattenområden av betydelse för yrkesfisket är (enligt Fiskeriverkets underlagsrapport Finfo 2006:1, Områden av riksintresse
för yrkesfisket) fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet eller
unika förutsättningar för visst fiske, lek- och uppväxtområden för
kommersiellt viktiga arter, vandringstråk för kommersiellt viktiga
arter samt fiskehamnar.
Det finns ett riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § MB som
gäller en allmän farled av klass 1. Farleden som funktion är viktig att bevara. Riksintresset utgörs av farledens navigerbara yta
begränsad av djupkurvan som markerar farledens djup samt en
buffertzon. Fri höjd ovan farleden som ska skyddas är 27m och
djupet är 7m.
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DEL 2 FÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR OCH KLIMAT
TOPOGRAFI OCH LANDSKAPSBILD
Utmed Dalslandskusten varierar landskapets karaktär kraftigt, från
brant skogslandskap med steniga klippstränder till flackt jordbrukslandskap som i mötet med Vänern övergår till sandstränder
eller vassvikar. De branta partierna kan upplevas som svårtillgängliga. Tillgängligheten till vattnet försvåras även av det faktum att
flera områden är privatiserade med hustomter närmast vattnet. Det
finns ett stort värde i att bevara de orörda partier som finns liksom
sandstränderna.

Branta klippor i norr.

De branta klipporna har tillkommit då Vänersborgsviken, längs
med en förkastningslinje som går genom kommunen i nord-sydlig
riktning, har sjunkit i förhållande till Dalboslätten. Det är även på
grund av detta som det saknas skärgård längs med kusten. Kartan
nedan redovisar höjdförhållandena längs med kusten samt visar
var det är skog respektive åkermark.
Klippig skärgård vid Gälludde.

Loberg

Rörvik

Sannebo

Gälludde
Sikhall

Långgrunt strand- och jordbrukslandskap söder om Sannebo.

Sandviksberg

N Timmervik

S Timmervik

Takan

Ekudden

Bäsingebo

Terrrängkarta
Vänern
Skog

Stigsberget

Annan öppen mark
Ursand

Åker
0

0,5

1

Byggnadsförvaltningen
Dalbobergen

2

3 km

´

Kartan visar terrängförhållandena längs med
kusten samt var det finns åkermark och skog .

Norr om Ekudden finns
flera grunda vikar.
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VATTEN OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK
Det är endast ett smalt område närmast land, markerat som mörkblått på kartan nedan, som har ett vattendjup på 1-3m. Därefter
följer ett område med vattendjup på 3-6m, följt av ännu djupare
vatten längre ut. Långrunda stränder finns runt Gälleudde, där
även några öar sticker upp, samt vid Timmervik och Takan.
DALBOSJÖN

Vänersborgsviken

Vänersborg

På grund av förkastningssprickan och den branta kusten är risken
för översvämningar (mestadels) låg. Bebyggelsen är i de flesta fall
placerad på en sådan nivå att den är säker även om Vänern stiger
till 47,61m, som är värsta tänkbara scenario enligt Länsstyrelsens
skrift Stigande vatten och tillhörande faktablad (version 1.0 201202-03).
Miljlökvalitetsnormer för vatten
I miljöbalken 5 kap 3 § regleras att gällande miljökvalitetsnormer
för vatten och luft ska iakttas vid planering och planläggning. Miljökvalitetsnormer gäller bl.a. för vattenförekomster och är fastlagda för den aktuella delen av Vänern, Dalbosjön. Den ekologiska
statusen på Dalbosjön är god ekologisk status. En utbyggnad av

Loberg

Rörvik

Sannebo

Sikhall

Gälleudde

0 - 3 meter
Sandvikebergen
N Timmervik
S Timmervik

Takan

3 - 6 meter

Ekudden

0 - 3 meter

Bäsingebo
Stigsberget

3 - 6 meter
Ursand

3 - 6 meter

0 - 3 meter
Dalbobergen

0 - 3 meter
3 - 6 meter
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6 - meter

vatten och avlopp längs med Dalslandskusten förväntas ytterligare
förbättra kvaliteten på vattnet.

VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTURMILJÖER
I ÖP 2006 är värdefulla naturområden längs med Dalslandskusten
redovisade som NR-områden (se översta kartan bredvid). I ÖP
står att dessa områden ska vara fria från exploatering. I FÖP för
Dalslandskusten har dessa områden vidare utretts och preciserats
i kartorna över ”användning av mark och vatten” samt ”regler och
rekommendationer”.
I kartan för användning av mark och vatten har naturområdena fått
en uppdelning mellan ”område med särskilt värde för naturvård
och/eller friluftsliv” och ”område med värde för närrekreation/friluftsliv och naturvård”.

Rekommendationer
enligt ÖP 2006
2156

R2
Lobe

R8

Kartan som visar regler och rekommendationer anger tre områden
som ”område för friluftsliv/rekreation” liksom fler områden som
”område av betydelse för närrekreation”.

2155

R7

2149

R6
Hopperud

R10

R8

R5
Rörvik

R2
R1

2154

R2

R4

2153

Sannebo

R6
R8
R1R2 R8
R1
R5 R3
R8
R5
R6
R2
R8 R3
R1
R5
R2
Sikhall
R8
R4

VÄRDEFULLA MILJÖER FÖR VÄXTER OCH DJUR
Vänersborgsviken är, enligt Vänerns vattenvårdsförbund, särskilt
betydelsefullt rast- och häckningsområde för fåglar.
Södra Vänersborgsviken, Gälleudde och Timmervik är utpekade
som områden särskilt betydelsefulla för kolonihäckande sjöfåglar.

2152

R6

R2

R4

Gälleudde

R5
Sandvikebergen

R2

R9

N Timmervik

S Timmervik

R6
R2
R8

Takan
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Ekudden

R2

REGLER OCH REKOMMENDATIONER

R1

Regler enligt gällande lagstiftning

Bäsingebo

Område med detaljplan
R6

Naturreservat

Stigsberget

R2

Strandskyddsområde

Vänern

Rekommendationer

Längs med Dalslandskusten finns inga kända stora områden som
är särskilt viktiga reproduktionslokaler för fiskar. Generellt gäller
dock att grunda områden är bra lekområden för fisk. Gädda och
abborre leker inom områden med vattendjup på 0-6m. Grunda
områden som är tänkbara lekområden finns, men inga är utpekade
som särskilt viktiga.

Ursand

R3

R4

R4
Brålanda

R1

R1 Utredningsområde för bostäder

R2

R2 Befintligt bebyggelseområde

R3

R3 Mark-/vattenområde för turistanläggn
småbåtshamn

R4

R4 Område för friluftsliv/rekreation

Frändefors

Dalbobergen

Vänern

Vänersborg

Vänersborg

B7

R5

R5 Område av betydelse för närrekreatio

R6
R7

R6 Jordbruk
R7 Område där geotekniska förutsättning
bör utredas särskilt

R8

R8 Övriga områden

R9

R9 Vattenområde

R10

R10 Vattenverk

FÖP för Dalslandskusten,
Regler och rekommendationer
Loberg
2155
2149

Rörvik

Hopperud

Vänerns vattenvårdsförbund har även pekat ut åtta typer av livsmiljöer som de anser är särskilt värdefulla för Vänerns växter och
djur, dessa gäller generellt för hela Vänern.

Sannebo

2153
2154

Gälleudde
Sikhall
Timmerviks kyrka

2152

Sandvikebergen
N Timmervik

S Timmervik

Takan
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

2149

Oförändrad användning
Ekudden

Område med särskilt värde för naturvård
och/eller friluftsliv
Område med värde för närrekreation/friluftsliv
och naturvård

Bäsingebo

Särskilt värdefull jordbruksmark

Kleverud

Vänern

Stigsberget

Jordbruk, skogsbruk och spridd bebyggelse
Bostäder
Camping/turistanläggning
Vattenområde med särskilt värde för friluftsliv

Ursand

Vattenområde
Småbåtshamn/gästhamn
Brålanda

Badplats
Vattenverk
Frändefors

Förändrad användning
Vänern

Bostäder, utredningsområde

Dalbobergen

Camping, turistanläggning

E 45

Vänersborg

Gång- och cykelväg
Besöksparkering
B7

Småbåtshamn/Gästhamn

Vänersborg

Gränser - övrigt

Orienteringskarta
0

1
2
Nordkroken

Plangräns för FÖP Dalslandskusten
3 km

Kommungräns

FÖP för Dalslandskusten,
Användning av mark och vatten 9

Livsmiljöerna och deras karaktärsdrag är:
– Grunda vikar och skärgårdar
Är ofta mycket artrika eftersom de erbjuder många olika typer
av miljöer då vattendjup, strömmar, bottnar och vågexponering
varierar. Är viktiga barnkammar och födoområden för fåglar, fisk
och smådjur.
– Öppna strandängar
Är en mycket artrik miljö där många sällsynta och hotade växter
och djur trivs. Strandängarnas artrikedom påverkas av vattenståndet och gynnas av översvämningar. För att behålla sina naturvärden är det även viktigt att de betas eller slås.
– Solbelysta sandstränder
Är viktiga miljöer för flera sällsynta arter, men blir mer och mer
ovanliga då de håller på att växa igen. Dessutom medför slitage
och störningar från människor att djur och växter försvinner från
de stränder som används till bad.
– Stora sammanhängande vassområden
För flera typer av fåglar är det viktigt med stora orörda och sammanhängande vassområden.
– Å- och älvmynningar och strömmande vattendrag
Områden med rikt djur- och växtliv. Särskilt värdefulla är de vattendrag med strömmande vatten och utan vandringshinder.
– Lövsumpskogar
Områden med stor biologisk mångfald som har minskat i antal
pga. vattenregleringar och sjösänkningar. Vissa växter gynnas av
att de periodvis dränks.
– Skärgårdar med gammal skog och/eller bergsbranter
Dessa områden innehåller flera typer av rovfåglar som bygger bon
i gamla grova träd eller på klipphyllor. Därför är det viktigt att de
gamla träden får stå kvar.
– Kala eller sparsamt beväxta holmar och skär
Artrikmiljö med kolonihäckande fåglar som växer igen. När det
sker överger fåglarna dessa områden. Vattenståndsförändringar är
viktiga för att hålla skären fortsatt kala.
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VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER
Kulturhistoiskt intressanta hamnmiljöer beskrivs bland annat i den
kulturhistoriska byggnadsinventeringen för Gestad och SundalsRyrs socknar från 2008.
Vid Sikhall, Jonasnäbben och Brattevikens fiskeläge finns delar
av äldre hamnmiljöer bevarade. Samtliga hamnar har haft betydelse för näringen på platsen och åskådliggör hur livet längs med
Vänern levdes förr.
Vid Bratteviken fanns ett litet fiskeläge och vid Jonasnäbben finns
en hamn som tidigare användes som last- och lossningsplats för
varor och av personer som skulle till den intilliggande smedjan.

Gälludde Fyrmiljö
(källa: Riksantikvarieämbetet)

Hela miljön kring småbåtshamnen i Sikhall med ångbåtsbrygga,
spannmålsmagasin och övrig bebyggelse har präglats av den tid då
hamnen användes för utskeppning av havre. Spannmålsmagasinet
i Sikhall är byggnadsminnesförklarat och skyddat enligt kulturminneslagen.
I anslutning till farleden finns kulturhistoriskt intressanta fyrplatser vid Gälleudde och Grönviksudde och ett kulturhistoriskt
värdefullt sjömärke på Takaudde.

VIND
Kuststräckan är mycket vindutsatt. Vänersborgs geografiska läge
vid Vänerns sydspets medför att den nordostliga vinden är den
kraftigaste och den som mest påverkar Vänersborgsviken. Detta
kan bland annat medföra vinduppstuvning på 75cm i extrema
situationer. Bristen på öar och skärgårdsmiljö längs Dalslandskusten bidrar till att det är blåsigt vid land.
Förhärskande vindriktning är från sydväst, följt av nordostliga
och sydliga vindar. De sydvästliga vindarna är som starkast under
sommarhalvåret och de nordvästliga ökar till viss del under vintern.
Vinden kan vara ett bekymmer både sommar- och vintertid. Under
vintern pressar vinden upp isen mot land. Mindre bryggor har
svårt att stå emot vind och is vilket medför att de får restaureras
alternativt helt byggas upp igen på våren.

Denna vindros visar förhållandena i Sikhall på vintern, men ger en
bra indikation på hur vindförhållandena ser ut längs med
Dalslandskusten då det inte skiljer
sig mycket mellan olika platser
och olika årstider.
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BEBYGGELSE OCH KOMMUNIKATIONER
BEBYGGELSE IDAG OCH I FRAMTIDEN

Bebyggelse i Stigsberget.

Den befintliga bebyggelsen i området är i första hand koncentrerad i grupper längs med kusten men finns även som spridd
gårdsbebyggelse, då framför allt inåt landet. 2006 fanns det ca 780
bostadshus i området (räknat både längs kusten och in i landet)
och av dessa var ca 70% fritidshus. Det pågår dock en omvandling
från fritidshus till permanentbostäder. I och med att en utbyggnad
av kommunalt vatten och avlopp (VA) planeras i flera bostadsområden i anslutning till kusten kommer denna omvandling att öka.
Utbyggnaden av VA har påbörjats i söder i området vid
Stigsberget-Bäsingebo-Ekudden. Det finns en utbyggnadsplan för
fortsatt utbyggnad utmed kuststräckan till och med Rörvik.
Utbyggnaden av VA möjliggör också för nya bostäder. I FÖP för
Dalslandskusten föreslås ett antal möjliga utbyggnadsområden
för bostäder i anknytning till befintlig bebyggelse vid Stigsberget, Bäsingebo, Sikhall och Sannebo. Detaljplanearbete pågår för
Stigsberget och Bäsingebo.

KOMMUNIKATIONER

Bebyggelse i Sikhall.

Parallellt med kusten löper Gestadsvägen (väg 2149). Det är
längs denna som de flesta permanentboende i området bor. Från
Gestadsvägen leder allmänna och enskilda avtagsvägar ner till de
olika bebyggelseområdena utefter vattnet. Gestadsvägen är, främst
i de södra delarna, bitvis mycket kurvig och det är även i söder
som vägen är mest trafikerad. Sikhallsvägen (väg 2154) är en av
de större avtagsvägarna från Gestadsvägen. Den är av relativt god
standard söder om Sikhall men mellan Sikhall och Sannebo är
standarden lägre. Generellt består vägnätet utmed Dalslandskusten
av krokiga och smala vägar.
Tillgången till kollektivtrafik är mycket låg. Det är endast buss
718, mellan Vänersborg och Mellerud, som trafikerar Gestadsvägen. Bussens få avgångar är i huvudsak anpassade efter skoltider.
Det finns inte något separat sammanhängande gång- och cykelvägnät (gc-nät) längs med kusten men på en del ställen finns det
mindre stigar och vägar som binder samman olika områden. I FÖP
för Dalslandskusten konstateras att det vore önskvärt med ett
sammanhängande gc-nät för att öka tillgängligheten mellan
områdena, till vattnet och in till Vänersborg för både besökare
och boende. Det är dock inte realistiskt att ett sammanhängande
gc-vägnät kommer byggs ut inom en snar framtid. Närmast i tiden
ligger utbyggnad av gc-väg mellan Ursand och Stigsberget.
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Bebyggelsen utmed sträckan Sannebo till
Loberg ligger huvudsakligen samlad i grupper
och det finns stora partier mellan bebyggelsegrupperna som är nästan helt oexploaterade. I
området finns omkring 120 bostadshus. I FÖP
för Dalslandskusten anges ett utredningsområde för ett tiotal nya bostäder i Sannebo.

Loberg

Rörvik

Sannebo

I Takan, Södra Timmervik
och Norra Timmervik finns
omkring 150 bostäder.
Bebyggelsen är utspridd,
men med viss koncentration
kring Norra Timmervik.

Sikhall

Gälleudde

Sandvikebergen

N Timmervik
S Timmervik

I Sikhall ligger bebyggelsen
relativt samlad. I området finns
cirka 150 bostäder och en
möjlig utbyggnad av bostäder
har beräknats till cirka 200.

Takan

Ekudden

Bäsingebo

Vänern
Stigsberget

Ursand

Dalbobergen

I Stigsberget, Bäsingebo och
Ekudden ligger bebyggelsen
samlad i anslutning till vattnet.
Idag finns omkring 200 bostäder i området och i FÖP för
Dalslandskusten föreslås ett
utredningsområde för ytterligare ca 200 bostäder.

Bebyggelse
Bostäder
Övrig bebyggelse
Utredningsområde för bostäder
enligt FÖP

´

Faktarutorna på kartan beskriver
befintliga bostadsområden nära
kusten samt utvecklingsområden i
anslutning till dessa. Utvecklingsområden för bostäder föreslås
enligt FÖP för Dalslandskusten i
Sitgsberget/Bäsingebo, Sikhall och
i Sannebo.
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BÅTLIV OCH HAMNAR
HAMNAR/BRYGGOR
BEGREPPSFÖRKLARING
Med båtplats menas i detta dokument en anläggningspunkt av
olika avancerad art. Med en hamn menas en ansamling av båtar,
en plats där flera båtar ligger samlade och där platsen erbjuder
ett visst väderskydd. Begreppet småbåtshamn inkluderar mindre
brygganläggningar för fritidsbåtar. Det kan vara en gästhamn med
båtplatser till uthyrning eller en hemmahamn med permanenta
platser, eller en kombination av de två. Småbåtshamnar kan ha
olika typer av ägarskap och drivas i kommunal-, privat- eller
föreningsform. Vanligtvis finns ett visst utbud av service i anslutning till hamnen.
UTFORMNING
Det finns pålade och flytande bryggor. Pålade bryggor är lämpliga
på grunda områden och medför oftast minst störningar på områden med vattendjup under 2,5m. De är känsliga för is och kan
relativt lätt bli ostabila om felaktigt uppförda. En flytande brygga
vilar på vattenytan och är förankrad i botten med ex. kättingar och
betongtyngder. Fördelarna med flytande bryggor är bland annat att
hamnlayouten kan ändras och att flytbryggor följer vattnets höjoch sänkningar.
För att skydda bryggorna från störande vågor och vindar krävs
i vissa fall vågdämpare. En stenpir är ett fast vågskydd som kan
stå emot stor vind- och vågpåverkan. Om piren anläggs på djupt
vatten behövs emellertid stora mängder sten vilket kan innebära
större miljöpåverkan och höga kostnader. Där vågpåverkan inte
är lika stor är flytande vågbrytare ett bra alternativ. Vågdämparen
bör placeras mot den farligaste vindriktningen och hamninloppet
ska utformas så att det inte sammanfaller med den dominerande
vindriktningen.
Vid val av bryggor och hamnlayout studeras de lokala förutsättningarna, bland annat med hänsyn till djup-, våg-, botten-, vindoch isförhållanden. Den tänkta småbåtshamnen ska utgöra en
säker angöringsplats även vid tuffa väderförhållanden. Hur bryggan förankras i botten, bryggtyper, förtöjningsanordningar mm.
dimensioneras och väljs med hänsyn till de lokala förutsättningarna så att konstruktionen kan stå emot de påfrestningar den utsätts
för.
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BÅTTYPER
För att kunna avgöra lämplig hamnutformning behöver det
undersökas vilka typer av motorbåtar och segelbåtar som ska ligga
i småbåtshamnen. Vilka båttyper som ska finnas påverkar bland
annat dimensionering och konstruktion av hamnen och hamnlayout med hänsyn till behov av manövreringsutrymme.
Båtens vikt, djupgående och storlek beror på båtens konstruktion.
Segelbåtar med köl är generellt mer djupgående och kräver en
hamn med större vattendjup jämfört med motorbåtar. En segelbåts
djup varierar ofta mellan 1-3 meter. Mindre motorbåtar, roddbåtar
och segeljollar sticker ofta inte lika djupt, vanligen mellan 0 -1
meter. Större motorbåtar kan dock gå djupare än 1 meter.
Enligt uppskattningar från boende i området Stigsberget och
Bäsingebo finns där behov av båtplatser för kanoter, segeljollar,
roddbåtar, samt motorbåtar och segelbåtar med bredd 3-5 meter,
längd 8-14 meter och djup 1-3 meter.
SERVICE/BEHOV KOPPLADE TILL SMÅBÅTSHAMNAR
Behov av service avgörs av småbåtshamnens läge och användning. Enklare småbåtshamnar helt utan tillgång till service
förekommer. Vanligt är dock tillgång till el, färskvatten samt
sanitära installationer så som wc, dusch, bastu och tvättstuga. Ofta
finns återvinningsstation med möjlighet till sortering av avfall. Det
kan även finnas behov av latrin för tömning av septiktank samt
möjlighet till upptagning och sjösättning av båtar och spolplatta
för rengöring av miljöfarlig bottenfärg.
För båtägare och hamnbesökare som bor på en bit bort finns behov
av parkeringsplatser inom gångavstånd till småbåtshamnen. Det
är ofta nödvändigt med parkeringsplatser och vändplan i direkt
anslutning till hamnen för i- och urlastning. I vissa fall finns
uppställningsplatser för båtar eller vinteruppläggningsplatser i
direkt anslutning till en hamn. Många uppläggningsplatser ligger
emellertid på stort avstånd från hemmahamnen. På uppställningsplatsen hanteras ofta miljöfarliga produkter i samband underhåll
av båten.
Vid välbesökta hamnar eller gästhamnar finns ofta kommersiell
service så som butiker, kiosker, båtmack, båtbutik, uthyrningsverksamhet mm.
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BÅTPLATSER IDAG
I Vänersborgs tätort finns ett antal större hamnar med både fasta
platser för uthyrning och gästplatser, samt god tillgång till service. Utmed Dalslandskusten är situationen annorlunda. Där finns
främst mindre, enklare och oskyddade bryggor. Det är många
fastigheter i anslutning till sjön som har en egen privat brygga av
varierande utformning. Mindre båtar och kanoter förvaras på vissa
ställen på land och flyttas manuellt till vattnet vid användning. Slipar är även vanligt förekommande. De mest utvecklade hamnarna
är Sikhall och Grönvik som erbjuder visst skydd för väder och
vind. Förutsättningarna för att ha större segelbåtar och motorbåtar
är idag begränsade.

Norge/ Vänerbanan
E 45

Loberg

Rörvik

Hopperud

Sannebo

2154

Sikhalls hamn

Gälleudde

Sikhall

Sandvikebergen
N Timmervik
S Timmervik

Takan

2149

Ekudden
Bäsingebo

Vänern

Kleverud
Stigsberget

Ursand

Grönviks gästhamn

Dalbobergen

Småbåtshamnen vid Sanden
Länsan och yttre Länsan
Vänersborgs gästhamn och marina

Befintliga småbåtshamnar
0 0,5 1

2
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Kartan visar befintliga småbåtshamnar och
gästhamnar i Vänersborgs kommun.
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BEFINTLIGA SMÅBÅTSHAMNAR I CENTRALA
VÄNERSBORG OCH LÄNGS MED DALSLANDSKUSTEN
Vänersborgs gästhamn och marina
Vänersborgs gästhamn och marina ligger i Vassbottens nordöstra
hörn. Här finns god service med till exempel mastkran, latrintömning, café, butik, miljöstation, dusch, sjösättningsramp och båtlyft
etc. Hamndjupet är mellan 1,8 m -2,8 m och antalet båtplatser
uppgår till 200 stycken varav 80 stycken är gästplatser. Hamnområdet är omkring 1 ha stort.

Gästhamnen i Grönvik.

Småbåtshamnen vid Sanden
Vid norra Sandenområdet finns fem bryggor och totalt 345 båtplatser att hyra av kommunen. Hamnen angränsar till ett område
med stora öppna gräsytor där evenemang hålls (under sommaren i
första hand), parkering och lokaler för Vänersborgs segelsällskap.
Det finns två sjösättningsramper och tillgång till vatten, eluttag
kommer inom kort. Hamnområdet är cirka 10 ha stort.
Länsan och yttre Länsan
I Länsan och Yttre Länsan finns 171 båtplatser som kommunen
hyr ut. Hamnen består av en 300 meter lång stenpir som tillsammans med Skräcklans östra klippstrand bildar en skyddad vik.
Längst in i hamnen finns mastkran och sjösättningsramp, liksom
färskvatten. Hamnområdet är omkring 3 ha stort.
Grönviks gästhamn
Grönviks gästhamn ligger i anslutning till Ursands camping. Hamnen utgörs av ett cirka 1 ha stort område omgärdat av två stenpirar. Det finns plats för ca 40 båtar och möjlighet till sjösättning via
en ramp. Service med restaurang m.m. finns inom campingområdet intill hamnen.
Sikhall
Sikhalls hamn är en relativt välskyddad enklare hamn som ligger
i norra Vänersborgsviken, väster om Gälleudde. Hamnen skyddas
av en stenpir och innanför den finns trädäck och träbryggor samt
ramp för sjösättning. Hamnen är mindre än 1 ha. Vid hamnen finns
ett klubbhus som tillhör Vänersborgs segelsällskap som använder
hamnen som sin uthamn. Totalt finns plats för ca 40-50 båtar i
Sikhall, varav ca 20 st är gästplatser. Kommunen har 5 platser för
uthyrning, i övrigt är det Vänersborgs segelsällskap eller privata
uthyrare som ansvarar för båtplatserna.
Hamnen ligger cirka 500 meter söder om Sikhalls campingplats
och sandstrand där sommarbutik och servering finns.

Småbåtshamnen i Sikhall.

Befintliga hamnar
Centrala Vänersborg
Vänersborgs gästhamn
och marina
Småbåtshamnen vid
Sanden
Länsan och yttre Länsan
Totalt
Befintliga hamnar
Dalslandskusten
Grönviks gästhamn
Sikhall
Totalt

Båtplatser
200 (80)
345
171
716
Båtplatser
Ca 40 (40)
Ca 40-50
(20)
Ca 80-90

Siffra i parantes anger andel gästplatser, om sådana finns specificerade.
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De svarta punkterna representerar bryggor och baseras på en
enkel inventering som genomförts längs kuststräckan. I begreppet ”Bryggor” inkluderas alla typer av bryggor: stora träbryggor
med flera båtplatser, mindre stenpirar och enklare pålade bryggor
i trä osv.
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MINDRE BRYGGOR ETC. LÄNGS MED KUSTEN
Längs med kuststräckan finns det många båtplatser vid små bryggor eller liknande. Det finns flera olika varianter på båtplatser:
träbryggor, betongbryggor/kajer, slipar etc. utseendet bland dessa
varierar också kraftigt. Vissa sträckor är relativt orörda med få
eller inga båtplatser medan andra sträckor är kraftigt bebyggda
med både enklare träbryggor och mer permanenta konstruktioner.
Mängd och lokalisering av båtplatser sammanfaller i hög grad
med var det finns bebyggelse. De sträckor som saknar båtplatser
är främst klippiga skogsklädda branter.
Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden är de områden längs kusten
som har flest och tätast placerade bryggor. Långa sträckor är ianspråktagna av privata bryggor i anslutning till olika strandfastigheter. Det finns ett stort antal små bryggor men större anläggningar
och långa bryggor för många båtar saknas.

Båt på slipar är vanligt längs med
kusten.

Vid Norra Timmervik, Södra Timmervik och Takan finns större
variation bland typen av båtplatser. Det finns bland annat olika
enklare varianter av vågbrytare, långa träbryggor och även båtar
som ligger på svaj.
Vid Sikhall och Gälludde är det främst längre träbryggor samt
båtar på svaj. Norr om Gälludde är det färre båtplatser vilket kan
förklaras av naturens förhållanden och ett lägre antal boende.
Båtar på slip finns längs med hela kusten men är vanligast runt
Sannebo-Loberg där många båtar förvaras på land.

Exempel på olika mindre bryggor.
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FRAMTIDA BEHOV AV BÅTPLATSER
VARFÖR NYA HAMNAR LÄNGS KUSTEN
Båtliv och andra fritidsaktiviteter som är kopplade till vattnet
är stora anledningar till varför många söker sig till Vänerkusten
både som besökare och för att bosätta sig. Tillgång till båtplatser
är därmed viktig för såväl boende som gästande båtturister. Idag
finns två småbåtshamnar utmed Dalslandskusten: en i Grönvik
och en i Sikhall. Många mindre bryggor i privatägo är utspridda
längs med kusten. I FÖP för Dalslandskusten anges att flera små
bryggor skulle kunna ersättas med en gemensam större brygga/
småbåtshamn. Det skulle kunna ge bättre förutsättningar för det
rörliga friluftslivet längs med kusten genom att det minskar privatiseringen av kustlinjen och ökar tillgängligheten till stranden. En
småbåtshamn kan även fungera som en mötesplats för boende i
närområdet.
Dalslandskusten är starkt utsatt av vind med få naturligt skyddade
platser för båtar. Det finns en efterfrågan på skyddade båtplatser.
Flera boende längs med kusten har visat intresse av att det anordnas fler småbåtshamnar. Detta främst på grund av att dagens små
träbryggor och båtar är hårt utsatta för väder och vind men även
för att naturen på vissa ställen gör det svårt att anlägga små bryggor samt att boende utan sjötomt på vissa ställen har svårt att få
tillgång till en egen båtplats.
FÖR BOENDE
En attraktionskraft för bosättning längs Dalslandskusten är närhet till vatten och möjlighet till båtplats. I och med att kommunalt
VA dras fram till flera områden och att nya detaljplaner på sikt
kommer att tillåta fler och större hus är det sannolikt att intresset
för båtplatser kommer att öka. I FÖP för Dalslandskusten anges
områden för möjlig utbyggnad som motsvarar 410 nya bostäder,
om eller när de bostäderna byggs går dock inte att säga.
Det finns inga siffror på hur många båtplatser det finns längs med
kusten idag då de flesta är vid privata små bryggor. Det är svårt att
uppskatta hur många fler båtplatser som kan komma att behövas,
men intresset bland de boende finns. En enkätundersökning som
gjordes av Stigsbergets och Bäsingebos vägföreningar i april 2012
för att undersöka behovet/intresset av båtplatser i det egna området visar att behovet/intresset för båtplats troligen är ca 0,5 per
fastighet.
Det är inte sannolikt att intresset och behovet är det samma inom
hela området, kust och inland, då förutsättningarna varierar både
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längs med och in från kusten. Men om intresset för båt i Bäsingebo skulle appliceras på enbart kustområdena skulle det innebära
att det för de 520 hushålls som finns skulle behövas 260 st båtplatser. Om de 410 hus som föreslagits i FÖP för Dalslandskusten
byggs medför det ett ökat behov av ytterligare 205 st båtplatser,
totalt 465 st. Hur många platser som redan finns och hur många
nya som skulle behövas för att nå 465 st är svårt att säga, liksom
om 465 är en realistisk siffra. Exempel på variabler som skulle
kunna påverka hur många platser som i realiteten behövs i nya
småbåtshamnar är antal nya hus som faktiskt byggs, hur många
som redan är nöjda med den båtplats de har idag och som inte vill
byta, att ännu fler skulle kunna bli intresserade om de gavs möjlighet till en skyddad småbåtshamn och hur många inåt landet som
skulle vilja ha en plats.
FÖR TURISTER
Antalet fritidsbåtar i Vänern kan väntas öka i takt med att sjön
ytterligare utvecklas som turistdestination. Det kan vara bra att ha
i åtanke med tanke på att det finns en önskan i kommunen om att
besöksnäringen ska växa. De delar av kusten som bebyggts med
bryggor upplevs som privatiserade, därför kan en utveckling med
fler små bryggor medföra att Dalslandskusten blir mindre attraktiv
för besökare som kommer med båt, medan ett ökat antal småbåtshamnar som är öppna för allmänheten kan verka positivt.
Idag finns gästhamnar och besöksnäring i Sikhall och i Grönvik
vid Ursands camping. I FÖP för Dalslandskusten föreslås att ytterligare båtplatser ska kunna prövas i anslutning till den befintliga
gästhamnen i Sikhall.
Det är bra om det finns möjlighet att utveckla service så som övernattningsmöjligheter, evenemang, restaurangverksamhet i anslutning till gästhamnar. Olika faciliteter kan då dra nytta av varandra
och bilda kluster för besöksnäringen.
För att locka båtturister finns det ett värde i en variation av hamntyper som kan tillmötesgå olika intressen och behov. Det finnas
behov av gästhamnar med god tillgång till service men också av
enklare hamnar som ger andra möjligheter till naturupplevelser.

Grönviks gästhamn
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BÅTLIVETS OCH HAMNARS MILJÖPÅVERKAN
Anläggande av en småbåtshamn innebär påverkan på miljön på
flera sätt. Omgivningen påverkas under byggtiden, exempelvis vid
muddring och vid anläggande av bryggor men även när småbåtshamnen är i bruk, av utsläpp och buller från båttrafiken.
VATTENGENOMSTRÖMNING
Byggnation av bryggor kan i vissa fall leda till att vattencirkulationen påverkas. I områden med begränsat vattenutbyte kan det
bland annat leda till syrebrist och ökad sedimentering. Där vattenomsättningen är stor och där man inte behöver spränga eller
muddra blir effekterna på naturmiljön i allmänhet minst.
PIRAR
När en pir anläggs innebär det att botten täcks över med någon
form av utfyllnad, vanligen sprängsten. När bottenskiktet täcks
över eller avlägsnas innebär det att bottenlevande växter och djur
lokalt kan slås ut. Fast det medför också att nya miljöer skapas
som andra djur och växter kan trivas i. Utfyllnaden kan även påverka vattengenomströmningen i området, men det kan motverkas
genom att piren utformas med trummor där vattnet kan passera.
Var utfyllnadsmassorna tas ifrån ska också vägas in i bedömningen av konsekvenser för miljön.
PÅLADE OCH FLYTANDE BRYGGOR
Flytande och pålade bryggor kan påverka miljön negativt genom
att de skuggar botten och påverkar vattnets rörelser. Pålade bryggor ger mindre miljöpåverkan vid låga vattendjup eftersom de
släpper ned mer ljus till botten och påverkar strömmar och vågor
mindre än flytande bryggor.
MUDDRING
Muddring kan behöva utföras i grunda områden för att öka vattendjupet. Både muddringen och den efterföljande hanteringen av
muddermassorna har konsekvenser för miljön. Hur stor miljöpåverkan blir beror på när, var och hur muddringen utförs. Allvarliga
miljöproblem kan uppkomma då muddring utförs i förorenade
områden om muddermassorna sprids. Även muddring i områden
som är betydelsefulla för fiskars reproduktion eller i andra känsliga miljöer kan medföra allvarliga konsekvenser för ett större
område.
När muddringsarbeten utförs kan både ytor på land och i vattnet
behöva tas i anspråk. Under arbetstiden kan det innebära störningar för närboende och för friluftslivet i området.
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EFFEKTER AV ÖKAD BÅTTRAFIK
Båttrafik kan ge upphov till buller och visuella störningar som är
negativa för miljön och som upplevs negativt för närboende eller
besökande. Anläggande av småbåtshamn kan också ge effekter på
land exempelvis genom ökad biltrafik.
Ökade utsläpp av toalettavfall, gifter (bränslespill, båtvårdsprodukter) samt nedskräpning till följd av ökad båttrafik är negativt
ur miljösynpunkt. Detta motverkas av god tillgång till faciliteter
för sortering av avfall samt möjlighet till tömning av avloppsvatten och säker hantering av miljöfarliga produkter i samband med
tvätt och underhåll av båtar.

PLANERING AV HAMNAR

Båttrafik kan ge upphov till buller

Det finns ett flertal regler som rör byggande av småbåtshamnar
och bryggor. Nedan beskrivs översiktligt vad som kan krävas vid
lovgivning för anläggning av enskilda bryggor eller småbåtshamnar.
För all vattenverksamhet (t.ex. muddring, anläggande av hamn)
gäller generellt tillstånds- eller anmälningsplikt. Länsstyrelsen
avgör om det räcker med en anmälan till dem eller om tillstånd
från Mark- och Miljödomstolen istället krävs. Småbåtshamn eller
brygga som anordnas i ett annat vattenområde än vattendrag, om
den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3000 kvadratmeter är anmälningspliktig istället för
tillståndpliktig.
För att anlägga bryggor krävs dispens från strandskyddet. Ansökan om strandskyddsdispens söks hos kommunen (eller hos länsstyrelsen om det är inom ett specialområde som t.ex. naturreservat). Dispenser medges endast om det föreligger starka särskilda
skäl och när åtgärden inte strider emot strandskyddets syften. I en
detaljplan kan strandskyddet upphävas för att förenkla processen,
strandskyddsdispens behövs då inte.
Brygga eller brygganläggning med fler än tio båtplatser kräver
normalt bygglov. För småbåtshamnar med flera bryggor bör en
detaljplan upprättas.
Om anläggandet av småbåtshamnen kan antas ha en betydande
miljöpåverkan krävs att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas
som bland annat visar alternativa lägen för hamnen och beskriver
hamnanläggningens konsekvenser för miljön.
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DEL 3 FÖRSLAG
KRITERIER
Kriterierna beskriver egenskaper hos en plats som gör den mer eller mindre lämplig för etablering av småbåtshamn. Inriktningen är
att utveckla småbåtshamnar där det redan idag finns bryggor eller
inom områden som ianspråktagits på annat sätt. Utveckling i redan
bebyggda områden innebär en mindre förändring av miljön utifrån befintlig situation jämfört med exploatering i helt obebyggda
områden. Stora sammanhängande orörda områden eller områden
som innehåller höga naturvärden ska undvikas. De oexploaterade
områdena utmed kusten sammanfaller med de områden som i FÖP
för Dalslandskusten anges värdefulla ur natursynpunkt, vilket ytterligare betonar vikten av att undvika exploatering. Inom naturreservat ska ingen exploatering ske.
Nya småbåtshamnar bör placeras nära bebyggelse och nära områden där framtida utveckling av bebyggelse planeras. Det är främst
i dessa områden som behovet av båtplatser finns. Kort avstånd till
den egna båtplatsen minskar behovet av transporter på land och
är ekonomiskt fördelaktigt eftersom infrastruktur och service kan
utnyttjas mer effektivt.
Områden där det redan idag finns viss turistverksamhet är lämpliga för utveckling. En vidareutveckling av befintliga verksamheter
är positiv för besöksnäringen.
Hamnen ska förläggas på en plats med lämpligt vattendjup.
Vänern kan komma att stiga och eventuell framtida höjning av
vattnet ska beaktas. Platser med en väldefinierad strandlinje är att
föredra. Grunda områden som behöver underhållsmuddras bör
undvikas, särskilt vid platser som har stor betydelse för det rörliga
friluftslivet eller om det är risk för att viktiga lek- och uppväxtsområden för fisk skadas. Vid detaljutformning av en småbåtshamn
bör muddringsbehovet beaktas, t.ex. tänka på att placera pir och
bryggor för att minimera behovet av muddring.
Där en pir ska anläggas bör inte vattendjupet vara för djupt med
tanke på mängden material som behövs. Utsatthet för väder, vind
och vågor avgör vilket vindskydd som behövs. Småbåtshamnen
ska erbjuda ett tillräckligt bra skydd för den användning den avser.
Naturligt skyddade platser och platser där förutsättningarna gör att
omfattande ingrepp på land och i vattnet kan undvikas (fyllning,
sprängning, schaktning mm.) är att föredra. Längs med Dalslandskusten finns dock få sådana platser.
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Betänk de värdefulla livsmiljöerna från Vänerns vattenvårdsförbund. De gäller för hela Vänern, men kan vara värda att uppmärksamma vid lokalisering av småbåtshamnar.

PRIORITERAS
Dessa lägen prioriteras för
etablering av småbåtshamnar

UNDVIKS/
RESTRIKTIV HÅLLNING
Dessa lägen undviks för
etablering av småbåtshamnar

Att utveckla befintliga småbåtshamnar eller områden som redan
är ianspråktagna.

Områden med höga naturvärden
där dessa riskerar att skadas.

Områden där det både finns
befintliga bostäder och där nya
bostäder planeras.

Områden där omfattande
muddringsarbeten inledningsvis
krävs och/eller som kontinuerligt
behöver underhållsmuddras.

Områden där det redan idag
finns besöksmål/turism som kan
utvecklas ytterligare.

Inom område där vattenkvaliteten
riskerar att försämras som en konsekvens av hamnetableringen.

Lägen med goda kommunikationer till fots, cykel och bil samt
med möjlighet att anordna parkeringsplatser.

Områden som är naturligt skyddade och där platsens förutsättningar
gör att omfattande ingrepp på land
och i vattnet inte behövs.
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GESTALTNING
Vid detaljutformning av småbåtshamn är det viktigt att ta hänsyn
till Dalslandskustens landskapsbild. Ett antal mindre småbåtshamnar som är väl anpassade till landskapet och naturens förutsättningar bör prioriteras snarare än stora småbåtshamnar som skulle
göra ett allt för stort intrång i miljön och medföra onödiga transporter och stora anläggningar på land. Området för hamnen bör
inte asfalteras eller röjas onödigt mycket eftersom det strider mot
Dalslandskustens småskaliga och grönskande karaktär, i stället bör
den naturliga grönskan bevaras. Parkering placeras med fördel inbäddad i grönska på gångavstånd från hamnen. Det får gärna finnas sittplatser, service och promenadvägar i anslutning till hamnen
eftersom det ökar känslan av tillgänglighet. Om småbåtshamnen
ansluter väl till kringliggande bebyggelse kan den fungera som
mötesplats för de boende i området och få ett stort socialt värde
för grannskapet.
SERVICE
Gästhamnar och hemmahamnar tillgodoser olika behov. Hemmahamnar kommer sannolikt att användas av fritidsboende och
permanentboende i hamnens närhet. De kan därför ha en enklare
standard jämfört med gästhamnar med mindre behov av stora
anläggningar på land och välutvecklad service. I anslutning till
enklare småbåtshamnar bör en lägsta nivå av service bestå av sopmajor och toalett eller torrdass. Det bör även finnas parkeringsytor
i anslutning till småbåtshamnen. Gästhamnar har med fördel en
högre standard med tillgång till dusch, tvätt, toalett, dricksvatten
och sopkärl. Om det är möjligt att ta upp båten bör det finnas goda
möjligheter att ta hand om de restprodukter och det avloppsvatten
som uppkommer i samband med underhåll av båten.
Hamnar med tillgång till latrintömning, spolplatta och brett utbud
av service finns i centrala Vänersborg. De nya småbåtshamnarna
utmed Dalslandskusten är avsedda att fungera som komplement
till de större hamnarna i Vänersborgs tätort och behöver inte ha en
lika hög nivå av service. Ökade krav på miljövänlig hantering av
toalettavfall från båtar kan dock innebära att det behövs möjlighet
till latrintömning även umted Dalslandskusten.
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FÖRSLAG PÅ
LÄMPLIGA LOKALISERINGAR
Förslag på områden som kan vara lämpliga för utveckling av
nya båtplatser är Grönvik, Stigsberget/Bäsingebo och Sikhall.
Utgångspunkterna för att finna lämpliga lokaliseringar var från
början att platserna skulle vara nära bebyggelse samt att undvika
orörda naturområden. Kriterierna fylldes sedan på med fler aspekter (se mer i avsnittet ovan).
Även andra platser på kusten kan bli aktuella om de uppfyller
kriterierna. Det är i första hand platser som inte lämpar sig för
stora anläggningar men som med små förändringar kan medge ett
mindre antal nya båtplatser.

Norge/ Vänerbanan
E 45

Loberg

Rörvik

Hopperud

Sannebo
2154

Sikhall

Gälleudde

Sandvikebergen
N Timmervik
S Timmervik

Takan

2149

Ekudden
Bäsingebo

Vänern

Kleverud
Stigsberget

Ursand

Förslag på lämpliga lokaliseringar
Utveckling av befintliga
småbåtshamnar.

Dalbobergen

Inom detta område föreslås en helt
ny småbåtshamn.

0

0,5

1

2

3 km

´
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Inom de olika utvecklingsområdena föreslås olika typer av utveckling och platserna är även mer eller mindre lämpade för olika
målgrupper.
I Grönvik och Sikhall föreslås att de befintliga småbåtshamnarna
ytterliggare ska kunna utvecklas. I Stigsberget/Bäsingebo föreslås
en ny småbåtshamn.
Småbåtshamn i Grönvik används idag som gästhamn och kan utvecklas för detta ändamål. Sikhall är lämplig både som gästhamn
och som hemmahamn. Stigsberget och övriga platser som kan bli
aktuella är i huvudsak hemmahamnar för närboende, möjligtvis
med några gästplatser.
Det antal båtplatser som förslås i de olika lägena baseras på antal
boende i närområdet idag, antal möjliga nya bostäder enligt FÖP
för Dalslandskusten, karaktären på området, landskapets förutsättningar och naturvärden, dvs. en avvägning mellan behov och vad
platsen klarar av.
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Grönvik
Grönviks gästhamn ligger norr om Dalbobergens naturreservat vid
Ursands camping nära badstrand och diverse service. Småbåtshamnen består av två pirar som det går att förtöja i och som skyddar
mot hårda vindar.
Trafik och parkering
Ankomst med bil sker via Frändeforsvägen, tidigare E45, och Ursandsvägen. Vägen är slingrande men hårdgjord. Parkeringsplatser
finns vid entrén till campingplatsen och i anslutning till gästhamnen. En utökning av parkeringsplatserna planeras för byggstart
under 2013. En ny gång- och cykelväg från Ursand mot Stigsberget
är under projektering och en gång- och cykelväg längs Ursandsvägen planeras under 2015.
Natur och naturvärden
Hela Ursandsområdet är särskilt värdefullt för friluftsliv och naturvård. Strax söder om Grönviks hamn ligger Dalbobergens naturreservat. Hamnen bedöms kunna utvidgas mot norr utan att naturvärden påverkas negativt.
Bottenförhållanden och geoteknik
Det finnas inte någon utpekad risk för ras eller skred då grunden
består av berg. Den befintliga hamnens vattendjup är omkring 0,5
till 3 meter. Muddringsbehovet och förekomsten av förorenade
sediment i befintlig hamnbassäng behöver klarläggas.
Utveckling
Ursand kommer troligen att utvecklas som turistmål. Båtturismen i
Vänern väntas på sikt att öka. En utveckling av Grönviks gästhamn
är lämplig med tanke på närheten till campingen och det utbud av
service och underhållning som finns där. En utvidgning norrut av
småbåtshamnen skulle kunna medför en knapp dubblering av antalet båtplatser.

Badstrand
Strandskydd

Ursands
camping
Nyckelbiotop

3m
En utvidgning av
Grönviks gästhamn kan
vara lämplig på den
nordöstra sidan av
hamnen.

Utvecklingsområde för
camping enligt FÖP för
Dalslandskusten

Naturreservat
Allmän farled
i Vänern

Naturvärden
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Stigsberget/Bäsingebo
Bebyggelsen i Stigsberget och Bäsingebo är relativt tät jämfört
med övriga områden längs Dalslandskusten. I FÖP för Dalslandskusten föreslås väster om Stigsberget och Bäsingebo ett utvecklingsområde för ca 200 bostäder. Längs med kuststräckan finns
många små bryggor.
Trafik och parkering
Vägar som leder till kusten är av låg standard. Parkering kommer
inte att vara möjlig i direkt anslutning till en småbåtshamn, avlastningsytor vid småbåtshamnen är därför av stor vikt. En parkeringsplats kommer att behöva anordnas en bit från vattnet där det
finns mer plats. Parkeringen kan anslutas till småbåtshamnen via
gångvägar. Ågärder kan behövas för att begränsa biltrafik ned till
hamnen.
Natur och naturvärden
Eftersom stora delar av kuststräckan inom detta område redan
tagits i anspråk genom bad- och båtbryggor är de delar som inte
bebyggts betydelsefulla för närrekreation och friluftsliv.
Bottenförhållanden och geoteknik
Strandlinjen varierar inom området. Vattnet möter t.ex. på vissa
ställen branta klippor och på andra grundare grusstränder. Närmare utredning av vattendjup, eventuellt muddringsbehov och
konsekvenser för vattenmiljön etc. kan behövas.

Utredningsområde
för bostäder enligt FÖP
för Dalslandskusten

3m

Stigsberget

Lägesförslag för en helt
ny småbåtshamn.

3m
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Utveckling
Med 200 hushåll i området idag och 200 nya fastigheter föreslagna i FÖP för Dalslandskusten är det många som skulle ha möjlighet att till fots ta sig till en småbåtshamn i detta område. Kuststräckan är idag otillgänglig på flera ställen pga. strandfastigheter
och flera små privata bryggor. En småbåtshamn skulle möjliggöra
för fler att ha båt och tillgängliggöra vattnet. Skulle även fungera
som en mötesplats för de boende. En småbåtshamn med 50-100
båtplatser skulle vara lämplig inom detta område, bland annat med
hänsyn till behov och platsens karaktär.
Lägesförslag
Mellan Stigsberget och Bäsingebo finns en allmänning som
sträcker sig ned till vattnet. En hamn inom detta område kan
anslutas bra till övrig bebyggelse och försörja boende i området
Bäsingebo, Stigsberget, och delvis Ekudden med båtplatser. Området utgörs på land av en öppen gräsyta med några enstaka träd.
Gräsytan ligger på en platå som brant sluttar mot strandområdet.
Djupmätningar har utförts av boende med ekolod. Djupet varierar
från 1m, 18m ut från land, till 3,5 m på ett avstånd av 44m från
land.
En udde norr om det föreslagna hamnläget skyddar delvis från
nordöstliga vindar. Skydd mot vind- och vågpåverkan kommer
ändå att behövas. Även andra hamnlägen kan studeras.
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Sikhall
I Sikhall finns både en mindre vågbrytare och flera bryggor. I anslutning till småbåtshamnen finns parkering och servicebyggnader
med toaletter och förråd. I FÖP för Dalslandskusten föreslås att ytterligare båtplatser ska kunna prövas i anslutning till de befintliga.
Det finns ca 150 hushåll i området och ett utvecklingsområde för
ytterliggare 200 st redovisas i FÖP för Dalslandskusten.
Trafik och Parkering
Sikhallsvägen leder till småbåtshamnen. Parkering finns i anslutning till hamnen. En framtida gång- och cykelväg förbi småbåtshamnen till campingen omnämns i FÖP för Dalslandskusten.
Natur och naturvärden
Närmast småbåtshamnen finns ett flackt odlingslandskap, norr om
den är det en badstrand som är värdefull för närrekreation.
Bottenförhållanden och geoteknik
Längst in i viken kan det finnas lutande lerterräng. Djupet i den
befintliga hamnen är ca 1-3 m. Det behöver undersökas om en
byggnation i det grunda vattenområdet vid Sikhall kan leda till
ökad risk för igenväxning och sedimentering. Vid fortsatt planering behöver muddringsbehov och förekomsten av förorenade sediment i befintlig hamnbassäng behöver klarläggas. En geoteknisk
undersökning behövs för att utreda risken för skred.
Utveckling
Sikhall är den enda iordningställda gästhamnen mellan Grönvik
vid Ursand och Mellerud. En hamn i detta läge bedöms ha goda
utvecklingsmöjligheter för turism. Gästhamnen ligger strategiskt

2154
Utredningsområde
för bostäder enligt FÖP
för Dalslandskusten

Badstrand
Utvecklingsområde för
besöksnäring enligt FÖP
för Dalslandskusten
Möjlig utveckling av den
befintliga småbåtshamnen
i Sikahll.

Sikhall
Strandskydd
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på Dalslandskusten, intill Gälluddes naturområde och med närhet
till campingar och badplats. Magasinsbyggnaden vid hamnen kan
hyras för fest och vid campingen finns affär och en restaurang.
Idag finns ca 40- 50 båtplatser. För att möta ett framtida behov
från både turister och boende intresserade av fasta platser föreslås
en utbyggnad med 50-100 nya båtplatser. En utbyggnad kan ske
genom en komplettering av befintliga bryggor och befintlig pir.
Möjlighet att lägga till med turbåtar ska beaktas.
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Komplettering av befintliga bryggor
Även andra lägen för småbåtshamnar kan bli aktuella, om intresse
finns från markägare och lokalsamhälle. Inkomna förslag bör då
vägas mot kriterierna på sida 24-25.

Med småbåtshamn avses en
förtöjningsanläggning för småbåtar med minst 10 samlade

I första hand kan det bli fråga om mindre kompletteringar av
befintliga bryggor där avsikten är att den nya småbåtshamnen ska
vara tillgänglig för allmänheten. Nya enskilda bryggor bör undvikas.

båtplatser.

Tidigare har bland annat diskuterats kompletteringar i anslutning
till bryggor i Sannebo. Områdets lämplighet har dock ifrågasatts,
bland annat med hänsyn till hur en småbåtshamn skulle påverka
nyttjandet av badstranden och påverkan på naturvärden i området.
I varje enskilt fall behöver alltså påverkan på natur- och friluftsvärden klarläggas. (se mer under kriterier sida 24-25) .
Komplettering av båtplatser och förbättrat skydd och tillgänglighet kan vara positivt både för lokalsamhället och för det rörliga
friluftslivet om området utformas så att det är tillgängligt för
allmänheten. I samtliga fall har skalan, placeringen och utformningen en avgörande roll för lämpligheten, även utifrån strandskyddsperspektiv.
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GENOMFÖRANDE
Strategi för småbåtshamnar ska ses som en vägledning för lokalisering av småbåtshamnar. Förslag ges på lämpliga placeringar och
riktlinjer för vad som ska tas hänsyn till vid lokalisering av nya
småbåtshamnar. De angivna småbåtshamnarna ska inte ses som
kommunens framtida utvecklingsprojekt. Kommunen har i dagsläget inga planer på att utveckla nya småbåtshamnar.
För de angivna områdena måste hamnarnas exakta lokalisering
och utformning både på land och i vattnet studeras noggrannare.
Vanligtvis krävs detaljplan, tillstånd för vattenverksamhet, strandskyddsdispens och bygglov för anläggande av småbåtshamn.
Ansvarsfördelning
Kommunen avser som regel inte att ansvara för anläggande och
skötsel vid nyetablering av småbåtshamnar. Ägandeförhållanden
för småbåtshamn samt ansvar för underhåll och iordningställande
av hamn måste utredas i varje enskilt fall.
Den som är intresserad av att anlägga en småbåtshamn ska själv
bekosta och genomföra de utredningar som krävs för att påvisa
småbåtshamnens lämplighet på den aktuella platsen.
Om en detaljplan ska upprättas för småbåtshamnen bedriver kommunen detaljplanearbetet. Finansiering av detaljplanearbetet ska
lösas mellan kommun och den andra parten. De kostnader som
uppkommer i samband med genomförandet av planen bekostas av
den som vill anlägga småbåtshamnen.
Markägoförhållanden
Utveckling av småbåtshamn sker i samförstånd med fastighetsägare för det land- och vattenområde som berörs. För en småbåtshamn som ska vara gemensam för omgivande fastigheter krävs
nybildning av gemensamhetsanläggningar. De nybildade gemensamhetsanläggningarna ska även omfatta behövliga parkeringar
och vägar ned till småbåtshamnen. Vid nybildning av gemensamhetsanläggningar kan det bli aktuellt att utreda vilken fastighet
som äger vattenområdet där småbåtshamnen ska ligga. En lantmäteriförrättning (fastighetsbestämning) kan då bli nödvändig.
Behov av utredningar
Utöver projektering av hamnen kan det i de utpekade hamnlägena
finnas behov av fördjupade utredningar. Om småbåtshamnen bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En geotekniskundersökning kan behövas
för att påvisa tillfredställande stabilitet och om det finns risk för
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föroreningar i marken ska prover tas i samband med den geotekniska utredningen. Det finns inga kända fornlämningar (vrak) vid
de utpekade platserna, men det går inte att utesluta att marinarkeologiska undersökningar kan komma att bli aktuella. Även andra
utredningar som inte nämns i detta dokument kan vara nödvändiga.
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KONSEKVENSER
Om privata bryggor försvinner till förmån för gemensamma
småbåtshamnar kommer tillgängligheten till stranden från land
och från vattnet att förbättras. Det främjar friluftslivets tillträde
till strandområden för bad, fritidsfiske, vandring och promenader,
ridning, fågelskådning, vintersporter etc.
Det är attraktivt med tillgång till båtplats. Fastigheter som saknar
strandtomt och ligger en liten bit ifrån vattnet kan öka i värde med
en småbåtshamn i närheten.
En förutsättning för ett rikt växt- och djurliv är att det finns större
sammanhängande områden som inte är betydligt störda av mänsklig påverkan. En utspridning av båtplatser innebär färre miljöer
som är helt ostörda. Att några platser utsätts för en negativ miljöpåverkan, så länge denna förblir lokal, innebär mindre påverkan
för hela kustområdet och Vänern som helhet.
Hela Vänerns vattenområde är skyddat som riksintresse för det
yrkesmässiga fisket. Det finns dock inga hemmahamnar för yrkesfiskare längs med kuststräckan. De platser som föreslås som
lämpliga hamnlägen ligger inom områden som redan är ianspråktagna. En utbyggnad av småbåtshamnar enligt vad strategin anger
bedöms därför ha liten inverkan på Vänern som fiskevatten.
Att utveckling av hamnar i huvudsak ska ske nära befintlig bebyggelse eller vid befintliga hamnar innebär att behovet av transporter
på land och i vattnet inte kommer att öka väsentligt.
Större båtplatser och säkrare hamnar möjliggör för ökad båttrafik
och användning av större båttyper. Ökade utsläpp av gifter och
näringsämnen i vattnet och ökad bränsleförbrukning kan i sin tur
medföra att vattenkvaliteten försämras. Med gemensamma lösningar för båtplatser är det lättare att kontrollera de utsläpp som
sker. I de gemensamma hamnarna kan service ordnas för att motverka ökade utsläpp/negativ miljöpåverkan och styra utvecklingen
mot ett mer hållbart båtliv.
Att nya hamnar tillkommer medför inte automatiskt att befintliga
mindre bryggor avlägsnas. Ett flertal av de många privata bryggor
som redan finns kommer sannolikt att finnas kvar även i framtiden. Inriktningen bör dock vara att försöka få bort befintliga bryggor (som saknar dispens) till exempel genom tillsyn. Förhoppningen är även att möjligheten till en skyddad båtplats medför att
många flyttar sin båt till en ny småbåtshamn.
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PÅVERKAN PÅ LOKALA MILJÖMÅL
Regeringen har beslutat om 16 nationella miljömål. Avsikten är att
till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av
de stora miljöproblemen är lösta. Lokala miljömål för Vänersborg
för åren 2009-2011 antogs av Kommunfullmäktige i maj 2006. En
uppdatering av målen påbörjades under 2012.
Strategin påverkar särskilt de miljömål som berör Begränsad miljöpåverkan, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och
God byggd miljö. Påverkan på de mål som är relevant i sammanhanget har sammanställts i tabellen nedan.
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Strategin berör följande miljömål:
Begränsad miljöpåverkan
1.2 Utsläppen av växthusgaser ska som medelvärde för perioden 2008 – 2012 vara minst 4 % lägre
än utsläppen år 1990.

Påverkan:
Negativ
En utbyggnad av småbåtshamnar bedöms medföra
ökad båttrafik och kan eventuellt även medföra
ökad biltrafik.

Ingen övergödning
7.1 Vattenkvaliteten med avseende på näringsämnen i sjöar och vattendrag som är påverkade
av övergödning ska från 2008 förbättras mot god
vattenstatus med minst en tillståndsklass senast år
2015.

Oförändrad
En ökning av båttrafiken innebär ökade utsläppsmängder i vattnet. Effekten kan motverkas eftersom en koncentration av båtplatser innebär bättre
möjlighet till kontroll av utsläpp.

Levande sjöar och vattendrag
8.1 Alla ska ha tillgång till levande stränder och
strandmiljöer utmed vattendragen, sjöar och Vänerkust med avseende på natur, kultur och friluftsliv.
8.2 Naturliga arter ska återföras och bibehållas i
och vid våra vattendrag och sjöar.

Positiv
8.1 Tillgängligheten kommer att öka genom att fler
får möjlighet att nå stranden.

God byggd miljö
15.1 Planeringen ska leda till att den bebyggda
miljön utgör en god och hälsosam livsmiljö.
Sociala värden liksom natur- och kulturvärden tas
tillvara och utvecklas. Landskapsbildens och stadsbildens skönhet är viktig i planeringen

Positiv
Främst genom att tillgängligheten till grönområden
främjas. En uppsamling av båtar är positivt för
landskapsbilden sett från Vänern. De tillkommande hamnarna ska utformas på ett tilltalande sätt.

8.2 En koncentration av båtlivet till några väl
utvalda platser kan innebära mindre påverkan på
Dalslandskusten som helhet. Strategin kan dock
lokalt innebära en försämring för djur- och växtliv.
Effekten bedöms som helhet väntas bli positiv.
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