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1. Planeringsavdelningen 
681 84 Kristinehamn 

 

 
Yttrande avseende förslag till detaljplan för 
Vålösundet Östra del 3.    
 
 
Sällskapet för naturskydd i Kristinehamn, krets av Naturskyddsföreningen, framför 
följande synpunkter.  
 

 Det är olämpligt att upphäva strandskyddet för parkeringsplatser och hamnområ-
den mellan Vålösundsvägen och stranden. Ett upphävande av strandskyddet ris-
kerar att områden där allmänheten tidigare haft tillträde privatiseras. 
Planbestämmelser för parkeringar och hamnområden bör kunna utformas så att 
de är förenliga med att strandskyddet kvarstår, oavsett om marken är privat eller 
kommunägd.  
 

 Föreslagna byggrätter inom hamnområden, och upphävt strandskydd innebär en 
mycket stor risk för privatisering av området i anslutning till byggnaderna. Planen 
skall därför inte reglera dessa byggrätter och strandskyddet skall behållas. Even-
tuella sjöbodar för näringens behov, såsom fiske, får enligt strandskyddslagen 
uppföras inom strandskyddat område om de behövs för näringen och för sin 
funktion måste ligga vid stranden. Andra byggnader kan efter noggrann prövning 
ges dispens i enlighet med strandskyddslagens dispensgrunder. 
 
Plankartans planbestämmelse V1(a1) lyder ”Hamnområde där sjöbod med karak-
täristiskt utseende får uppföras ---”, beteckningen (a1)  betyder att strandskyddet 
är upphävt. Begränsningar i användandet framgår inte av planbestämmelsen.  I 
planbeskrivningen uttrycks: ”Byggnaden får endast användas som komplement-
byggnad, ingen övernattning är tillåten, ---” Bestämmelsen är diffus och svår att 
övervaka. Planbeskrivningen är dessutom inte juridiskt bindande. 
 
Att behålla strandskyddet, och att tillämpa en strikt tolkning av strandskyddslagen 
inom redovisade hamnområden, ger sannolikt ett bättre skydd för allmänhetens 
tillgång till strandområdet och förhindrar på ett betydligt bättre sätt otillåten an-
vändning eller privatisering än omfattande och kanske svårtolkade planbestäm-
melser.  
 

 Norr om planområdet finns ett omfattande bryggområde som i samrådet för 
Vålösundet Östra del 2 föreslås utvidgat norr ut och som även omfattar del av de-
taljplanen för Vålösundet Östra del 1, som nu vunnit laga kraft. Tillsammans med 
det i norra delen av denna plan föreslagna bryggområdet innebär detta ett sam-
manhängande bryggområde på ca 1,4 km, så när som på en sträcka av 100-talet  
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meter, söder om Kapurja, där bad och rekreationsområde har föreslagits. Inom 
hela bryggområdet föreslås att strandskyddet upphävs och att bryggorna får för-
ses med grind. 
 
Den stora utökningen av områden där stora bryggor tillåts och förses med grind 
innebär en inte oväsentlig inskränkning av allmänhetens tillgång till stranden och 
vattenområdet. Det finns också en betydande risk att långa flytbryggor i det 
trånga Vålösundet med begränsat vattenutbyte påverkar växt och djurliv negativt. 
 
I denna del av Vålösundet (Vålösundet Östra del 3) skall därför planbeteckningen 
WV1 (a1) som innebär småbåtshamn där bryggor får förses med grindar tas bort 
och ersättas med planbeteckningen W1 som betyder öppet vattenområde där be-
fintlig brygga får finnas kvar men inte utvidgas eller förses med grind.  
 

 Från planbeskrivningen citeras: ”Den aktuella planläggningen bedöms inte in-
kräkta på riksintressena och anses vidare uppfylla miljöbalkens allmänna hän-
synsregler m.m. enligt 2 kapitlet. Planen bedöms heller inte negativt påverka den 
aktuella vattenförekomsten - - -”. I planbeskrivningen står också: ”Det finns också 
krav avseende miljökvalitetsnormer för vatten vilket innebär att planens påverkan 
på den aktuella vattenförekomsten Varnumsviken utreds.” 
 
Vålösundet och Varnumsviken har enligt Vattendirektivets statusklassning ”otill-
fredsställande ekologiskt status”. Varnumsviken är ett viktigt lekområde för gös. 
Hela Vänern är riksintresse för yrkesfisket. Det är vedertaget att speciellt flyt-
bryggor begränsar vattenutbytet i trånga och grunda vattenområden.  
I behovsbedömningen till planen redovisas, under rubriken ”förändringar och ef-
fekter på miljön med ny detaljplan”, att ”Planläggningen bedöms inte medföra nå-
gon ökad negativ påverkan på den ekologiska statusen för vatten i eller i 
anslutning till planområdet.” samt att planen inte bedöms medföra ”förändrat 
flöde, riktning eller strömförhållanden i vattendrag eller sjö.” 
 
Det är anmärkningsvärt att man i behovsbedömningen gjort dessa ställningsta-
ganden trotts att påverkan på vattenutbytet av en mängd långa flytbryggor i det 
trånga Vålösundet inte utretts närmare. Det är inte osannolikt att anläggandet av 
många och långa flytbryggor är en åtgärd ”som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur eller växtarter” och därför strider mot strandskyddslagen. Inom planområ-
det skall därför strandskyddet inom vattenområdet kvarstå och bryggbeståndet 
begränsas till att befintliga bryggor får finnas kvar men inte utvidgas.  
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