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Synpunkter inför arbetet med ny Översiktsplan för Melleruds kommun 
 
Inledning 
Våra synpunkter utgår från den gällande Översiktsplanen och det som hänt sedan planen 
fastställdes 2010. 

 
Planföreskrifter om var vindkraft får byggas 
Melleruds kommun har idag ett stort antal vindkraftverk och dessa täcker på ett bra sätt 
kommuns bidrag till förnybar energi via vindkraft. 
Utbyggnaden av sju vindkraftverk vid Rännsliden visar med förskräcklig tydlighet vad som 
händer när man tillåter byggnation inom ett tidigare relativt orört natur- och kulturområde. De 
gamla hagmarkerna blir tillfartsvägar, skogen genomkorsas av vägar och den bevarade 
miljön kring vägen i Ränsliden förändras. 
 

 Området runt Dalslandskanal och övriga orörda områden ska skyddas från 
utbyggnad. Det är av största vikt att områden som översiktsplanen klassat som 
”Naturområden av stort värde för naturvård, rekreation och rörligt friluftsliv” inom 
Melleruds kommun markeras om område där inga fler vindkraftverk får byggas.  
 

Strandskyddet  
I gällande översiktsplan finns tydliga direktiv för strandskyddets bevarande. Det måste 
fortsätta att vara så även i den nya planen. Vi vill att man arbetar vidare med 
gränsdragningen för var man får bygga och där ska strandskyddet värnas. Vi ser fortfarande 
en konfliktrisk mellan värdet av orörda stränder och viljan att släppa fram för mycket 
byggnation inom strandskyddat område.  

 
Vi vill att  

 nybyggnation främst styrs till detaljplaneområden alternativt utarbetas detaljplaner 
inom områden som är aktuella för denna form av boende. Detaljplanerna ska 
redovisa:  

- påverkan på växt- och djurliv 
- allmänhetens tillgång till strandlinjen 
- vattenrening för området 
- förhållandet till Vänerns vattennivå 

 en ny ÖP ska markera vattenområden för ”tystnadsreservat” som ska förbli 
oexploaterade och där bullret från motorbåtar och vattenskotrar ska begränsas. 

 område 9 Grönhult stryks som område för landsbygdsutveckling. Det är ett för stort 
ingrepp att tillåta ”permanent- och fritidsboende i småhus” inom ett 3 km område vid 
Erves strand  

 område 11 Snäcke stryks som område för landsbygdsutveckling. Det är för nära 
områden med riksintresse för naturvård för att bli ett område som byggs ut. Viss 
förtätning klarar området. 

 Att begreppen Naturnäraboende och Strandnära boende tas bort och att all 
nybyggnation sker inom befintligt planlagda område och samlad bebyggelse. Viss 
förtätning kan förekomma inom övriga område om det inte strider mot andra intressen 
enligt översiktsplanen. 

 Området Båttjärn stryks som möjligt att bygga stugby på. 



Riktlinjer för markanvändning 
Idag minskar de ”orörda” naturområden i rask takt. Det är viktigt att det finns områden där 
inte mänsklig påverkan är det som dominerar. Lianefjället utgör ett stort relativt opåverkat 
område med intressant natur- och kulturområden med stort värde. 
 

 Vi vill att hela Lianefjället markeras som ett naturområde av stort värde för naturvård, 
rekreation och rörligt friluftsliv. 

 Vi vill att områden som nämns som nyckelbiotoper i ”Skogstyrelsens Skogenspärlor” 
tas med som områden av stort värde. 

 
Utbyggnad av cykelbanor 
En viktig åtgärd för att minska utsläppen av C02 är att ge möjlighet till att cykla till och mellan 
våra olika tätorter och områden med samlad bebyggelse.  
 
Vi vill att det i arbetet med översiktsplanen utreds möjligheterna för utökad tillgång till 
cykelbanor speciellt runt  

 Åsensbruk-Håverud-Bränna 

 Mellerud och områden med samlad bebyggelse utefter Vänern  
 

Vandringsleder 
Inom kommunen finns en rad vandringsleder som på olika sätt är i behov av upprustning. Det 
behövs också en översyn om möjligheterna att skapa ”rundturer” då de flesta 
vandringslederna är sträckor som börjar vid ett ställe och slutar på ett ställe. 
 

 Vi vill att Melleruds kommun i samband med arbetet med ny Översiktsplan inventerar 
befintliga vandringsleder och ser hur man kan stödja de som ansvarar för lederna. 

 Vi vill att Melleruds kommun utreder och tar ansvar för en vandringsled Mellerud – 
Sunnanå- Vita Sannar ner mot Näs Sannar. 

 
Jordbruket och närsaltläckaget 
Vatten utgör en mycket viktig resurs för Melleruds kommun. I en jordbrukskommun finns det 
givetvis en ökad risk för närsaltsläckage. Arbetet för att minska närsaltsläckage får inte 
avstanna för att frågan inte är på agendan idag.. Det är också viktigt att översiktsplanens 
intentioner av krav på bättre avloppsrening inom de olika fritidsområdena genomförs. 
 

 Nordalskretsen vill att texten i ÖP uppdateras angående närsaltläckaget  
 
Fossilfria transporter 
Det är av största vikt att kommunen aktivt arbetar för att stödja olika former av fossilfria 
transporter. Kommunen ska vara en aktiv part för att få till stånd en fortsättning av goda 
kollektivtrafiklösningar som är fossilfria. 
 

 Kommunen ska också aktivt satsa på att kommunanställda har tillgång till laddstolpar 
för elbilar för anställda som åker till arbetet med egen bil. 

 Vi vill att det i planföreskrifter för nybyggnation ska tydligt framgå att det ska finnas 
tillgång till laddstolpar. 

 
Satsning på solceller 
Inom kommunen finns idag tillräckligt med vindkraftverk. Nästa steg måste vara att det sker 
en satsning på solceller både i kommunens verksamheter, vid nybyggnation och inom 
befintliga verksamheter. 
 

 Vi vill att det i planföreskrifterna för alla byggärenden ska ingå att solceller installeras. 

 Planföreskrifterna ska underlätta för installation av solceller på befintliga byggnader. 



Stopp för läckage av mikroplaster 
Idag uppmärksammas problemet med läckage av mikroplaster. De två största 
utsläppskällorna är bildäck och konstgräsplaner. Utsläppen från konsumenter via 
fleecekläder och kosmetika går direkt till vattenreningsverken och utgör på det sättet ett stort 
problem. 
 

 Vi vill att det i Översiktsplanen skrivs in att konstgräsplaner inte får släppa ut några 
microplaster från anläggningarna. 

 
Lokalproducerade varor 
Av en rad olika miljö-, utvecklings- och arbetsmässiga skäl är det oerhört viktigt att Melleruds 
kommun aktivt skapar förutsättningar för lokalproducerade varor. 
 

 Vi vill att kommunen i arbetet med Översiktsplanen ser över hur man aktivt kan stödja 
lokalproducerade varor. 

 
Grundvattennivåer 
Under de senaste åren har det varit stora bekymmer med grundvattennivåer. I ett planarbete 
måste detta beaktas och införas restriktioner för verksamheter som förbrukar mycket vatten. 
 

 Vi vill att kommunen i arbetet med Översiktsplanen inför att vid om pooler och andra 
vattenslukande verksamheter införs restriktioner om hur mycket vatten verksamheten 
får förbruka. 

 I arbetet med ny Översiktsplan måste man se över och stärka skydden kring 
kommunens vattentäkter. 

 
Sammanfattning av föreningsförslag 
 
Nordalskretsen vill framförallt lyfta fram följande punkter som behöver beaktas i arbetet med 
en ny översiktsplan 

o Att planen ännu tydligare lyfter fram värdet av orörda naturområden för kommunens 
framtida utveckling  

o Att planen tydligt anger områden där vindkraftsverk inte får byggas. 
o Att strandskyddet har första prioritet utanför områden med samlad bebyggelse. 
o Att man inte tillåter byggnation inom område 10 Grönhult vid Erve 
o Att man inte tillåter den större utbyggnaden söder om Snäcke område 11. 
o Att det sker en satsning på cykelbanor runt tätorterna 
o Översyn av möjligheterna till förbättrade vandringsleder 

 
Det är viktigt att den nya översiktsplanen får tydliga och aktiva miljömål, där kommunen i alla 
sina verksamheter aktivt verkar för att genomföra målen. Vi ser det som viktigt att detta sker 
bland annat inom följande områden: 

o Planåtgärder för att minska och motverka närsaltläckage. 
o Planåtgärder för att göra det möjligt med övergång till elbilar och andra fossilfria 

alternativ 
o Planåtgärder för att få en kraftfull satsning på solceller 
o Planåtgärder för att stödja lokalt producerade varor 
o Planåtgärder för att helt stoppa läckage av microplaster 
o Planåtgärder för att säkerställa grundvattennivåerna 
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