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INTRODUKTION
FÖP Åbyfjorden
Det övergripande målet med den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden är att skapa riktlinjer för
Åbyfjordens framtida utveckling, gemensamt för Lysekils och Sotenäs kommuner. Målet är att konkretisera
betydelsen av, och förhållningssättet till, de utpekade bevarandeskydd som omfattar områdets vattenoch kustområden. Planen tar ett helhetsgrepp om Åbyfjordens framtida utveckling inom friluftsliv,
bostadsbebyggelse, vattenbruk och båtliv m.m.

Bebyggelseinventering
Denna bilaga innehåller en sammanställning av en inventering som gjordes under 2013 för samtliga
detaljplanelagda områden inom planområdet för den FÖP Åbyfjorden samt för de områden som redovisas som
sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är deﬁnierad som områden med en sammanhängande
bebyggelsestruktur (10-20 hus) som saknar reglering i detaljplan. Inventeringen har gjorts med anledning av
att den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden generellt förespråkar en komplettering av ny bebyggelse i
anslutning till redan beﬁntliga områden framför byggnation inom tidigare helt obebyggda områden. Utifrån detta
ställningstagande har de inventerade områdena varit väsentliga att studera.
Syftet med inventeringen och sammanställningen är att, men utgångspunkt i FÖP Åbyfjordens riktlinjer,
beskriva förutsättningar och riktlinjer för möjligheter att komplettera/förändra beﬁntliga bebyggelsestrukturer
för att öka förutsättningarna för helårsboende och helårsbostäder. Denna bilaga redovisar dessutom riktlinjer för
vilka hänsyn som eventuell nytillkommande bebyggelse måste ta för att bibehålla landskapets attraktivitet och
skyddade natur- och kulturvärden. Inventeringen har genomförts utifrån den checklista som redovisas på följande
sida.
Den föreslagna bebyggelseutvecklingen inom planområdet för FÖP Åbyfjorden grundar sig i följande
utgångspunkter:

•
•
•
•
•
•

Bebyggelsen ska lokaliseras och utformas på ett sätt som tillskapar attraktiva boenden och
verksamheter för just landsbygd. Den ska vara ett alternativ och en kontrast till boende och
verksamheter i staden och samhällena
Bebyggelseutvecklingen ska ske med fokus på en helårsboende befolkning och lokalt förankrade
verksamheter.
Bebyggelseutvecklingen ska ske där det finns goda pendlingsmöjligheter med bil och buss.
Ny bebyggelse ska inte begränsa förutsättningarna för jord-, skogs- och vattenbruk, förutsättningarna för friluftsliv och besöksnäring eller förutsättningarna för en attraktiv boendemiljö.

Totalt har 18 bebyggelseområden inventerats, 9 st i Sotenäs kommun och 9 st i Lysekils kommun av dessa
omfattas 14 st av detaljplan och 4 (delvis 5) st utgör områden med sammanhållen bebyggelse.

Dokumentets (bilagans) användning
Denna bilaga är tänkt att fungera som ett arbetsunderlag för kommunens tjänstemän i både Lysekils och
Sotenäs kommuner vid framtida beslut inom planområdet. Bilagan kan användas som en checklista vid fortsatt
arbetet, men samtidigt måste man vara uppmärksam på att det vid många fall krävs ytterligare utredning för att
säkerställa lämplighet för t.ex. nya bostäder, bl.a. geotekniska utredningar och arkeologiska utredningar.
För att kunna säkra markens bärighet och stabilitet krävs kunskap om jordartens utbredning, uppbyggnad och
egenskap. I denna handling redovisas jordartskartering endast översiktligt för att vid ett senare skede säkerställas
i antingen detaljplan eller förhandsbesked/bygglov. För de områden där det ﬁnns en känd skredrisk, är detta
utpekat.
Kulturminneslagen skyddar utöver kända fornlämningar även fornlämningar som hittills är okända p g a
att undersökningar inte har gjorts. Det innebär att det i fornlämningsrika områden kan komma att behövas
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arkeologiska utredningar inför nybyggnation. Samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet avseende behov
av arkeologiska utreningar ska ske i alla detaljplaneprövningar, i samband med alla planutredningar samt i alla
enskilda prövningar av förhandsbesked/bygglov där det ﬁnns ﬂera fornlämningar i anslutning till det aktuella
området.
Inom Åbyfjordens planområd ﬁnns bebyggelse med ett kulturhistoriskt bevarandevärde. För områden där
kulturmiljövårdsprogram/kulturmiljöunderlag, riksintressebeskrivning eller denna bilaga anger ett
bevarandevärde i den befintliga bebyggelsemiljön ska bebyggelseantikvarisk kompetens tillfrågas i fortsatt
prövning av ny bebyggelse eller förändringar av befintlig bebyggelse.
Generellt ska ny bebyggelse alltid ta hänsyn till närliggande befintlig bebyggelse och påverkan på denna
ska alltid bedömas i prövningen av tillkommande bebyggelse eller nya anläggningar
Stora delar av planområdet innefattas av riksintresse enligt miljöbalkens fjärde kapitel;
Hushållningsbestämmelser för den obrutna kusten. Denna bestämmelse innebär att ingen exploatering som
påtagligt skadar natur- och kulturmiljö får tillkomma samt att besöksnäringen och friluftslivet ska främjas
vid exploatering. Strandskyddet är en annan förutsättning som måste beaktas och respekteras enligt gällande
lagstiftning. Generellt anger FÖP:ens riktlinjer att ingen ny bebyggelse ska tillkomma inom strandskyddat
område.
Denna bilaga presenterar den beﬁntliga situationen för varje bebyggelseområde med hjälp av text och bild,
samtidigt som den också ger riktlinjer för framtiden i rutan som kallas “Framtida rekommendationer”. Vilket
område som avses redovisas i kartor för respektive område.

Aspekter som inventerades i framtagandet av denna bilaga.
Områdets karaktär
Skala/storlek/struktur
Bebyggelsen (hustyp, tomtstorlek mm)
Landskapet
Särskilda bevarandevärden
I bebyggelsen (historiska byggnader t.ex.
stenhuggarbostäder)
I landskapet (Fornlämningar, naturreservat,
landskapsbildsskydd, Natura 2000-habitat mm)
Detaljplanelagda områden
Vad medger byggrätten?
Är byggrätterna lämpliga eller behöver de förändras?
Finns det några lämpliga platser att förtäta eller bygga
ut? (t.ex. lucktomter eller obebyggda tomter).
Landskapets förutsättningar
Ligger området inom strandskyddat område?
Kommunikation
Tillfartsvägar
Vägstandard inom området
Närhet till kollektivtraﬁk
Närhet till service
Tillgänglighet för fotgängare & cyklister
Hur ser dagens VA-situationen ut?
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ÅBY
Område med gällande
detaljplan

0

Teckenförklaring
Riktlinjer enligt planförslag
!

!
!

!

!

!

Förutsättningar
Riksintresse
kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Gällande detaljplan
ingen förändring av
planen rekommenderas

Gällande strandskydd

Knutpunkt för friluftsliv

Natura 2000-område
!

!

!

!

!

!

Naturreservat
Busshållplats

+ + +
+ + +

Värdefulla
kulturmiljöer

kommunalt utpekade

Byggnadsminne
Fornlämningsområde
Fornlämning punkt

Hela området omfattas av riksintresse
för naturvård samt av riksintresse enl. MB 4 kap.
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50

100

200 m

Lövskog

enl. LST inventering

Bevarandevärt
odlingslandskap
enl. LST inventering

”Aktiv” åkermark

enl. Jordbruksverket

”Aktiv” betesmark
enl. Jordbruksverket

Befintliga bebyggda
fastigheter
Hamn

se bilaga Hamninventering

Vandringsled

ÅBY
Detaljplanelagt område
För Åby säteri och lantgården ﬁnns en detaljplan från 1998.
Strandskyddat område
Strandskyddet löper som en smal remsa utmed kusten och alla byggnader samt större delen av området ligger
utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
De låglänta delarna utgörs av lera och silt. Mot fjorden dominerar kalt berg som i de södra delarna av
planområdet har inslag av morän. För mer information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s
hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Åby präglas dels av den bevarade säterimiljön och av Nordens Arks djurpark. Säteriet är högt beläget med
vidsträckta vyer över fjorden och den mark som tidigare utgjorde säteriets ägor. Djurparken har större byggnader
på båda sidor om huvudvägen och i parkområdet ﬁnns upphöjda promenadstråk för att besökaren ska kunna se
djuren så bra som möjligt.
Landskapet utgörs till stor del av lövskog som inbjuder till vandring längs med Åbyfjorden. Det ﬁnns också
vidsträckta områden med strandängar och betesmark. Inom den västra delen av området pågår ett projekt med att
omvandla produktionsskog till betesmark.
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Åby säteri är skyddat som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Skyddet rör 8 st byggnader med omgivning.
Hela området med dess funktion som djurpark ska bibehållas.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Inom området ﬁnns bevarandevärd ängs- och hagmark, odlingslandskap samt lövskog. På sina håll ﬁnns också
ren bokskog. Alla dessa karaktärer ska så långt som möjligt bevaras. Det är viktigt att strandområdet, trots
Nordens Arks verksamheter, förblir tillgängligt för allmänheten med bl.a. möjlighet till vandring.
Vägstandard till och inom området
Tillgängligheten till Åby är god eftersom området ligger i direkt anslutning till den asfalterade huvudvägen
171:an, med infart via rondellen. Inom området ﬁnns grusvägar med generellt god standard.
Närhet till kollektivtrafik
Busshållplatsen ”Nordens Ark” ligger inom området,
i direkt anslutning till djurparkens entré. Restiden till
Kungshamn är knappt 30 minuter med buss nr. 860.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom planområdet ﬁnns enskilda avlopp med
slamavskiljare för wc.

Framtida rekommendationer:
•

•
•

•

Området kring Åby säteri som är skyddat som
byggnadsminne ska bevaras och vårdas väl.
Eventuella förändringar ska anpassas så att
byggnadsminnets karaktär inte förvanskas och
så att de kulturhistoriska värdena består och
ska ske i samråd med Bohusläns museum.
En ev. exploatering får inte motverka
djurparkens verksamhet.
Allmänhetens möjlighet att promenera längs
med kustlinjen ska beaktas och de beﬁntliga
vandringslederna som ﬁnns i området ska
värnas. För att ytterligare göra området mer
attraktivt kan en förbättring av tillgängligheten
utmed vandringslederna vara intressant.
Lövskogens karaktär ska bevaras.
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Detaljplan över Åby säteri och lantgården från 1998.
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Promenad i Åby med Åbyfjorden på ena sidan och gamla bevarandevärda ekar på andra sidan.
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RÖD
Område med
sammanhållen bebyggelse

0

Teckenförklaring
Riktlinjer enligt planförslag
Område med
sammanhållen bebyggelse
komplettering med enstaka
byggnader kan vara lämplig

Höglänt obebyggt område
som bör bevaras obebyggt

Jordbruksmark

12

Fornlämning punkt

Lövskog

Fornlämningsområde

”Aktiv” åkermark

100 m

enl. LST inventering
enl. Jordbruksverket

Vandringsled
Gällande strandskydd

Strandskyddad mark

Ny luftledning 130 kV

Knutpunkt för friluftsliv

50

Förutsättningar

som bör värnas och ej bebyggas

som ej bör bebyggas

25

0

55

Befintliga bebyggda
fastigheter 220 m
110

i bef. sträckning 40 kV

Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv, riksintresse för naturvård
samt av riksintresse enl. MB 4 kap.

RÖD
Sammanhållen bebyggelse
Röd består av en sammanhållen bebyggelsegrupp, men saknar detaljplan. Området med sammanhållen
bebyggelse i Röd angränsar till ett av de områden som pekas ut för bebyggelseutveckling med möjlighet till
mindre bebyggelsegrupper. Bebyggelseutvecklingsområdet kallas närområde “ Vägen till Röd” (se bilaga
Fördjupning Bebyggelseutveckling).
Strandskyddat område
Bebyggelsen i Röd ligger framförallt utanför strandskyddat område, men några fastigheter ligger i gränslandet
och sex fastigheter är helt lokaliserade inom strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Området domineras av berg. Jordbruksmarken väster om området utgörs av lera/silt. Insprängt i
bebyggelsegruppen ﬁnns områden med grus. I den sydvästra delen ﬁnns ett område med isälvssediment. För
mer information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Bebyggelsen är glest utplacerad och området har en lantlig karaktär. Byggnadernas karaktär varierar, här ﬁnns
äldre bevarade gårdar, modernare villor samt mindre, karaktäristiska fritidshus. Flera av tomterna är högt
placerade på bergspartierna. Vid hamnen ﬁnns en allmän badplats som sommartid lockar många badgäster.
Röd ligger i anslutning till odlingslandskap men närmre fjorden blir karaktären mer skogslik och
höjdskillanderna större. Åkerlandskapet har en böljande och rogivande karaktär med vida vyer. Klipporna i
området är beväxta av lägre vegetation och norr om
Framtida rekommendationer:
området ansluter området till blandskog (löv/tall- och
barrskog).
• Inom den sammanhållna bebyggelsen i Röd
är möjligheten till nya bostäder begränsad då
En stabilitetskartering av beﬁntlig bebyggelse
den sammanhållna bebyggelsen omgärdas av
har genomförts. Denna ska beaktas i eventuella
odlingsmark och strandskyddat område där ny
förändringar inom bebyggelsemiljön (se karta i
bebyggelse inte är lämplig. Bebyggelse inom
planhandlingen på s. xx).
eventuella lucktomter i bebyggelsestrukturen kan
dock prövas.
I området ﬁnns drygt 30 bostadsfastigheter, varav tre
• Röd har ett känsligt landskap och en lantlig
är obebyggda. Tomtstorleken varierar mellan ca 800karaktär som inte bör förvanskas.
ca 3500 m².
• Vid en ev. komplettering med ny bebyggelse ska
det lantliga och storskaliga jordbrukslandskapet
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
bevaras och utblickarna över det böljande
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda
landskapet ska bibehållas i den mån det är
inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
möjligt. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag
landskapets förutsättningar och till den beﬁntliga
framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
bebyggelsen.
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller
• Det ﬁnns ﬂera fornlämningar inom området
bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
som också måste tas i beaktande vid eventuell
nybyggnation.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
• Vid eventuell nybyggnation ska hänsyn tas
Inom området ﬁnns mindre ytor med bevarandevärd
till att kraftledningen i den norra delen av
lövskog. Det ﬁnns också en klättervägg i närheten av
området ska uppgraderas från 40kV till 130 kV.
hamnen, vars funktion ska bevaras.
Skyddsavstånd till ny bebyggelse ska utgå från
130kV.
Vägstandard till och inom området
• För information om mer rekommenderade
Området ligger ca 1 km från huvudväg 171, därifrån
utvecklingsområden i närheten, se bilaga
leder en mindre, asfalterad väg vidare till området,
“Fördjupning Bebyggelseutveckling” under
område “Vägen till Röd”.
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ändå ner till hamnen. Vägen är på ﬂera håll brant och smal, t.ex. nedfarten till hamnområdet. Övriga vägar inom
området utgörs av grusvägar med olika standard.
Närhet till kollektivtrafik
Busshållplatsen ”Ödstoft” ligger ca 1 km från området, utmed väg 171. Restiden till Kungshamn är drygt 20
minuter med buss nr. 860. I anslutning till busshållplatsen ﬁnns en pendelparkering och ett cykelställ.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Huvuddelen av fastigheterna har enskilda avlopp med slamavskiljare för wc. För några enstaka fastigheter saknas
information om beﬁntlig typ av avloppsanläggning. Status på anläggningarna är inte känd.

Modernare villabebyggelse i Röd

En av de äldre bevarade ladugårdsmiljöerna i Röd
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Åkerlandskapet med en böljande och rogivande karaktär med vida vyer.
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Område med
sammanhållen bebyggelse

0

Teckenförklaring
Riktlinjer enligt planförslag
Område med
sammanhållen bebyggelse

Fornlämningsområde

Jordbruksmark

Vandringsled

som ej bör bebyggas

100 m

Lövskog

enl. LST inventering

Höglänt obebyggt område

Strandskyddad mark

16

Riksintresse friluftsliv
Fornlämning punkt

som bör värnas och ej bebyggas

50

Förutsättningar

komplettering med enstaka
byggnader kan vara lämplig
som bör bevaras obebyggt

25

Bevarandevärt odlingslandskap
enl. LST inventering

”Aktiv” åkermark
enl. Jordbruksverket

Gällande strandskydd
Befintliga bebyggda
fastigheter

Biotopskydd

FODENÄS
Sammanhållen bebyggelse
Fodenäs består av en sammanhållen bebyggelsegrupp men saknar detaljplan.
Strandskyddat område
Bebyggelsen ligger utanför strandskyddat område, däremot ﬁnns två bäckar i direkt anslutning till området som
omfattas av strandskyddet.

Geotekniska förutsättningar
Området utgörs av varierande berg (de höglänta delarna) och lera/silt (de låglänta delarna mot fjorden). I
den sluttande dalgången i nedre Kärr (norra delen av området) ﬁnns ett stråk med grus. För mer information
kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Området består framförallt av fritidshus men här ﬁnns också enstaka helårsboende. Området är uppdelat i två
delar som nås via olika infartsvägar. Husens stil varierar, här ﬁnns en blandning av mindre, karaktäristiska
fritidshus och modernare hus med villakaraktär.
Fodenäs är placerat i ett öppet och storskaligt landskap där strandängarnas vidsträckta karaktär dominerar.
Bortsett från de låglänta strandängarna är området kraftigt kuperat. I anslutning till det norra området
(Nedre Kärr) ﬁnns en bäckravin med speciﬁka naturvärden. Förutsättningarna i landskapet gör att särskild
uppmärksamhet ska iakttas angående skredrisk och stabilitet vid eventuell ny- och ombyggnationer.
Inom området ﬁnns drygt 15 bostadsfastigheter varav två är obebyggda. Tomtstorleken varierar mellan ca 750ca 4000 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda
inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag
framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller
bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
De storskaliga strandängarna ska bevaras och får inte
bebyggas. Den norra delen innefattar bevarandevärd
lövskog samt biotopskyddade områden.
Vägstandard till och inom området
För att ta sig till Fodenäs transporteras man längs
med huvudväg 171 och följer därefter en mindre,
asfaltsväg i drygt 1 km. Från asfaltsvägen svänger man
av på en grusväg i ca 500 m. Vägarna inom området
har generellt god standard. Fodenäs nås via två olika
tillfartsvägar, beroende på vart i området man vill
komma. Området är på så sätt uppdelat i två delar som
ligger i direkt anslutning till varandra men som endast
knyts samman via en mindre stig (ej tillgänglig för
biltraﬁk). En förlängning av beﬁntliga grusvägar kan
vara aktuellt för att knyta samman de två områdena.

Framtida rekommendationer:
•

•
•

•

•
•

Fodenäs är lokaliserat med relativt långa
tillfartsvägar både till väg 171 och även till väg
869. Tillfartsvägarna utgörs dessutom av smala
grusvägar. Avståndet till vardaglig service och
kollektivtraﬁk gör att området har begränsade
möjligheter att fungera för helårsboende.
Komplettering med enstaka nya tomter för
bostäder inom området kan vara möjlig.
Eventuell nytillkommande bebyggelse ska
placeras i anslutning till beﬁntlig bebyggelse
och i anslutning till de tillfartsvägar som leder
fram till området idag.
Vid eventuell ny enstaka bebyggelse inom
området ska det storskaliga landskapet bevaras
och de öppna strandängarna inte bebyggas.
Den nya bebyggelsen bör vara småskalig, för
att anpassas till landskapet och den beﬁntliga
bebyggelsen.
Ingen ny bebyggelse ska tillkomma inom
strandskydd
Se bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling
för att läsa om rekommenderade
utvecklingsområden kring Åbyfjorden.
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Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Lyckan”, knappt 2 km från Fodenäs. Restiden till Kungshamn är ca 20 minuter med
buss nr. 860. Längs väg 869 går skolskjuts.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Samtliga fastigheter har enskilda avloppslösningar. Inom området ﬁnns några fastigheter med slutna tankar och
slamavskiljare för BDT-avlopp. Någon enstaka fastighet har lösningar med torrtoalett.
För enstaka fastigheter saknas information om avloppslösning. Huvuddelen av fastigheterna har enskilda
avloppsanläggningar med slamavskiljare för wc. Status på anläggningarna är inte känd.

Grusvägen till Fodenäs

Typisk fritidsbebyggelse i Fodenäs
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De vidsträckta strandängar dominerar utsikten i Fodenäs.
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Hela området omfattas av riksintresse enl. MB 4 kap.
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FODENÄSVÄGEN
Detaljplanelagt område
Området omfattas av en detaljplan från 1991 och är planlagt för fritidshus, som efter behov också kan användas
för helårsbruk. En byggnadsarea på 150 m² tillåts för enplanshus och för 11/2-planshus är motsvarande area 100
m². För komplementbyggnad är byggnadsarean max 30 m². Taken får ha en lutning mellan 27-38°. Maximal
byggnadshöjd enligt detaljplan saknas.
Strandskyddat område
Bebyggelsen inom planområdet ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Den östra delen av detaljplaneområdet utgörs av berg och den västra av lera/silt. För mer information kring
geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Planområdet är ett område där nybyggda bostadshus möter äldre strukturer. Majoriteten av husen har modern stil
och ljusa fasader medan de hus som funnits på platsen tidigare har en traditionell fritidshuskaraktär.
Flera av husen ligger i en sluttning och har utsikt över åkrarna som omger området. I övrigt ansluter området till
blandskog.
Inom området ﬁnns 17 bostadsfastigheter varav 6 är obebyggda. Tomtstorleken varierar mellan ca 700- ca 1000
m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnadeller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Inom området ﬁnns bevarandevärd lövskog.
Vägstandard till och inom området
För att ta sig till Fodenäs transporteras man via
huvudväg 171 och därifrån följer man sedan en mindre
asfaltsväg från Lyckan ca 1 km och svänger till sist av
på en grusväg i ca 200 m. Grusvägen utgör tillfartsväg
till området och har god standard, men standarden på
grusvägarna inom området varierar.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Lyckan” som ligger utmed
väg 171, drygt 1 km från Fodenäsvägen. Restiden till
Kungshamn är ca 20 minuter med buss nr. 860. Längs
väg 869 går skolskjuts.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom det planlagda området ﬁnns en
gemensamhetsanläggning för avlopp vilken samtliga
bebyggda fastigheter inom planområdet är anslutna
till. Anläggningen är relativt modern.

Framtida rekommendationer:
•

•
•
•

Området ligger i nära anslutning till väg 869
som leder till Lyckan och huvudväg 171.
Området ligger i direkt anslutning till ett av
de områden där bebyggelseutveckling bedöms
som lämplig och ett ökat helårsboende rimligt
(se bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling).
Den gällande detaljplanen ger redan idag
förutsättningar för helårsboende genom relativt
stora byggrätter.
Detaljplanen innehåller byggrätter som kan
nyttjas, som idag är obebyggda.
Att ändra gällande detalplan eller att upprätta
en ny detaljplan är inte aktuellt.
Komplettering med nya tomter i direkt
anslutning till planområdet bedöms inte
som lämpligt med hänsyn till landskapets
förutsättningar.
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Detaljplanen för Fodenäsvägen från 1991.
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Nybyggda hus längs med Fodenäsvägen.
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Hela området omfattas av riksintresse enl. MB 4 kap.

VÄSTRA STENSJÖ
Detaljplanelagt område
Området omfattas av en detaljplan från 1992. Planen syftar till att ge möjlighet att bygga friliggande hus för
fritids- eller helårsboende. Enligt detaljplanen är minsta tomtstorlek 1000 m² och inom varje tomt tillåts två
lägenheter med största totala byggnadsarea 200 m². Största tillåtna byggnadshöjd är 4,5 m för huvudbyggnad
och 3 m för komplementbyggnad. Taken medges ha en lutning mellan 22-38° för huvudbyggnad och 22-35° för
komplementbyggnad.
Området har inte byggts ut, men planen innehåller ca 30 nya byggrätter.
Strandskyddat område
Området ligger utanför strandskyddat område, dock ﬁnns en strandskyddad bäck som rinner norr om området.

Geotekniska förutsättningar
Området domineras av låglänt mark med lera/silt. Det låglänta området omgärdas av fast berg. För mer
information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Inom området och i dess anslutning ﬁnns endast några enstaka hus/gårdar. Det utpekade området består
framförallt av ängs- och hagmark och används idag bl.a. till bete, men området har också ett tätare bestånd av
lövträd och enstaka barrträd.
Det omgivande landskapet består av stora ytor betesmark och skog.
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Det ﬁnns ﬂera fornlämningar inom området som måste beaktas med försiktighet. Nästan alla
fornlämningsområdena utgörs av boplatser.
Vägstandard till och inom området
För att ta sig till området färdas man via huvudvägen
171 och därefter följer man en mindre asfaltsväg (väg
869) i ca 2 km och svänger till sist av på en grusväg
i ca 500 m. Grusvägen har god standard och är bitvis
asfalterad. Däremot är grusvägarna inom området av
varierande standard och bredd.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Lyckan” som ligger drygt
2,5 km från området. Restiden till Kungshamn därifrån
är ca 20 minuter med buss nr. 860. Längs väg 869 går
skolskjuts.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
I den gällande detaljplanen ﬁnns en principlösning
för vatten och avlopp som innebär en
gemensamhetsanläggning för fastigheterna inom
området. Då planen är relativt gammal och då området
inte är utbyggt behöver nya ställningstaganden göras
om utbyggnad blir aktuell. Då detaljplanen vann laga
kraft fanns inte kraven på hög skyddsnivå.

Framtida rekommendationer:
•

•

•

Det planlagda men huvudsakligen obebyggda
området väster om väg 869 i närheten av
Stensjö by är lokaliserat i anslutning till ett
av de områden där en bebyggelseutveckling
bedöms som lämplig och ett ökat helårsboende
som rimligt. (se bilaga Fördjupning
Bebyggelseutveckling).
Den gällande detaljplanen ger redan idag
möjlighet till byggnation av ca 30 bostadshus.
Bedömningen har därmed gjorts att detta
område lämpar sig för byggnation.
Eftersom ingen byggnation har gjorts
sedan planen upprättades (1992) ställer sig
kommunen positiv till att göra om detaljplanen
med en inriktning som bättre uppfyller kriterier
för en attraktiv bostadsmiljö på landsbygd och
som i större utsträckning utgår från de riktlinjer
som den fördjupade översiktsplanen generellt
ger kring boende på landsbygd.
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Detaljplanen för västra Stensjö från 1992.
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Inom området finns täta bestånd av löv- och barrskog men också öppna betesmarker.
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STENSJÖ BY
Sammanhållen bebyggelse
Stensjö by består av en sammanhållen bebyggelsegrupp men saknar detaljplan. Området lägger däremot i
direkt anslutning till Varpet som är ett detaljplanelagt område (se sid. 33). Både Stensjö by och Varpet ligger
inom ett av de områden som pekas ut som ett lämpliga för bebyggelsekomplettering (se bilaga Fördjupning
Bebyggelseutveckling, området kring Stensjö).
Strandskyddat område
Stensjö by ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Området domineras av fast berg, men genomkorsas av stråk med grus. I den norra delen utgörs det låglänta
partiet av lera/silt. För mer information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.
swedgeo.se).
Områdets karaktär
I Stensjö by är bebyggelsen framförallt placerad utmed landsvägen och kontakten till havet är i och med
placeringen inte självklar. Bebyggelsen varierar i storlek och karaktär och generellt sett är det glest mellan husen.
Utmed vägen ligger en del äldre hus med stora tomter som uppkom under stenhuggeriepoken. På den tiden
utgjordes bebyggelsen huvudsakligen av bostäder för stenhuggarna och deras familjer, men här fanns även en
matvarubutik och ett folkets hus. De äldre byggnaderna ﬁnns kvar idag men nyttjas nu för boende. En bit från
vägen övergår bebyggelsen i mindre fritidshus. Området är relativt ﬂackt och höga bergspartier saknas.
Inom området ﬁnns ca 20 bostadsfastigheter. Tomtstorlekarna varierar mellan ca 800- ca 4000 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Bebyggelsen från stenhuggeriepoken berättar om områdets historia och ger en förståelse för samhällets
utveckling. Även om byggnaderna har ändrat funktion så skänker de karaktär till området samt en förståelse för
att Stensjö tidigare utgjorde en relativt välbefolkad by.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Det ﬁnns inga särskilda bevarandevärden i landskapet. De obebyggda höjdpartierna inom området har dock ett
värde för områdets karaktär och för kvaliteten i boendet i området.
Vägstandard till och inom området
För att ta sig till området färdas man via
huvudvägen171 och därefter följer man en mindre
asfaltsväg i ca 2 km. Inom området är det grusvägar
som gäller och dessa har generellt en god standard.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats ﬁnns i Lyckan, ca 2 km från
området. Restiden till Kungshamn därifrån är ca 20
minuter med buss 860. Längs väg 869 går skolskjuts.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Samtliga fastigheter har enskilda avloppslösningar.
Några fastigheter har slutna tankar och de ﬂesta av
dessa har även slamavskiljare för BDT-avlopp. Några
fastigheter har anläggningar med slamavskiljare för
wc och enstaka fastigheter har endast slamavskiljare
för BDT. Ytterligare några fastigheter har torrtoalett.
Information om avloppslösning saknas för ett par av
fastigheterna. Status på anläggningarna är inte känd.

Framtida rekommendationer:
•

•

•
•

Stensjö by ligger i direkt anslutning till
väg 869 och ingår i ett närområde som
rekommenderas för bebyggelseutveckling (se
bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling,
Området kring Stensjö)
Med hänsyn till byns historia och den relativt
stora omfattningen av beﬁntlig bebyggelse
bedöms området lämpligt för komplettering
med nya bostäder och verksamhetslokaler.
Ny bebyggelse bör ta stor hänsyn till
landskapet och till beﬁntlig bebyggelsestruktur
med stora naturtomter.
Ingen ny bebyggelse ska tillkomma inom
strandskydd
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Det är generellt sett glest mellan husen och varje hus har stora tomter.
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Äldre hus i Stensjö by med gamla granitstolpar på tomten. Den stora tomten ger plats för skrymmande
fritidsaktiviteter.
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VARPET
Detaljplanelagt område
Området ligger i direkt anslutning till Stensjö by (se föregående beskrivning) och omfattas av en detaljplan
från 1959. Både Stensjö by och Varpet ligger inom ett av de närområden som pekas ut som ett lämpliga för
bebyggelseutveckling (se bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling, Området kring Stensjö).
Området är planlagt för fritidsbostäder med minsta tomtstorlek 1200 m² och största byggnadsarea 75 m²
(sammanlagt för huvudbyggnad och komplementbyggnad). Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3 m för huvudbyggnad
och 2,5 m för komplementbyggnad och största tillåtna takvinkel är 30°.
Strandskyddat område
Bebyggelsen i Varpet ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Området domineras av fast berg. I den nordvästra delen löper ett stråk med grus. För mer information kring
geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Varpet domineras av fritidshus i ett plan men här ﬁnns också några äldre trähus i form av mer traditionella
bostadshus. De äldre husen är placerade utmed gatorna (med relativt stora tomter) medan fritidshusen är placerade
gruppvis (med otydliga tomtgränser).
Varpet är småskaligt och husen är placerade i landskapet på ett naturligt sätt. De hus som är placerade på klipporna
med utsikt över Åbyfjorden upplevs som ett med landskapet och tomterna här utgörs mer eller mindre av naturmark.
Inom planområdet ﬁnns 21 bostadsfastigheter. Ytterligare 5 bostadsfastigheter ligger i direkt anslutning till
planområdet i söder. Tomtstorleken varierar mellan ca 900- ca 2500 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda
inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag
framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller
bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.

Framtida rekommendationer:
•

Särskilda bevarandevärde i landskapet
Karaktären av “hus i natur” är värd att bevara vid
framtida bebyggelsekomplettering. Så är även de
fantastiska vyerna över Åbyfjorden från de högre
partierna som idag är tillgängliga för alla.
•
Vägstandard till och inom området
För att ta sig till Varpet färdas man via huvudväg 171
och därefter följer man en mindre asfaltsväg i ca 2 km
för att till sist svänga in på en grusväg. Standarden
på grusvägen som leder genom området är god,
men de mindre vägarna varierar dock i både bredd
och standard. På den genomgående grusvägen ﬁnns
farthinder uppsatta och maxhastigheten är 30 km/h.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Lyckan”, ca 2 km från

•
•

•

Områdets lokalisering utmed väg 869 med
relativt god standard gör att Varpet ligger i
direkt anslutning till ett av de närområden där
bebyggelseutveckling bedöms som lämplig
(se bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling,
Området kring Stensjö). De relativt goda
förutsättningarna för pendling och närhet till
service gör att området har potential för nya
helårsbostäder/ verksamheter.
En ökning av byggrätternas storlek
inom området skulle kunna förbättra
förutsättningarna för helårsboende i området.
Komplettering med nya byggrätter inom
planområdet bedöms lämplig att pröva i en ny
detaljplaneprocess.
Bebyggelsestrukturen med hus som är varsamt
placerade i landskapet är en mycket viktig
del av områdets karaktär. Denna karaktär
ska bevaras och eftersträvas vid eventuell
utbyggnad.
De höga klippartierna med utblickar över
fjorden ska hållas tillgängliga för allmänheten.
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området. Restiden till Kungshamn därifrån är ca 20 minuter med buss nr. 860. Längs väg 869 går skolskjuts.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Samtliga fastigheter har enskilda avloppslösningar.
Ett ﬂertal fastigheter har slutna tankar, några med slamavskiljare för BDT-avlopp och några utan. Ett par
fastigheter har enbart slamavskiljare för BDT-avlopp. Någon enstaka fastighet har torrtoalett. Flertalet fastigheter
har lösningar med slamavskiljare för wc. För enstaka fastigheter saknas information om avloppslösning. Status
på anläggningarna är inte känd.

Detaljplanen för Varper från 1959.
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Vy från en av de utsiktspunkter över Åbyfjorden som finns i Varpet. På bilden ser man även musselodlingarna i
fjorden.
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ÖSTRA RÖRVIK
Detaljplanelagt område
Området omfattas av en detaljplan från 1972 och är planlagt för fritidsbostäder. Enligt detaljplanen medges
en minsta tomtstorlek på 1000 m². Den största byggnadsarean som tillåts är 90 m² för huvudbyggnad och
15 m² för komplementbyggnad. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3 m för huvudbyggnad samt 2,5 m för
komplementbyggnad och den största tillåtna takvinkeln är 30°.
Strandskyddat område
Bebyggelsen ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Bebyggelsen inom detaljplaneområdet ligger på fast berg. I den norra, obebyggda delen ﬁnns ett låglänt
område med lera/silt. För mer information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://
www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Bebyggelsen utgörs av fritidshus som är placerade i ett kuperat landskap. Kontakten med vattnet är starkt vid
infarten till den norra delen där det ﬁnns utblickar mot Åbyfjorden, men i övriga delar är sikten skymd av
växtlighet.
Området är lummigt och ligger i direkt anslutning till frodiga skogspartier med bl.a. en passerande bäck. Det
omgivande landskapet karaktäriseras av odlingslandskap och strandängar.
Inom området ﬁnns 16 bostadsfastigheter. Tomtstorleken varierar mellan ca 800- ca 2000 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Det frodiga skogspartiet utmed bäcken har ett bevarandevärde.
Vägstandard till och inom området
Östra Rörvik är placerat i anslutning till två asfalterade
vägar; väg 869 (mot Amhult/Stensjö) och väg 873
(mot Bohus-Malmön). Inom området ﬁnns grusvägar
vars standard varierar. Området har två infartsvägar
som inte ansluter till varandra inom området och båda
infarterna är avspärrade med bom.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats heter “Östra Rörvik” och ligger
utmed väg 873 i anslutning till området. Utbudet
försämrades i augusti 2013 då en av bussarna som
traﬁkerar sträckan övergick till förbeställd taxi (endast
två tur- och returresor per dag och beställning krävs
minst 1h före avresa). Det bussutbud som ﬁnns idag
är Soterundan, buss nr. 867 men denna tur går endast
någon enstaka gång per dag. För bättre turtäthet
hänvisas man till hållplats “Amborsröd”, ca 3,5 km
bort. Längs väg 869 och väg 873 går skolskjuts går
skolskjuts.

Framtida rekommendationer:
•

•

•

Trots att Östra Rörvik ligger i anslutning
till de relativt stora vägarna 869 och 873 är
områdets förutsättningar för helårsboende
begränsade, bl.a. utifrån områdets karaktär/
storlek samt dess avstånd till vardaglig service
och kollektivtraﬁk.
Flera faktorer så som strandskydd, närhet till
naturreservat och angränsande vägar gör att
utbyggnaden inom området är begränsad. Även
området vid bäcken i den västra delen är av
området är en begränsande faktor.
Se bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling
för att läsa om rekommenderade
utvecklingsområden kring Åbyfjorden.
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Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Samtliga fastigheter har enskilda avloppslösningar.
Huvuddelen av fastigheterna har slutna tankar med slamavskiljare för BDT-avlopp. Ett par av fastigheterna har
lösningar med slamavskiljare för wc. Status på anläggningarna är inte känd.

Detaljplanen för Östra Rörvik från 1972.
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Fritidshusen i Östra Rörvik är placerade i ett kuperat landskap.
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TULLBODEN
Detaljplanelagt område
Området omfattas av två detaljplaner. Den ena är en avstyckningsplan från 1943 och omfattar
stenhuggarbostäder. Den andra är en detaljplan från 1973 som medger fritidsbostäder med en största tillåtna
byggnadsarea på 80 m² för huvudbyggnad och 20 m² för uthusdel. Högsta tillåtna byggnadshöjd för denna plan är
3 m och den största tillåtna takvinkeln 30°.
Strandskyddat område
Tullboden ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Området domineras helt av fast berg. Längs den östra kanten löper ett stråk med grus. För mer information
kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Den östra delen av Tullboden omfattar ett område med stenhuggarbostäder från 1925. Husen har kvar sitt
ursprungliga utseende och är karaktäristiskt placerade i en rak linje med fasaderna nära gatan. Bostäderna
används idag främst som fritidshus men några fungerar som helårsboende. Tullboden omfattar också ett
fritidshusområde som tillkom på 1970-talet där fritidshusen är placerade kring en gemensam grönyta.
Landskapet inom och omkring Tullboden utgörs av mindre skogsbestånd och kontakten till havet är inte självklar.
Fritidshusområdet omfattar 11 avstyckade fastigheter. Tomterna här är små och varierar mellan ca 400- ca 800
m². Det äldre planområdet omfattar 12 avstyckade fastigheter där tomtstorlekarna varierar mellan ca 500-ca 1800
m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
På området ﬁnns bevarade stenhuggarbostäder från 1920-talet som ligger karaktäristiskt på rad längs med
infartsvägen. Byggnadsstrukturen bör bevaras för att säkerställa den historiska kopplingen.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
I området ﬁnns ﬂera grönytor som ger en luftig och grönskande karaktär till området. Grönytorna är lokaliserade
som ett mellanrum mellan bostadsgrupperingarna och bör, i den mån det är möjligt, hållas obebyggda.
Vägstandard till och inom området
Tullboden är placerat i nära anslutning till väg 873 mot
Bohus-Malmön. Från denna väg svänger man vidare in
på en mindre asfaltsväg som leder vidare in i området,
vägen är dock smal och i ganska dåligt skick. Längre
in i området övergår den i grusväg.

Framtida rekommendationer:
•

Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats heter “Tullboden” och ligger i
direkt anslutning till området invid väg 873. Utbudet
försämrades dock i augusti 2013 då bussen som
traﬁkerar sträckan övergick till förbeställd taxi (endast
två tur- och returresor per dag och beställning krävs
minst 1h före avresa). För bättre turtäthet hänvisas
man till hållplats “Amborsröd”, ca 4 km bort.
Skolbuss ﬁnns.

•

•

•

Avståndet till vardaglig service och
kollektivtraﬁk gör att områdets förutsättningar
för helårsboende är begränsade.
Den historiska karaktären från stenhuggartiden
ska inte förvanskas och ingen ny bebyggelse
bör tillkomma i anslutning till de beﬁntliga
stenhuggarbostäderna.
Fritidshusområdet upplevs som fullt utbyggt.
Därför bör nya bostäder undvikas även inom
detta område. En utbyggnad skulle förändra
områdets karaktär och den luftiga och
grönskande känslan hade troligtvis försvunnit.
En ändring av detaljplanen är därmed inte
lämplig
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Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Fastigheterna inom planlagt område är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. VA-situationen kommer att
förbättras under 2015 då planerad överföringsledning till Omholmens reningsverk beräknas tas i bruk.

Detaljplanen för Tullboden från 1973
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Stenhuggarbostäder i Tullboden från 1920-talet.
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STRANDHAGEN
Detaljplanelagt område
Området är detaljplanelagt i en plan som upprättades 1964-1966 (tillsammans med Stuvängen som presenteras
härnäst) och planen vann laga kraft 1972. Området är planerat för fritidsbebyggelse med fristående hus i ett
plan. Byggrätten medger en minsta tomtstorlek på 1000 m² och en byggnadsyta mellan 30 m² och 75 m² tillåts.
Byggnadsytan för uthusdelen får vara max 20 m². Byggrätten tillåter en byggnadshöjd på max 3 m (2,5 m för
friliggande uthus) och lutningen på taken får vara högst 30°.
Strandskyddat område
Strandhagen ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Detaljplaneområdet domineras av fast berg, och omgärdas av låglänt mark med lera/silt. För mer
information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Det ﬁnns 9 fastigheter inom planområdet och två fastigheter som ligger i direkt anslutning till området.
Tomtstorlekarna varierar mellan ca 1000- ca 1800 m² och området har en typisk fritidsbebyggelse i trä. Området
har inte någon direkt koppling till fjorden och inte någon havsutsikt. Däremot är det mycket träd inom området
som ger känsla av ”hus i skog”. Bebyggelsen uppkom framförallt på 1970-talet.
Bebyggelsen ligger inom ett lövskogområde och dess omgivningar präglas av öppet landskap, både betesmark
och odlingsmark.
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Inom området ﬁnns bevarandevärd ängs- och
hagmark, odlingslandskap samt lövskog. En mindre
fornlämning ﬁnns inom området, vilken måste beaktas
vid förändring av området. En av de bebyggda
fastigheterna berörs av 3 st. fornlämningar, vilket
begränsar/påverkar utbyggnadsmöjligheterna.

Framtida rekommendationer:
•

Vägstandard till och inom området
Från Brodalen leder en relativt bred asfaltsväg till
Strandhagen i ca 2,5 km. Därefter fortsätter man
ytterligare 500 m på en relativt smal grusväg.
Närhet till kollektivtrafik
Det ﬁnns en busshållplats i Vrångebäck (drygt 500
m från Strandhagen) som traﬁkeras av buss nr. 857
(Lysekil-Brastad-Brodalen-Slävik). Turen går dock
mycket sällan (ingen tur sommartid) och restiden till
Lysekil är ca 30 minuter.
För bättre turtäthet hänvisas man till Brodalen (knappt
4 km från området) där buss 850 (Lysekil-HallindenMunkedal-Uddevalla) passerar. Även buss 865
(Smögen-Kungshamn-Hovenäset-Hallinden-Lysekil)
passerar Brodalen. Restiden till Lysekil härifrån är

•

•
•

Strandhagen är strategiskt placerad med närhet
till det föreslagna närcentrat Brodalen med
enklare service och kollektivtraﬁk. Området
ligger även i anslutning till Vrångebäck, som
är utpekat som ett av de närområden där
bebyggelseutvecklins ses som lämplig (se
bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling).
Omständigheterna och lokaliseringen av
området gör att det har förutsättningar för ﬂer
helårsboende. För att öka förutsättningarna för
helårsboende ställer sig kommunen positiv till
planarbete som syftar till att öka den tillåtna
byggnadsarean för fastigheterna inom området.
Om en planändring görs bör den beﬁntliga
karaktären med ”hus i skog”eftersträvas.
Vid en eventuell utredning om utbyggnad
av kommunalt VA-nät från Brodalen bör
anslutning av området beaktas.
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drygt 20 minuter.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller krav på slutna tankar för WC. I Strandhagen ﬁnns enskilda
avlopp med slutna tankar för WC tillsammans med varierande kvalitet på BDT-avlopp.

Del av detaljplan för Strandhagen och Stuvängen.
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Tomterna är stora i området och husen består av en typisk fritidsbebyggelse i trä.
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STUVÄNGEN
Detaljplanelagt område
Området är detaljplanelagt i en plan som upprättades 1964-1966 (tillsammans med Strandhagen som presenteras
på föregående uppslag) och vann laga kraft 1972. Området är planerat för fritidsbebyggelse med fristående hus
i ett plan. Byggrätten medger en minsta tomtstorlek på 1000 m² och en byggnadsyta mellan 30 m² och 75 m²
tillåts. Byggnadsytan för uthusdelen får vara max 20 m². Byggrätten tillåter en byggnadshöjd på 3 m (2,5 m för
friliggande uthus) och lutningen på taken får vara högst 30°.
Strandskyddat område
Stuvängen ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Området domineras av fast berg, med inslag av morän längs den östra gränsen. I norr, väster och sydväst
omgärdas området av låglänt mark med lera/silt. För mer information kring geotekniska förutsättningar
besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Stuvängen har en blandad bebyggelse, alltifrån traditionella fritidshus till modernare huskroppar. Många hus
uppfördes på 60–70-talet och en del fastigheter har karaktäristiska stora sluttande tomter. Byggnadernas storlek
och utformning skänker området en stark fritidskaraktär.
Området omges av öppna betesmarker och odlingslandskap samt tätare skog.
Inom området ﬁnns 19 tomter varav 4 är obebyggda. Tomtstorleken varierar mellan ca 900- ca 2300 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.

Särskilda bevarandevärde i landskapet
Inom området ﬁnns en fornlämning som måste beaktas
vid förändring av området.
Vägstandard till och inom området
Från Brodalen (längs en asfaltsväg) är det ca 3 km
till Stuvängen. Asfaltsvägen är relativt bred och från
denna fortsätter man på en relativt smal grusväg i ca
1 km för att nå Stuvängen som ligger strax söder om
Strandhagen.
Närhet till kollektivtrafik
Se Strandhagen på föregående uppslag.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller
krav på slutna tankar för WC. I Stuvängen ﬁnns
enskilda avlopp med slutna tankar för WC tillsammans
med varierande kvalitet på BDT-avlopp.

Framtida rekommendationer:
•

•

•
•

Struvängen är strategiskt placerad med
närhet till Brodalen, enklare service och
kollektivtraﬁk. Området ligger i anslutning
till Vrångebäck, som är utpekat som ett av
de närområden där bebyggelseutveckling
ses som lämplig (se bilaga Fördjupning
Bebyggelseutveckling).
För att öka förutsättningarna för helårsboende
ställer sig kommunen positiv till planarbete
som syftar till att öka den tilllåtna
byggnadsarean för fastigheterna inom området.
De fyra obebyggda tomterna kan redan i
nuläget prövas för byggnation inom ramen för
gällande detaljplan.
Vid en eventuell utredning om utbyggnad
av kommunalt VA-nät från Brodalen bör
anslutning av området beaktas.
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Del av detaljplan för Strandhagen och Stuvängen.
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Stuvängen har en blandad bebyggelse, alltifrån traditionella fritidshus till modernare huskroppar.
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VRÅNGEBÄCK

Sammanhållen bebyggelse
Vrångebäck består av en sammanhållen bebyggelsegrupp men saknar detaljplan.
Strandskyddat område
Vrångebäck ligger inom strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Den beﬁntliga bebyggelsen ligger framförallt på kalt berg. Utöver berget återﬁnns jordar som utgörs av lera/
silt längs infartsvägen ner mot hamnområdet. För mer information kring geotekniska förutsättningar besök
SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Området består av fritidshus i varierad utformning. En del hus är högt belägna uppe på berg, medan andra är
belägna på plan mark eller i sluttningar. Husen är byggda på 60- och 70-talet och ﬂera av husen har kvar sin
ursprungliga karaktär.
Området har stark koppling till Åbyfjorden då många av bostäderna är högt belägna och har havsutsikt.
Landskapet inom området består av skogspartier och höga klippor medan angränsande landskap är öppet och
erbjuder vidsträckta vyer över beteslandskap och strandängar.
Inom området ﬁnns 14 bostadsfastigheter varav en är obebyggd. Topograﬁn ger en stor variation i tomtstorlekar
som varierar mellan 600- och 8000 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnadeller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Bebyggelse är lokaliserad i anslutning till ett vackert landskap med bevarandevärt odlingslanskap och
strandängar. Vyerna över det öppna landskapet är karaktäristiskt för området. Inom området är det grönt och
lummigt och det ﬁnns en stark naturkänsla.
Vägstandard till och inom området
Vägen som leder till Vrångebäck från Brodalen är en asfalterat och relativt bred väg som leder ända fram till
hamnen. Inom området ﬁnns grusvägar som inom en del av området övergår i stig. Stigen gör att det är omöjligt
att ta bilen runt hela området.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats ﬁnns i Brevik och traﬁkeras av
buss nr. 857 (Lysekil-Brastad-Brodalen-Slävik) men
turen går mycket sällan (ingen tur sommartid) och
restiden till Lysekil är 45 minuter.
För bättre turtäthet hänvisas man till Brodalen (ca
4,5 km från Vrångebäck) som traﬁkeras av buss nr.
850 (Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla). Även
buss 865 (Smögen-Kungshamn-Hovenäset-HallindenLysekil) passerar Brodalen. Restiden till Lysekil
härifrån är drygt 20 minuter.

Framtida rekommendationer:
•

•

Området ligger i anslutning till ett närområde där
en bebyggelseutveckling anses vara lämpligt (se
beskrivning Vägen ner till Vrångebäck, i bilaga
Fördjupning Bebyggelseutveckling). Trots detta
gör landskapets förutsättningar med sina stora
höjdskillnader och branta klippor att en sådan
komplettering inte är aktuell för Vrångebäck.
Strandskyddet är en annan begränsande faktor
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Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Det ﬁnns ingen detaljplan för området och därför inte heller någon kartläggning av avloppen inom området.
Däremot är det känt att kvaliteten på de enskilda avloppen varierar. Det ﬁnns enklare BDT-avlopp samt nyare
avlopp med bättre kvalitet med slutna tankar för WC.

En del hus är högt belägna uppe på berg, medan andra är belägna på plan mark eller i sluttningar.
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Området Vrångebäcks läge är unikt längst ut på en udde i Åbyfjorden.
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BRODALEN
Detaljplanelagt område
Området omfattas idag av fyra detaljplaner.
Den första planen över området är upprättad mellan åren 1955-61 och täcker större delen av närcentrat Brodalen.
Den inriktas huvudsakligen mot friliggande villor men även handel, plats för allmänt ändamål samt två stycken
sammanbyggda bostadshus (lokaliserade vid infarten till Brodalen från 162:an). Bostäderna tillåts en eller två
våningar repspektive byggnadshöjd på 5 till 7 meter, uthus får dock ej vara högre än 3 meter. På de fastigheter
som ligger längs med 162:an tillåts det två våningar, på övriga tillåts bara en våning. Alla friliggande villor ska
ha en tomt vars area inte understiger 500 kvadratmeter. Högst en femtedel av denna tomtarean får bebyggas. De
friliggande villorna får max innehålla två bostadslägenheter. På fyra stycken fastigheter, längs med vägen som
går genom Brodalen till korsningen mot Bro och Härnäset, tillåts förutom bostäder även handel. På en fastighet
längs med samma väg tillåts endast allmänt ändamål. I den södra delen av området tillåter detaljplanen bensinoch serviceändamål på en fastighet.
År 1976 togs det fram en till detaljplan som gav tillåtelse för ytterligare sju fastigheter för friliggande bostäder
i den södra delen av området som gränsar till fornlämningen Tingshögen (markerad rosa på kartan t.h.).
Tingshögen har bestämmelsen område för fornlämning. Detaljplanen tillåter att fastigheterna får en byggnadsarea
på max 200 kvadratmeter, varav garage eller gårdsbyggnad får vara max 40 kvadrat och ha en byggnadshöjd
på 2,8 meter. Huvudbyggnaden får uppföras med en våning och en byggnadshöjd på max 3,8 meter med en
taklutning på 27 grader. På garage eller gårdbyggnad tillåts en mindre taklutning. Mot åkermarken säkras ett
område på 25 meter som tillåter park och väg.
År 1988 uppfördes ytterligare en detaljplan över Bro prästgård 1:6 och 1:16 med enkelt planförfarande. Det är
ett område på cirka 1800 kvadratmeter som tidigare ingick i planen från 1961. I den nya planen tillåts endast
bostäder med max en våning och en byggnadshöjd på 3,5 meter. Detaljplanen föreslår sex servicebostäder för
gamla. Bebyggelsen får inte ske närmare än 7 meter från ravinen.
År 2009 upprättades en ny detaljplan för Brodalens gamla kommunhus, Broberg 51:1 och 9:1. Området
ingick tidigare i den gamla planen från 1961 och medgav då endast användning för allmänt ändamål. Den nya
detaljplanen tillåter två våningar och medger bostäder och kontor. Största sammanlagda byggnadsarea tillåts till
350 kvadratmeter. Det får vara en högst en huvudbyggnad med en maximal byggnadshöjd på 7 meter och två
komplementbyggnader med en maximal byggnadshöjd på 3 meter.
Strandskyddat område
De planlagda områdena omfattas inte av strandskydd.

Geotekniska förutsättningar
Enligt utredningar som tidigare utförts är stabilitet
ej tillfredsställande på bäckravinens östra sida. De
geotekniska förutsättningarna gör det tveksamt med
ny bebyggelse i nära anslutning till älven.
För mer information kring geotekniska
förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.
swedgeo.se).
Områdets karaktär
Bostäderna i Brodalen karaktäriseras av ett typiskt
svenskt villaområde från 60/70-talet . De tillkom i
samband med utbyggnaden av Bro och ingår i den
samhällsbildning (skild från det gamla bycentrum)
som uppstod på 1950-talet. Inom de planlagda om-

Framtida rekommendationer:
•

En förändring av beﬁntliga detaljplaner
bedöms inte vara aktuell, då planerna redan
idag ger förutsättningar för helårsutnyttjande
av bostäder och verksamheter. Brodalen
ligger dock i ett område som i planförlaget
omnämns som ett närcentra. Ett område där en
bebyggelseutveckling och ett framtagande av
detalplaner för bebyggelse i grupper anses vara
lämpligt (se beskrivning Brodalen, i bilaga
fördjupning Bebyggelseutveckling).
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rådena som utgör Brodalens stationssamhälle ﬁnns ca 70 bebyggda fastigheter för verksamhet och boende.
Huvuddelen av dessa nyttjas som helårsbostäder. I fastigheten vid infarten från 162:an ﬁnns det dock kiosk
eller/och framtida matvarubutik.
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Broälven är smal och djup och har in i historisk tid varit segelbar upp till Bro. Det strategiska läget med goda
kommunikationer har utgjort en viktig förutsättning för områdets utveckling som centralbygd under förhistorisk
och historisk tid. Därför innehåller området kring Bro en mängd lämningar från olika tider och verksamheter
samt ingår i Länsstyrelsens inventering för värdefull kulturmiljö. Mitt i Brodalen ligger den stora Tingshögen.
För att läsa mer om Tingshögen se sida 55 i “Kulturmiljöer i Lysekils kommun”. Fornlämningen Tingshögen
ingår i en av detaljplanerna.
Nordväst om planområdet anger Länsstyrelsens inventeringar att det ﬁnns värdefull lövskog, skyddsvärda träd
och regionalt värdefull odlingsmark. Inventeringarna anger även att det är ett område med risk för buller från
162:an.
Vägstandard till och inom området
Vägarna mellan villorna i utgörs av asfalterade bostadsgator. Det ﬁnns även en genomfartväg som leder genom
Brodalen mot t-korsningen mot Bro och Härnnäset. Genomfartsvägen är bredare och fungerar för mötande traﬁk.
Det ﬁnns inga gång- och cykelvägar längs med bilvägarna. Planer ﬁnns dock på att bygga gång- och cykelväg
från busshållplasten vid infarten från 162:an, genom Brodalen och mot skolan i Bro.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats ﬁnns längs med 162:an alldeles i närheten av avfarten till Brodalen. Den traﬁkeras av buss
nr. 850 (Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla) och buss 865 (Smögen-Kungshamn-Hovenäset-HallindenLysekil) passerar Brodalen. Restiden till Lysekil härifrån är drygt 20 minuter.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Bebyggelsen i Brodalen är ansluten till Lysekils kommunala VA-nät. Det kommunala VA-nätet sträcker sig till
skolan i Bro.

Brodalens gamla kommunhus. I detaljplanen från 1961 sattes bestämmelsen för användning till allmänt
ändamål för denna fastighet. I den nya planen från 2009 tillåts istället bostäder och kontor.
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Bostäderna i Brodalen karaktäriseras av ett typiskt svenskt villaområde. Bostäderna närmast 162:an har två
våningar medan de längre in i Brodalen huvudsakligen är byggda på 70-talet och har en våning. Några utav
av husen i området är äldre och fanns innan den första detaljplanen togs fram på 60-talet. De har därför ett
annat uttryck.
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RÖE / SANDVIK
Detaljplanelagt område
Området är detaljplanelagt i en plan som upprättades 1961 och vann laga kraft 1963. Området är planerat för
fritidsändamål och ger möjlighet för fristående hus i ett plan. Planen medger en minsta tomtstorlek på 1000 m²
och en byggnadsyta på 75 m² (15 m² för uthusdel). Enligt byggrätten tillåts en byggnadshöjd på 3,2 m och 2,5
för friliggande uthus. En taklutning på 30° tillåts.
Utöver planen från 60-talet ﬁnns det en ny detaljplan för en del av området, upprättad 2004. I denna plan tillåts,
utöver bostäder, kontor i en av fastigheterna. Denna byggrätt medger även den en minsta tomtstorlek på 1000 m²
men byggnadsarean för huvudbyggnad har utökats och tillåts till 130-170 m² (40 m² för komplementbyggnad/
garage). Byggrätten tillåter en byggnadshöjd på 4 m och taknockshöjden på komplementbyggnaden får inte
överstiga 3 m. Även denna plan tillåter en taklutning på 30°.
Strandskyddat område
Röe/Sandvik ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Den beﬁntliga bebyggelsen i Röe/Sandvik ligger framförallt på kalt berg. Utöver berget återﬁnns morän
längs med infartsvägen (ända fram till norra hamnområdet) och sandig grus vid områdets södra hamn. Där
den öppna dalgången tar vid, öster om detaljplaneområdet dominerar lera-siltjord. Området karterades i
den kommunövergripande översiktliga skredriskkartering som genomfördes 2001. Karteringen visade att
beﬁntliga byggnader i området är grundlagda på fastmark. Se även arta på s xxx. För mer information kring
geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Området norr om infartsvägen, med den höga bergsidan som fond, upplevs rymligt och fritt. Här är husens
placering ett med naturen och tomtgränserna otydliga. I övrigt har Röe/Sandvik en traditionell och mer kompakt
fritidshuskaraktär där de ﬂesta av husen är byggda på 1960-talet. Idag ﬁnns en del helårsboende i området.
Bebyggelsen är varierad men de traditionella fritidshusen dominerar. Utöver fritidshusen ﬁnns enstaka äldre
bevarad bebyggelse och några modernare huskroppar. Inom området för den nya detaljplanen från 2004 har en av
fastigheterna övergått till tandläkarverksamhet, ett hus har tillkommit och 1-2 av de beﬁntliga husen har byggts
ut.
I Röe/Sandvik är kontakten med Åbyfjorden stark och det omgivande landskapet består av höga berg, skog och
öppna vyer med bete och odling. Det ﬁnns också trevliga promenadstråk som ansluter till området och som leder
besökaren in i skogspartierna. Hamnområdet erbjuder allmän badplats.
Inom området ﬁnns 37 fastigheter varav en är obebyggd. Tomtstorleken varierar mellan ca 900- ca 6000 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Röe gård är en av de tre gårdar (Röe, Vese och Broberg) som dominerar bebyggelsehistorien i området. Röe var
en befäst gård redan på 1400-talet. Gården med dess omgivande jordbruksmarker utgör därmed en viktig del i
förståelsen av kulturhistorien och har ett högt bevarandevärde.
Inom området ﬁnns byggnader, som minner om stenhuggartiden. Två hus (fastighet 1:11 och 1:14) står på sin
ursprungliga plats och ett av dem (fastighet 1:14) har även kvar sin ursprungliga karaktär.
I närhet till Röe/Sandvik ﬁnns också en del gamla torp med olika grad av bevarandevärde som kan upplevas via
en promenadslinga (broschyr ﬁnns upptryckt av Röe gård).
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Särskilda bevarandevärde i landskapet
Inom den norra delen av området ﬁnns bevarandevärd lövskog och området ansluter till bevarandevärd
odlingsmark i öster. Dessa värden måste tas i beaktande om en exploatering blir aktuell. I området utmed fjorden
ﬁnns en klättervägg, som bör behålla sin funktion.
Vägstandard till och inom området
För att ta sig till Röe/Sandvik följer man en mindre asfaltsväg från Härnäsets huvudväg som leder ända fram till
hamnen. Att mötas på vägen är möjligt, men kan upplevas trångt. Inom området ﬁnns mindre grusvägar med
olika standard.
Närhet till kollektivtrafik
Det ﬁnns en busshållplats i Mellby (knappt 3 km från området) som traﬁkeras av buss 857 (Lysekil-BrastadBrodalen-Slävik). Däremot går denna tur mycket sällan (ingen tur sommartid) och restiden är ca 45 minuter till
Lysekil.
För bättre turtäthet hänvisas man till Brodalen (drygt 6 km från Röe/Sandvik) som traﬁkeras av buss nr. 850
(Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla). Även buss 865 (Smögen-Kungshamn-Hovenäset-Hallinden-Lysekil)
passerar Brodalen. Restiden till Lysekil härifrån är drygt 20 minuter.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller krav på slutna tankar för WC. I Röe/Sandvik ﬁnns enskilda
avlopp med slutna tankar för WC och varierande standard på BDT-avlopp. Det ﬁnns också enstaka fastigheter
med avloppsanläggning för både WC och BDT.
Framtida rekommendationer:
•

•

•
•
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Detaljplaneområdet i Röe/Sandvik är strategiskt placerat med närhet
till Brodalen, enklare service och kollektivtraﬁk. Det ingår i ett av de
närområden som är utpekade som lämpliga för bebyggelseutveckling och
omständigheterna gör att området har möjlighet att locka ﬂer helårsboende
(se bilaga Fördjupning Bebyggelseutveckling, Vägen till Röe).
För att öka förutsättningarna för helårsboende ställer sig kommunen
positiv till planarbete som syftar till att öka den tillåtna byggnadsarean för
fastigheterna. Vid en ny planprövning kan ev. också nya byggrätter inom
planområdet utredas.
Områdets äldre bebyggelse och dess strukturer bör värnas för att områdets
karaktär och de kulturhistoriska spåren i landskapet ska kunna bevaras.
Vid en eventuell utredning om utbyggnad av kommunalt VA-nät från
Brodalen bör anslutning av området beaktas.

Detaljplan för en del av området i Röe/Sandvik från 2004.

Detaljplan från 60-talet över hela området i Röe/Sandvik.
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Bebyggelsen är varierad men de traditionella fritidshusen dominerar.

Utöver fritidshusen ﬁnns enstaka äldre bebyggelse bevarad.
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Flygfoto över Röe/Sandvik. Röe gård syns längst upp i bilden i det högra hörnet.
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SVENSVIK & MÄRREMYR
Detaljplanelagt område
Delar av Svensvik är detaljplanelagt i en plan från 1968 där området är planerat för fritidsändamål. Planen
tillåter fristående bostadshus i ett plan. Märremyr som ligger i anslutning till Svensvik, österut är däremot inte
detaljplanelagt.
Detaljplanen som innefattar del av Svensvik medger en minsta tomtstorlek på 600 m² och en byggnadsarea
mellan 40 m² och 75 m² (15 m² för uthusdel). Enligt byggrätten tillåts en byggnadshöjd på 3 m och 2,5 för
friliggande uthus. En taklutning på 30° tillåts.
Strandskyddat område
Svensvik ligger utanför strandskyddat område, undantagsvis från de två fastigheter som ligger närmst vattnet
(utanför detaljplan). Märremyr ligger helt och hållet utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Området domineras av kalt berg medan ravinen och dess närområde utgörs av lera och silt. Öster
om Märremyr återﬁnns ett område med torv (mosse, kärr eller liknande). Det ﬁnns risk för skred i
dalen (inkluderar delar av ﬂera beﬁntliga tomter) och eventuellt även in mot Märremyr. Stabiliteten
är otillfredsställande och ytterligare utredning eller åtgärd bedöms vara angeläget. Området är inte
tillräckligt utrett vilket gör att det kan ﬁnnas ﬂer skredriskområden. För mer information kring geotekniska
förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Svensvik har en speciell karaktär i och med sin utformning kring ravinen. Husen är placerade på höjder och
relativt glest i landskapet vilket ger känslan av rymd och kopplingen till havet är stark. Svensvik och Märremyr
domineras av mindre fritidshus men Märremyr skiljer sig från Svensvik på så vis att området ligger längre från
havet och har en mer traditionell fritidshuskaraktär.
Svensvik och Märremyr är småskaligt och omgivande landskap består av betesmarker och ädellövsskogar.
Området upplevs som grönt och frodigt.
Inom området (både för Svensvik och Märremyr) ﬁnns sammanlagt drygt 20 fastigheter. Tomtstorlekarna varierar
mellan drygt 700- ca 2600 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Svensvik och Märremyr innefattar två fornlämningsområden som måste beaktas vid eventuell förändring av
området.
Landskapet i Svensvik är karaktäristiskt i och med ravinlandskapet och husens placering med en tydlig riktning
mot Åbyfjorden. Denna struktur är mycket framträdande och bör bevaras. Ravinen bidrar med höjdskillnader och
en öppenhet som skänker platsen identitet.
Vägstandard till och inom området
Så här långt söderut på Härnäset har den asfalterade huvudvägen blivit smal och vid möte tvingas man att köra
mycket nära vägkanten. Från Härnäsets huvudväg svänger man av på en grusväg som leder till området efter ca 1
km. Gatorna inom området utgörs av grusvägar.
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Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Ingeröd” (knappt 2 km från Röe/Sandvik) som traﬁkeras av buss nr. 857 (LysekilBrastad-Brodalen-Slävik) men turen går mycket sällan (ingen tur sommartid) och restiden till Lysekil är ca 45
minuter.
För bättre turtäthet hänvisas man till Brodalen (ca 8 km från området) som traﬁkeras av buss nr. 850 (LysekilHallinden-Munkedal-Uddevalla). Även buss 865 (Smögen-Kungshamn-Hovenäset-Hallinden-Lysekil) passerar
Brodalen. Restiden till Lysekil från Brodalen är drygt 20 minuter.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller krav på slutna tankar för WC. Svensvik har enskilda avlopp
och standarden för BDT-avloppen varierar. Däremot ﬁnns det endast enstaka slutna tankar för WC.
För Märremyr som saknar detaljplan ﬁnns ingen kartläggning av VA-förutsättningarna, men det ﬁnns i huvudsak
BDT-avlopp.
Framtida rekommendationer:
•

•
•
•
•

Svensvik och Märremyr ligger relativt långt söderut på Härnäset
och vägstandarden är sämre än i de norra delarna. Området ligger
också långt ifrån vardaglig service och kollektivtraﬁk vilket gör
att förutsättningarna för helårsboende är begränsade. Svensvik har
dessutom en speciell karaktär med sitt öppna ravinlandskap som
inte skall förvanskas.
Komplettering med enstaka nya tomter för fritidshusbebyggelse
utanför detaljplanelagt område men inom beﬁntligt
bebyggelseområde kan prövas.
Områdets starka karaktär som traditionellt fritidshusområde
och småskaliga karaktär bör bevaras vid en sådan eventuell
komplettering.
De geotekniska förutsättningarna ska särskilt beaktas vid all ny- och
ombyggnation
Ingen ny bebyggelse ska tillkomma inom strandskydd

Svensvik och Märremyr domineras av mindre fritidshus
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Delar av Svensvik är detaljplanelagt i en plan från 1968 där området är planerat för fritidsändamål.

Flygbild över dalgången
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enl. Jordbruksverket

Hela området omfattas av riksintresse för
friluftsliv samt av riksintresse enl. MB 4 kap.
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FISKEBÄCK
Detaljplanelagt område
Området är detaljplanelagt i en plan som upprättades 1967 och vann laga kraft 1976. Området är planerat för
fritidsbebyggelse med fristående hus i ett plan. Byggrätten medger en minsta tomtstorlek på 1000 m² och den
tillåtna byggnadsytan är 80m² (20 m² för uthusdel). Enligt byggrätten tillåts en byggnadshöjd på 3 m och 2,5 för
friliggande uthus. En taklutning på 30° tillåts.
Strandskyddat område
Planområdet omfattas inte av strandskydd, men i anslutning till planområdet (vid hamnen) ligger två beﬁntliga
bostadsfastigheter inom strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Bebyggelsen inom detaljplaneområdet ligger huvudsakligen på kalt berg, förutom i områdets västra del där
en del av området utgörs av morän. Planområdet gränsar till jordar som utgörs av lera och silt. För mer
information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Området har två tydliga karaktärer. I den östra delen dominerar större, moderna fritidshus och i den västra delen
mindre, traditionella fritidshus. Den östra delen är rymlig med stora tomter, medan den västra delen är mer
kompakt och har en tätare och mer naturliknande vegetation. De ﬂesta byggnaderna uppfördes under sent 1970tal.
Upplevelsen av området är backigt snarare än bergigt men trots detta är berghällarna närvarande. Kontakten med
havet är inte självklar från alla delar av området eftersom havsutsikten ofta är skymd av träd och kullar. Skogen
utgörs av ädellövskogar och i närheten ﬁnns öppna betesmarkerna.
Inom området ﬁnns 22 tomter (inklusive de två fastigheterna utanför planområdet, vid hamnen), varav 6 är
obebyggda. Tomstorlekarna varierar mellan ca 1000- ca 2400 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnadeller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Bebyggelsen ligger i anslutning till bevarandevärd
lövskog och det ﬁnns också fornlämningar inom
området (1 st inom planområdet samt 2 st norr om).
Vägstandard till och inom området
Så här pass långt söderut på Härnäset har den
asfalterade huvudvägen blivit smal och det upplevs
trångt att mötas. Den smala vägen i kombination med
de kurviga sträckningen av vägen gör att man som
bilförare måste vara uppmärksam och köra försiktigt.
Från huvudvägen leder en mindre grusväg till
Fiskebäck samt genom området.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta kollektivtraﬁk utgörs av buss nr. 857
(Lysekil-Brastad-Brodalen-Slävik) och närmsta
busshållplats är “Ingeröd” eller “Svee” (ca 1,5 km
från Fiskebäck). Turen går dock mycket sällan (ingen

Framtida rekommendationer:
•

•
•

Fiskebäck är lokaliserat långt söderut på näset,
drygt 1 km från huvudvägen. Avståndet till
vardaglig service och kollektivtraﬁk är därför
relativt stort och områdets förutsättningar för
helårsboende är därmed begränsat.
Inom detaljplaneområdet ﬁnns i nuläget
möjlighet att i bygglov pröva byggnation inom
de sex obebyggda byggrätterna.
För mer information om vilka områden
kommuen ser som lämpliga för
bebyggelseutveckling se mark- och
vattenanvändningskartan samt bilagan
Fördjupning Bebyggelseutveckling.

71

tur sommartid) och restiden till Lysekils är knappt 1h. För bättre turtäthet hänvisas man till Brodalen (ca 8,5
km från Fiskebäck) som traﬁkeras av buss nr. 850 (Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla). Även buss nr. 865
(Smögen-Kungshamn-Hovenäset-Hallinden-Lysekil) passerar Brodalen. Restiden till Lysekil från Brodalen är
drygt 20 minuter.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller krav på slutna tankar för WC. I Fiskebäck ﬁnns enskilda
avlopp med slutna tankar för WC tillsammans med varierande standard på BDT-avlopp.

Området är planerat för fritidsbebyggelse med fristående hus i ett plan.

72

Området har två tydliga karaktärer. I den östra delen dominerar större, moderna fritidshus och i den västra
delen mindre, traditionella fritidshus.
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FÅGELVIKEN
Detaljplanelagt område
Stora delar av Fågelviken omfattas av en detaljplan som upprättades 1963. Området är avsett som fritidsområde
och bestämmelserna ger möjlighet till bostäder samt en samlingslokal (Folkets Hus). Detaljplanen innefattar
också ett område österut, kallat Svee, men denna del är inte inventerad då den ligger utanför området för den
fördjupade översiktsplanen. Området västerut mot hamnområdet innefattas inte i detaljplanen.
Byggrätten medger en minsta tomtstorlek på 1000 m² och den tillåtna byggnadsytan för huvudbyggnad är 125
m² (30 m² för uthus). En del tomter inom planområdet tillåts dock ha en minsta tomtstorlek på 600 m² samt en
byggnadsyta på max 75 m² (30 m² för uthus). Byggnadshöjden varierar inom planområdet men majoriteten av
tomterna har en högsta byggnadshöjd på 3 m (2,5 m för uthus). En taklutning på 30° tillåts.
Strandskyddat område
Fågelvikens bebyggelse ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
I Fågelviken dominerar kalt berg, förutom i detaljplaneområdets södra del och längs infarten till
hamnområdet där jorden utgörs utav lera och siltjordar. För mer information kring geotekniska
förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Fågelviken var förr Härnäsets centrum där det fanns både stenbrott och handel, på grund av detta är Fågelviken
ett av de större områdena på Härnäset även idag. I dagens Fågelviken samsas äldre hus från stenhuggarsamhället
med moderna fritidshus.
Inom området ﬁnns helårsvillor, fritidshus i både traditionell och modern stil samt äldre bevarade trävillor. Delar
av området upplevs som ett villaområde p.g.a. de öppna gräsmattorna och rutnätsstrukturen. Andra delar har
en mer lummig och naturlik karaktär med små tomter. De ﬂesta av husen i området (fritidshusen) är byggda på
60–70-talet, bortsett från de byggnader som står kvar sedan stenhuggartiden.
Stenbrottet i Fågelviken var stort redan i slutet av 1800-talet och fungerade som täkt fram till 1957. Stenbrottet
var placerat i anslutning till planområdet, utmed havet, och det går än idag att se resterna från denna tid i form av
brottytor och skrotsten som ﬁnns kvar i området.
I den del av planområdet som ligger inom FÖP Åbyfjordens avgränsning ﬁnns 68 fastigheter. I anslutning till
planområdet ﬁnns ytterligare ett tjugotal fastigheter. Tomtstorleken varierar mellan ca 900- ca 6000 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Enligt Lysekils översiktsplan (ÖP06) har Fågelvikens bebyggelse stort kulturhistoriskt värde. Folkets Hus
uppfördes 1907 och var på den tiden samlingsplats för stenhuggare. Härnäsets Folkets Hus är idag skyddat som
byggnadsminne enligt kulturminneslagen.
Utöver Folkets Hus är också det gamla stenhuggarsamhället bevarat (utmed vägen ner mot hamnen). Inom det
gamla samhället ﬁnns idag tre stycken bevarade faluröda stora trähus som uppfördes på tidigt 1900-tal. På den
tiden utgjorde byggnaderna bostadshus för stenhuggarna. De tre röda husen ligger på rad längs ena sidan av
vägen och på andra sidan ﬁnns stenhuggarfamiljernas tvättstuga kvar.
Det ﬁnns också en del vita, gamla trähus runt om i Fågelviken, som utmärker sig med stor snickarglädje. Detta
uppkom också under stenhuggartiden.
Alla byggnader av bevarandevärde (utom Folkets Hus) ligger utanför detaljplanelagt område.
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Särskilda bevarandevärde i landskapet
Inom planområdet ﬁnns en fornlämning som ska beaktas vid ev. förändring av området. Landskapet med sin
klipp- och skrotsten påminner oss om stenhuggeriepoken och denna karaktär är viktig att bevara.
Vägstandard till och inom området
Precis som på andra områden långt söderut på Härnäset utgörs huvudvägen av en asfalterad men smal väg. Inom
området varierar vägstandarden, alltifrån mindre asfalterad väg till varierad standard på grusvägar.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta kollektivtraﬁk utgörs av buss nr. 857 (Lysekil-Brastad-Brodalen-Slävik) och närmsta busshållplats är
“Fågelviken” (utmed huvudvägen). Turen går dock mycket sällan (ingen tur sommartid) och restiden är ca 55
minuter till Lysekil.
För bättre turtäthet hänvisas man till Brodalen (drygt 8 km från Fågelviken) som traﬁkeras av buss nr. 850
(Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla). Även buss 865 (Smögen-Kungshamn-Hovenäset-Hallinden-Lysekil)
passerar Brodalen. Restiden till Lysekil härifrån är drygt 20 minuter.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller krav på slutna tankar för WC. I Fågelviken ﬁnns enskilda
avlopp med slutna tankar för WC tillsammans med varierande standard på BDT-avlopp.
Framtida rekommendationer:
•

•
•
•

•

Fågelviken är lokaliserat i anslutning till Härnäsets huvudväg, långt söderut på
näset och därmed är avståndet också långt till vardaglig service och kollektivtraﬁk.
Områdets läge och förutsättningar för kommunikationer gör att det inte är aktuellt
att förändra detaljplanen i syfte att öka byggrätternas storlek och därigenom öka
förutsättningarna för helårsboende.
De äldre bebyggelsemiljöerna är inte lämpliga att komplettera med ny bebyggelse.
I enlighet med ÖP06 bör kompletteringar i bebyggelsen ske endast om det ﬁnns
särskilda skäl.
Förändringar av folkets hus och övrig bebyggelse med bevarandevärde bör ske i
samråd med Bohusläns museum för att lämpligheten av förändringen ska kunna
bedömas.
Fågelviken är ett speciellt område i och med sin starka koppling till stenhuggartiden
och många av husen är av särskilt bevarandevärde. Det är därför viktigt att en
eventuell komplettering med hus anpassas till omgivande bebyggelse. Vid en sådan
ev. utbyggnad ska element i landskapet som påminner om stenhuggarepoken bevaras.
För mer information om vilka områden kommuen ser som lämpliga för
bebyggelseutveckling se mark- och vattenanvändningskartan samt bilagan
Fördjupning Bebyggelseutveckling.

I dagens Fågelviken samsas äldre hus från stenhuggarsamhället med moderna fritidshus.
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Detaljplanen visar att området är avsett som fritidsområde och bestämmelserna ger möjlighet till bostäder samt
en samlingslokal (Folkets Hus).

Inom området finns helårsvillor, fritidshus i både traditionell och modern stil samt äldre bevarade trävillor.
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KLEVA
Detaljplanelagt område
Området är detaljplanelagt för fritidsändamål och upprättades 1969 (antagen 1973). Bestämmelserna ger
möjlighet till bostäder med fristående hus i ett plan. Byggrätten medger en minsta tomtstorlek på 800 m² och
den tillåtna byggnadsytan är 80m² (20 m² för uthusdel). Enligt byggrätten tillåts en byggnadshöjd på 3 m för
huvudbyggnad och 2,5 m för friliggande uthus. Den tillåtna taklutning är 23-27°.
Strandskyddat område
Bebyggelsen ligger utanför strandskyddat område.

Geotekniska förutsättningar
Inom Klevaområdet återﬁnns berg och jordar som utgörs av lera och silt. Vid Styrsviks hamn, öster om
planområdet ﬁnns ett område med sandig grus och planområdets södra del angränsar till ett torvparti. För
mer information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.se).
Områdets karaktär
Kleva har en varierad bebyggelse med både traditionella och moderna fritidshus. Inom området ﬁnns också
tre historiska byggnader, de så kallade Lergökarna som utmärker sig i mängden eftersom de är byggda i lera.
Majoriteten av husen är dock byggda på 1970-talet.
Området upplevs luftigt och naturnära bl.a. eftersom husraderna bryts upp av öppna vegetationsytor med
lågbeväxt vegetation samt enstaka träd/buskar. Omgivningarna är skogslika och kontakten med havet är mycket
liten.
Inom det planlagda området ﬁnns 30 st fastigheter varav två är obebyggda. I direkt anslutning till planområdet
ﬁnns ytterligare 5 bostadsfastigheter. Tomtstorleken varierar mellan ca 900- ca 2500 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Vid infarten till Kleva ﬁnns tre små dubbelhus som utmärker sig i den annars trädominerande bebyggelsen.
Husen är nämligen byggda i lera och kallas Lergökarna. Lergökarna uppfördes vid sekelskiftet och i detaljplanen
är de kategoriserade som beﬁntliga boningshus.
Framtida rekommendationer:
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Området har en luftig och naturnära känsla i och med
de obebyggda ytorna och detta är en struktur som bör
bevaras.
Vägstandard till och inom området
Området ligger långt söderut på Härnäset och den
asfalterade huvudvägen är därför relativt smal. Vägen
till och inom Klevaområdet utgörs av en genomgående
mindre asfaltsväg samt grusvägar.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta kollektivtraﬁk utgörs av buss nr. 857
(Lysekil-Brastad-Brodalen-Slävik) men turen går dock
mycket sällan (ingen tur sommartid) och restiden är
ca 1h till Lysekil. För bättre turtäthet hänvisas man till
Brodalen (drygt 8,5 km från Kleva) som traﬁkeras av
buss nr. 850 (Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla).
Även buss nr. 865 (Smögen-Kungshamn-HovenäsetHallinden-Lysekil) passerar Brodalen. Restiden till
Lysekil från Brodalen är drygt 20 minuter.

•

•
•
•
•

Kleva är lokaliserat i anslutning till Härnäsets
huvudväg men långt söderut på näset och
därmed också långt ifrån vardaglig service
och kollektivtraﬁk. Områdets läge och
förutsättningar för kommunikationer gör att det
inte är aktuellt att förändra detaljplanen i syfte
att öka byggrätternas storlek och därigenom öka
förutsättningarna för helårsboende.
Inom detaljplaneområdet ﬁnns i nuläget
möjlighet att i bygglov pröva byggnation inom
de sex obebyggda byggrätterna
Vid en ev. nybyggnation i anslutning till
detaljplaneområdet ska en fortsatt luftig och
naturlik karaktär eftersträvas.
Ny bebyggelse ska inte tillkomma i anslutning
till de så kallade Lergökarna.
För mer information om vilka områden
kommuen ser som lämpliga för
bebyggelseutveckling se mark- och
vattenanvändningskartan samt bilagan
Fördjupning Bebyggelseutveckling.
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Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller krav på slutna tankar för WC. I Kleva ﬁnns enskilda avlopp
med slutna tankar för WC tillsammans med varierande standard på BDT-avlopp.

Området är detaljplanelagt för fritidsändamål och upprättades 1969 (antagen 1973).
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Kleva har en varierad bebyggelse med både traditionella och moderna fritidshus.
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NÄVERKÄRR
Detaljplanelagt område
Området är detaljplanelagt för fritidsändamål och upprättades 1967. Bestämmelserna i planen ger möjlighet till
bostäder med fristående hus i ett plan med minsta tomtstorlek 800 m². Byggrätten tillåter en byggnadshöjd på 3
m (2,5 m för friliggande uthus) och lutningen på taken får vara högst 30°. Den tillåtna byggnadsytan är mellan
30- 90 m² och för uthusdel 30 m².
Det ﬁnns också en nyare detaljplan för del av området som upprättades 2008 för att ge möjlighet till ﬂer samt
större byggrätter. Detaljplanens syfte var att ge större möjlighet till åretruntboende. Planen ger möjlighet för
bostadsbebyggelse i ett plan med en tillåten byggnadshöjd på 4 m. Utöver denna bestämmelse medger planen
också en suterrängvåning (med byggnadshöjd 4,5 m). Förutsättningarna för prickmark har uppdaterats och minsta
tillåtna tomtstorlek är istället 1000 m². Byggrätten tillåter en byggnadsyta på 90m² för huvudbyggnad och 30 m²
för komplementbyggnad. Taklutning för både huvudbyggnad och uthus är i denna plan istället 20 °.
Strandskyddat område
Näverkärr ligger utanför strandskyddat område, undantagsvis från de två fastigheter som ligger i anslutning till
vattnet med riktning mot Släviks hamn.
Områdets karaktär
Bebyggelsen i området är varierarande. Det ﬁnns ingen enhetlig karaktär men man kan dela upp bebyggelsen i
tre olika typer; moderna fritidshus, traditionella fritidshus samt villor. Några av villorna fanns på platsen redan
innan fritidshusen uppkom på 70-talet. De moderna fritidshusen är byggda betydligt senare, efter 2008 då den
nya detaljplanen började gälla.
Näverkärr är beläget alldeles intill Näverkärrs Naturreservat och påverkas därför automatiskt av dess närhet.
Landskapet runt omkring är mäktigt med sina långa klippstränder och steniga betesmarker. Samtidigt gränsar
området till ett öppet odlingslandskap och frodiga skogspartier. Kopplingen till havet är stark och många av
bostäderna har havsutsikt. Planområdet har goda förbindelse med både havet, hamnen och naturreservatet via
bl.a. gångstigar.
Inom området ﬁnns 15 bostadsfastigheter varav 6 är obebyggda. Ytterligare två bostadsfastigheter ﬁnns i direkt
anslutning till planområdet i riktning mot hamnen. Tomtstorlekarna varierar mella ca 1000- ca 3000 m².
Särskilda bevarandevärde i bebyggelsen
Utifrån formella skydd samt tidigare gjorda inventeringar och ställningstaganden (Lysekils
kulturmiljövårdsprogram och kulturmiljöunderlag framtaget av Bohusläns museum för Sotenäs kommuns
översiktsplan, ÖP 2010) ﬁnns ingen byggnad eller bebyggelsemiljö med speciﬁkt bevarandevärde inom området
för detaljplanen.
Särskilda bevarandevärde i landskapet
Utblickarna över Åbyfjorden och det mäktiga klipplandskapet, som sträcker sig ända ner till vattnet är
karaktäristiskt för Näverkärr och bör bevaras i högsta mån. Inom området ﬁnns bevarandevärd lövskog. Vid ev.
förändring av området måste närheten till naturreservatet och det angränsande öppna odlingslandskapet beaktas.
Vägstandard till och inom området
Desto längre söderut man kommer på Härnäset desto sämre blir vägstandarden. Näverkärr beﬁnner sig längst
söderut och landsvägen är så pass smal att det är svårt att mötas. För att ta sig in till området färdas man via en
grusväg som inom området får en mer småskalig karaktär. Idag är det endast tillåtet för behörig traﬁk att ta bilen
ända fram till planområdet, obehöriga får istället parkera på naturreservatets parkering i närheten.
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta kollektivtraﬁk utgörs av buss nr. 857 (Lysekil-Brastad-Brodalen-Slävik) och närmsta busshållplats
är “Slävik” (knappt 1 km från området). Turen går dock mycket sällan (ingen tur sommartid) och restiden till
Lysekil är ca 1h.
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För bättre turtäthet hänvisas man till Brodalen (drygt 10 km från Näverkärr) som traﬁkeras av buss nr. 850
(Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla). Även buss nr. 865 (Smögen-Kungshamn-Hovenäset-HallindenLysekil) passerar Brodalen. Restiden till Lysekil från Brodalen är drygt 20 minuter.
Nulägesbeskrivning av VA-förutsättningar
Inom fritidshusområden i Lysekils kommun gäller krav på slutna tankar för WC. I Näverkärr ﬁnns enskilda
avlopp med slutna tankar för WC tillsammans med varierande standard på BDT-avlopp.

Framtida rekommendationer:
•

•

•

Näverkärr ligger allra längst söderut på Härnäset vilket gör
att området är lokaliserat långt ifrån vardaglig service och
kollektivtraﬁk. Med tanke på närheten till naturreservatet är det inte
relevant att bygga ut området utanför det detaljplanelagda området.
I enlighet med Lysekils översiktsplan (ÖP06) får enstaka nya
bostadshus uppföras endast om det ﬁnns särskilda skäl. ÖP06 säger
också att om förändringar sker i bebyggelsen ska stor hänsyn tas till
natur- och kulturmiljön.
Ny bebyggelse kan prövas inom de sex obebyggda tomter som
idag ﬁnns inom detaljplanelagt område. Området har en blandad
bebyggelse och en eventuell framtida bebyggelse kan ge möjlighet
till ﬂer moderna huskroppar.
För mer information om vilka områden kommuen ser som lämpliga
för bebyggelseutveckling se mark- och vattenanvändningskartan
samt bilagan Fördjupning Bebyggelseutveckling.

Bestämmelserna i
detaljplanen ger möjlighet
till bostäder med fristående
hus i ett plan med minsta
tomtstorlek 800 m².
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Bebyggelsen i området är varierarande. Det finns ingen enhetlig karaktär men man kan dela upp
bebyggelsen i tre olika typer; moderna fritidshus, traditionella fritidshus samt villor.

Utblickarna över Åbyfjorden och det mäktiga klipplandskapet, som sträcker sig ända ner till vattnet är
karaktäristiskt för Näverkärr och bör bevaras i högsta mån.
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