
 15 

FRAMTIDA MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE 
 

Ovan har målsättningen för utvecklingen av Ödby Nordgård beskrivits och nedan görs en 
beskrivning av de olika delområdena som redovisas på nedanstående illustrationskarta.  

 



 16 

 Enligt ÄPBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Enligt ÄPBL 3 kap 1 § 
skall byggnader även ha en yttre form och färg, som är lämpligt för byggnaderna som sådana 
och ger en god helhetsverkan. För att säkra en ”god” utformning har det i detaljplanen införts 
bestämmelser som kommer att ligga till grund för utformningen av den nya bebyggelsen. De 
främsta regleringarna beskrivs nedan. 
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Befintliga bostadshus 
 
De befintliga fritidshus som finns inom planområdet har inordnats i detaljplanen. Detsamma 
gäller de befintliga bostadshusen på Ödby Nordgård. 
 

 
 
Nytillkommande bostadshus 

 
I den mellersta delen av planområdet (se bilderna ovan), öster om Ödbyvägen, föreslås nya 
byggrätter för bostadsändamål tillskapas. Inom detta område finns fastigheten Ödby 1:44 och 
utmed Ödbyvägen föreslås det en förtätning med 6 stycken nya åretrunthus på egna avstycka-
de tomter. 
 
Beträffande bygg- och utformningsbestämmelser för dessa hus se plankartan. 
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Uthyrningsstugor max 60 kvm 

 

I den norra, och mellersta  
delen av planområdet, 
föreslås uthyrningsstugor 
med en byggnadsarea på 
max 60 kvm.  
 

Landskapet här karaktäri-
seras av en bergsplatå, 
med relativt stora höjd-
variationer, genomkorsat 
med flera smala dalstråk 
belägna i längdriktningen i 
VNV-ÖSÖ. Det är ange-
läget att värna karaktären i 
det småbrutna skärgårds-
landskapet och byggnads-
volymerna har därför 
begränsats i förhållande 
till tidigare förslag för att 
undvika att husen blir så 
dominerande i terrängen. 
 

Eftersom området känne-
tecknas av djupa dalstråk 
mellan hällmarksytor har 
vägarna förlagts i dessa 
dalstråk och bebyggelsen 
inplacerats där det finns 
relativt plana ytor utmed 
vägsystemet. 
 
 

 
Inom denna del av området är det sparsamt med vegetation och de delar som föreslås tas i 
anspråk för bebyggelse bedöms ej påverka några viktiga naturvärden eller inverka negativt på 
kulturmiljön. 
 
Grundläggning av stugorna skall göras med plintar på berget och med den föreslagna utform-
ningen blir det ingen sprängning och den nya bebyggelsen bör kunna harmoniera med områ-
dets naturförutsättningar. 
 
I detaljplanen har det även införts en bestämmelse som reglerar att den hällmarkskaraktär som 
finns inom N-områdena ska bibehållas och att sprängning inte är tillåtet. 
 

I detaljplanen har största tillåtna byggnadsarea per bostadskvarter reglerats och att samtliga 
N-områden skall ingå i en fastighet som inte får uppdelas i flera fastigheter. 
 
Beträffande bygg- och utformningsbestämmelser i övrigt för dessa stugor se plankartan. 
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Uthyrningsstugor max 45 kvm 

Centralt i planområdets västra del, väster om  uthyrnings-
stugorna (med en storlek på max 60 kvm), föreslås ett 
område för uthyrningsstugor med en storlek på max 45 
kvm, se bilden  till vänster.  
 
Denna del av området är skogsbevuxen med bl.a. tallskog 
och de delar som föreslås tas i anspråk för bebyggelse 
bedöms ej ha några viktiga naturvärden eller inverka 
negativt på kulturmiljön. 
 
I detaljplanen har det även införts en bestämmelse som 
reglerar att den hällmarkskaraktär som finns inom N-
områdena ska bibehållas och att sprängning inte är tillåtet. 
 
I detaljplanen har största tillåtna byggnadsarea per 
bostadskvarter reglerats och att samtliga N-områden skall 
ingå i en fastighet som inte får uppdelas i flera fastigheter. 
 
Beträffande bygg- och utformningsbestämmelser för dessa 
stugor se plankartan. 

 
 
 
 
Campingstugor max 30 kvm, tältcamping samt husvagnar/husbilar 

Den gamla åkermarken i 
den sydvästra delen av 
planområdet föreslås för 
campingstugor med en 
storlek på max 30 kvm 
och tältcamping med ca 
60 platser. Inom områ-
det föreslås även att hus-
vagns- och husbilscam-
ping är tillåtet. 
 
Inom detta område skall 
stenmurarna sparas och 
även fortsättningsvis få 
utgöra en inramning av 
landskapsrummet. 
 

Den stig med dess grindstolpar i stenmuren som leder genom området i en närmast nord-
sydlig riktning skall också bevaras. Denna stig är en rest efter vägen till utmarkerna och den 
tidigare samägda hamnen, Sote hamn.  
 
I detaljplanen har största tillåtna byggnadsarea per bostadskvarter reglerats och att samtliga 
N-områden skall ingå i en fastighet som inte får uppdelas i flera fastigheter. 
 
Beträffande bygg- och utformningsbestämmelser för dessa stugor se plankartan. 
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Lek / Rekreation 
 

I den mellersta delen av planområdet,  mellan 
fastigheterna Ödby 1:49/Ödby 1:50 och vägen, 
föreslås ett rekreationsområde. Området utgörs 
av en mindre sluten, relativt isolerad åkerlycka 
med förbipasserande väg där det föreslås 
rekreation i form av bollsporter, lek, pool, 
sammankomster etc. Området skall utformas 
och hägnas på sätt att olycksrisk inte uppstår.  
 

Detaljplanen reglerar att erforderliga förråd får 
anordnas. Dessa förråd skall förläggas till den 
nordvästra delen av området för att lämna ytan 
vid vägen öppen. 
 

Stengärdesgårdarna, som till vissa delar kan 
spåras tillbaka till 1700-talet, skall få vara kvar 
och resurser bör läggas på att hålla dem fria 
från sly och annan växtlighet. Den föreslagna 
användningen innebär att en bevarad del av ett 
äldre betes- och odlingslandskap sparas. 

 
 
Husvagns- och husbilscamping 
 

I den östra delen av planområdet, på den 
långsmala åkern mellan två bergspartier, 
har ett område avsatts för  husvagns- och 
husbilscamping med ca 90 platser (se 
bilden till vänster).  
 
Inom området finns små åkerholmar som 
är viktiga inslag i landskapsbilden. Dessa 
åkerholmar omfattas av biotopskydd som 
kommer att försvinna genom aktuell plan-
läggning. Ingen dispens krävs dock efter-
som inga ingrepp kommer att göras i åker-
holmarna och för att säkerställa detta har 
åkerholmarna i detaljplanen avsatts som 
allmän platsmark, NATUR.   
 
Eventuella fasta installationer skall förläg-
gas utmed åkerkanten i väster eller öster. 
 
Nyttjandet av marken för husvagns- och 
husbilscamping skall begränsas till kort-
tidsuppställning.   
 
Gallring av buskvegetation och sly utmed 
åkermarkens sidor/skogsbryn skall ut-
föras. Röjningen görs invid kalvhagen/ 
fägatan samt stengärdesgårdar i området 
för att göra dessa mer tydliga i landskapet.  
Även skadade partier av stengärdsgårdarna 
ska repareras. 
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Den föreslagna placeringen av husvagns- husbilscampingen har bedömts som lämplig med 
tanke på närheten till den gamla gården med den service som planeras inom denna del av 
planområdet (se nedan).   
 
 
Gården, service- och brukningscentrum 

 

Gårdens aktiviteter 
skall vara en natur-
lig del i fritidsupp-
levelsen, inte minst 
för barnfamiljer. 
Lantbruksturism är 
attraktivt för många 
stadsbor och kan 
utvecklas 
ytterligare för att 
förlänga 
turistsäsongen. 
 
 

Området med den 
gamla gården och 
uthusen kommer att 
utgöra reception- 
och servicebyggnad 
för turistverksam-
heten inom plan-
området. Här före-
slås gårdsbutik, 
vandrarhem, 
minigolf, servering, 
reception mm för 
verksamheten i 
stort. Här skall 
också finnas 
möjligheter för 
lokala hantverkare 
att tillverka och 
sälja produkter.  
 

Gården är tänkt att också utformas som ett ”Barnens Gård” med minitraktorer, gamla redskap, 
höhoppning mm.  
 

Odlingsmarken inom området skall hållas öppen. Eventuell nytillkommande bebyggelse skall 
förläggas invid befintlig bebyggelse för att inte inkräkta på odlingsmarken i väster och för 
vissa ändamål bör befintliga ekonomibyggnader kunna nyttjas. Det är önskvärt att eventuell 
tillkommande bebyggelse ges en gestaltning som harmonierar med gårdens övriga befintliga 
byggnader. Den äldre bebyggelsen på gårdstomten bör bevaras och underhållas så att dess 
tidsprägel bevaras. I detaljplanen har det införts en bestämmelse att ändring av byggnader inte 
får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen samt att ny bebyggelse skall 
utformas som ekonomibyggnader målade med falu rödfärg och med lägre byggnadshöjd än 
den befintliga bebyggelsen. 
 

Spåren av den gamla tillfartsvägen öster om gården tydliggörs i landskapet. 
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Gårdens affärsidé är således att utveckla Ödby Nordgård till en attraktiv plats för turismen 
och det rörliga friluftslivet och härigenom skapa förutsättningar för turism- och jordbruks-
verksamhet i miljö som ger långsiktig hållbar lönsamhet. En viktig del är även satsningen på 
betesdjur för gårdens strandängar och övrig betesmark för att bibehålla den unika naturmiljön 
och beteshävden. 
 
 
Bad och rekreationsområde 
 

Norr om planområdet och väster om 
Ödbyvägen, finns idag några bryggor 
med förtöjningsplatser för småbåtar.  
Detta mark- och vattenområde ägs av 
exploatören. 
 
Inom detta område kommer det att 
anordnas badplats där allmänheten har 
tillträde. Genom denna åtgärd kommer 
allmänhetens tillträde till strandzonen 
att underlättas. 
 

Inom detta området planeras även för 
att kunna anordna en angöringsbrygga 
för en turbåt som är planerad att trafi-
kera sträckan mellan Hunnebostrand 
och Ramsviks camping.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Båtplatser 
 

Norr om planområdet, på Ödby Ö, har den befintliga småbåtshamnen iordningställts för några 
år sedan och i denna hamn finns det fortfarande kvar båtplatser att hyra. 
 
 
 
Övrigt 
 

Vid all bebyggelseplanering i Hunnebostrandområdet skall förutsättningarna för utveckling av 
en strandpromenad från Vindklätten i norr till Ödby Ö och vidare söderut till Ramsvikslandet 
särskilt beaktas. Genom det nu aktuella området skall därför nya gångförbindelser anläggas som 
en fortsättning på den ovan nämnda ”strandpromenaden” som inom planområdet mer skulle få 
karaktären av utsiktspromenad med möjligheter att nå högt belägna utsiktsplatser. Ny gångväg/ 
stig planeras även från Ödby Öbron, via sydöstra delen av Ödby Ö, till gångbron till Hunnebo-
strand. På illustrationskartan har nya gångvägar/stigar illustrerats. 
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Öster om planområdet (nordost om husvagns- husbilscampingen) kan det även iordningställas 
en utsiktsplats för fågelskådare. Hunnebo lera har ett rikt fågelliv och redan idag besöks områ-
det av ett stort antal fågelskådare. I detta sammanhang är en röjning och tillgängliggörande av 
ytorna norr och nordost om Ödby 1:42 önskvärt, så att man kan röra sig från fågelskådnings-
platsen på Bottenholmen och vidare åt nordväst. 
 

Naturvärdena inom, och i anslutning till planområdet är i stort knutna till kulturlandskapet och 
för att bevara värdena är det viktigt att den traditionella skötseln i form av bete fortsätter, 
framför allt på strandängen vid Hunnebo lera. Strandängen ligger i nuvarande planförslag 
utanför planområdet och tanken med detta är att lägga kravet på en reservatsbildning utanför 
detaljplanens formella gräns. Det innebär att detaljplanen stöder tanken på att en framtida 
reservatsbildning prövas, men att detta får ske i en särskild process i samverkan med bl.a. 
Länsstyrelsen. 
 

Information om gårdens historia, samt om natur- och kulturmiljöer, vandringsleder, skall 
bidra till att kunna orientera sig om områdets alla tillgångar. 
 
 
Utformning campingområdena 
 

Campingområdena skall utföras enligt Räddningstjänstens PM:15 Campingplatser. 
 
 
Byggnadsutformning/färgsättning 
 

Om man bortser från den gamla gårdsmiljön finns det ingen uttalad kulturmiljö att anpassa ny 
bebyggelse till varför egna arkitektoniska uttryck bör kunna komma ifråga. Ny bebyggelse 
skall dock uppföras med traditionella byggnadsmaterial och få en diskret sammanhållen färg-
sättning i samklang med omgivande natur. Ambitionen bör vara att den nya bebyggelsen blir 
variationsrik och upplevelsemässigt sammanhållen. Det är inte heller önskvärt att alla bygg-
nader skall se likadana ut, men det har ändock ansetts nödvändigt att reglera utformningen av 
ny bebyggelse genom olika planbestämmelser avseende fasadmaterial, byggnaders yttre färg, 
typ av tak, minsta och största taklutning, byggnadshöjd, nockhöjd etc. 
 
 
Boendemiljö 
 

Det är viktigt att åstadkomma en bra och sund boendemiljö. Planen förutsätter att miljösäk-
rade tekniska lösningar skall användas så att ändamålsenliga byggnader med hög miljöstan-
dard erhålles. 
 
 
Tillgänglighet 
 

Planering och genomförande av skall följa bestämmelserna rörande platser och byggnaders 
tillgänglighet enligt ÄPBL och därtill hörande föreskrifter (särskilt BFS 2004:15 ALM 1). 
 
 
Radon 
 

En planbestämmelse har införts i detaljplanen att bostadshus skall uppföras enligt Boverkets 
byggregler så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte överskrids. 
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Uppvärmning 
 

Nybyggda bostäder bör uppvärmas med vattenburet system. Det bör även prövas att utnyttja 
bergvärme i kombination med andra förnybara energikällor. 

 
 
FRIYTOR, LEK OCH REKREATION 
 

Områden för lek och rekreation kommer att bli tillgodosedda inom planområdet (se sidan 19) 
och dess närområde. Vid Sotenkanalen och på norra delen av Ödby finns fria områden med 
tillgång till stränder för rekreation och bad. 
 

Ett genomförande av planförslaget innebär en förlängning av strandpromenaden från Vind-
klätten till Ödby och en bättre tillgänglighet till anläggningarna och friluftsområdena inom 
planområdet, men även till rekreationsområdena väster, söder och öster om planområdet. 

 
 
VÄGAR OCH TRAFIK 

 

Området trafikmatas från väg 
174 via befintlig väg, Ödby-
vägen, som även trafikförsörjer 
befintlig bebyggelse på Ödby Ö. 
 
Ödbyvägens sträckning mellan 
väg 174 och planområdet utgick 
efter samråd 2 ur planområdet på 
anmodan av trafikverket. Erfor-
derliga åtgärder på denna sträcka 
och anslutningen till väg 174 
skall fortsättningsvis drivas som 
ett separat vägärende. Kommu-
nen anser dock att ett alternativ 
till det av trafikverket föreslagna 

vänstersvängfältet kan vara att  förbjuda vänstersväng på väg 174 under sommarmånaderna 
och hänvisa trafiken från söder via rondellen ut till Ödby. Dessa frågor behandlas parallellt 
med att utställningshandlingar upprättas och kommer att redovisas i ett principförslag som 
skall utgöra grund för ett avtal mellan trafikverket, kommunen och exploatören. 
 

Ödbyvägen har en varierande bredd, och eftersom det bara är på några få ställen som körba-
nan är bredare är 4,5 meter, har det iordningställts 13 stycken mötesplatser och det har inte 
varit någon anmärkning mot antalet mötesplatser vid trafikverkets besiktning av Ödbyvägen 
för stadsbidrag. 
 

För Ödbyvägen har det gjorts en trafikutredning av Henry Grew 2014-07-04. Utredningen 
visar att god standard uppnås med blandtrafik enligt VGU, under förutsättning att hastighets-
begränsningen sänks från nuvarande 50 till 30 kilometer per timme. För att säkerställa att 
hastighetsbegränsningen efterföljs finns det olika former av fysiska åtgärder som kan vidtas. 
Det viktigaste är att hastighetssäkra eventuella passager över Ödbyvägen. Hastighetsbegräns-
ningen kan variera över året. 30 kilometer i timmen kan förslagsvis gälla under sommarmåna-
derna då antalet oskyddade trafikanter är störst, och då är blomlådor att föredra som hastig-
hetsdämpande åtgärd.    
   

De nya bostadshusen inom planområdet nås direkt från Ödbyvägen samt via en ny LOKAL-
VÄG med en föreslagen körbanebredd på 4,5 meter. 
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För att begränsa belastningen på Ödbyvägen kommer det att anordnas en ny intern kommuni-
kationsväg (markerad som z1 på plankartan) inom bruknings- och servicecentrumområdet 
direkt söder om Ödbyvägen. Genom detta blir det en trafikkommunikation mellan servicentret 
och campingområdena utan att Ödbyvägen behöver trafikeras.    
 
De nya uthyrningsstugorna inom planområdet 
nås från Ödbyvägen via NATURVÄGAR med 
en föreslagen körbanebredd på 3,5 meter och 
utförda som grusvägar. Inga speciella mötes-
platser avses anordnas utan möten kan ske i 
korsningar och på naturmarken i släppen 
mellan uthyrningsstugorna. 
 
NATURVÄGARNA kommer att få en låg 
trafikstandard men en mycket hög standard 
beträffande natur- och miljöanpassningen. 
 
Dragningen av dessa NATURVÄGAR har, där det varit möjligt gjorts, i lågpunkter i naturen 
och någon sprängning skall överhuvudtaget ej göras för att anlägga dessa vägar. Det kommer 
endast att bli utfyllnader och uppfyllnader. NATURVÄGARNA skall anläggas på liknande 
sätt som de stenkörsvägar stenhuggarna anlade vid uttransport av sten. Genom detta kan dessa 
vägar tas bort utan att det blir några kvarvarande och bestående skador av marken som tagits i 
anspråk för vägarna. 

 
Bild visande utsättning av vägarnas mittlinje med gulmålade stagkäppar. 
 
För att NATURVÄGARNA skall hamna på ”rätt” ställe i naturen har det gjorts flera prov-
utsättningar för att få en så bra naturanpassning som möjligt. Idag finns föreslagna vägars 
mittlinje utsatt med stagkäppar på var 20:e meter, samt i alla vägkorsningar. 
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PARKERING 
 

Parkering för bostadshusen och uthyrningsstugorna anordnas primärt inom kvartersmark men 
även viss besöksparkering bedöms kunna ske i anslutning till tillfartsvägarna, på platta partier 
direkt vid vägområdet. Härigenom skulle man slippa att anlägga hårdgjorda ytor i naturland-
skapet, mer än nödvändigt. I projekteringen av grusvägarna, som leder till husen, hittas de 
lämpliga ”naturplatser”, som kan användas till kompletterande parkering. 

 

Inom planområdet i övrigt kommer ytterligare ca 100 
parkeringsplatser att anordnas som parkering för tält- 
campingen och campingstugorna (se bilden till 
vänster). 
 
Även i anslutning till Gården med servicecentret 
kommer det att iordningställas parkeringsplatser med 
besöksparkering. 
 
Dessa parkeringar borde täcka parkeringsbehovet för 
campingområdena och övriga besökare.  
 

 
 
 
VÄGTRAFIKBULLER 
 

I trafikutredningen för Ödbyvägen, Henry Grew 2014-08-019, redovisas bl.a. föjande: 
 

Gällande riktvärden för vägtrafikbuller utomhus vid fasad för nybyggnation är 55 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. Riktvärdet för befintlig bebyggelse är 65 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utomhus vid fasad. Trafikverkets råd för hur 
riktvärdet för maximalnivån bör tillämpas innebär att maximalnivån får överskridas högst fem 
gånger per natt och då definieras natt mellan klockan 22:00-06:00. Maximalnivån vid uteplats 
i anslutning till bostad får överskridas högst fem gånger per timme. 
 

Den tidigare nämnda bullerberäkningen framtagen av Sotenäs kommun för ett befintligt hus 
på fastigheten Ödby 1:45 visade att ekvivalentnivån låg på 50 dB(A) och maximalnivå på 80 
dB(A) utomhus vid fasad. Den nu föreslagna bebyggelsen öster om Ödbyvägen ligger något 
längre ifrån Ödbyvägen än huset på Ödby 1:45. Uthyrningsstugorna, väster om Ödbyvägen, 
ligger på ännu längre avstånd från Ödbyvägen. 
 

Det närmaste befintliga huset (Ödby 1:7) ligger ca 12 meter från vägen. Andelen tung trafik 
utgör nästan 3 procent. Skyltade hastigheten är 50 km/h. Vid ett fordonsflöde på 1000 f/dygn 
ger detta en ekvivalentnivå på 53 dB(A) och maximalnivå på 79 dB(A). Skulle hastigheten 
sänkas till 30 km/h sänks ekvivalentnivån till 51 dB(A). 
 

Ingen busslinje trafikerar vägen och det finns ingen industri i området som genererar tung 
trafik. Andelen tung trafik är nästan 3 procent. Detta innebär att det är färre än fem gånger per 
timme som maximalnivån överskrids dagtid. Uteplats kan anordnas på tyst sida, alltså den 
sida som inte vänder sig mot Ödbyvägen. Maximalnivån nattetid borde inte överskridas fler 
än 5 gånger per natt med tanke på att vägen inte trafikeras av någon busslinje. Genom att välja 
fönster med god ljudisolerande förmåga är det möjligt att säkerställa att maximalnivån inom-
hus inte överskridas fler än fem gånger per natt. Därmed kan både befintlig och tillkommande 
bebyggelse klara riktvärdena för vägtrafikbuller. 
 

Miljö- och byggkontoret, Sotenäs kommun, har 150305 även gjort en ny beräkning av trafik-
buller från väg 174 (Bullerberäkning 2030) avseende fastigheten Ödby 1:7 som är den bostads-
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fastighet som ligger på kortaste avståndet (185 meter) från väg 174. Resultatet visade en 
ekvivalentnivå på 53 dBA, och maxnivå 59 dBA (5,00 % överskridande). 
 
 
  
KOLLEKTIVTRAFIK 

Närmsta buss-
hållsplats finns ca 
250 meter öster 
om gården Ödby 
Nordgård med 
goda förbindelser 
till Hunnebostrand 
respektive Kungs-
hamn/  Smögen. 
 
 

 
 
 
OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE  
 

Avståndet till Hunnebostrand är ca 2,5 km med bil och ca 2 km via gång- och cykelväg över 
bron vid Hunnebo lera. I Hunnebostrand finns både allmän och kommersiell service, såsom 
LM-skola, daghem, apotek, läkarstation, daglivarubutik, restauranger mm. 
 

Kungshamn är kommunens huvudort som ligger cirka 7,5 km från planområdet. Kungshamn 
har serviceinrättningar och anläggningar för hela kommunens befolkning liksom mer lokalt 
inriktade serviceverksamheter. I Kungshamn finns högstadieskola, kommunkontor, sjuk-
vårdscentral, idrottshall, systembolag, banker, post, vårdcentral, sjukhem, LM-skolor, hotell 
och restauranger samt ett brett utbud av butiker av olika slag. I Väjern finns simhall och 
rehabiliteringsanläggning. 
 
 
 
AVFALL 
 

Avfallet inom planområdet skall hanteras enligt kommunens avfallsplan (gemensam för 
Sotenäs, Lysekil och Munkedal) där målet för verksamheten är ett hållbart och kretslopps-
anpassat system med maximal återvinning och en minimering av deponerat material. 
Hantering och destruktion av eventuellt miljöfarligt avfall skall redovisas till miljö- och 
byggnämnden och ske enligt överenskommelse med kommunens renhållningsentreprenör. 
Återvinningscentral för sorterat avfall och grovsopor finns i Kungshamn. 
 

Omhändertagandet av avfall skall ske så att stickvägar in till enskilda fastigheter eller stugom-
råde, husvagn/husbils- eller campingområde inom detaljplanen inte ska trafikeras av sopbil. 
Centralt inom planområdet, i anslutning till uppfarten till uthyrningsstugorna, har därför ett 
E1-område avsatts där exploatören skall anordna uppställningsplats för containrar, för 
källsortering och lämning av hushållssopor från bla uthyrningsstugorna. Källsortering för 
återvinning och restavfall inom respektive campingområde, t.e.x. i närhet av sanitetsanlägg-
ningar skall hanteras internt av campingens verksamhetsutövare med egen uppsamling till 
centrala containrar vid Servicecentret för hämtning av kommunens entreprenör.  Både nya och 
befintliga enskilda fastigheter längs med genomfartsvägen föreslås placera sina soptunnor i 
omedelbar närhet av vägen. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

 
Bild visande principskiss för VA-dragningen inom området 
 
För området har det gjorts en VA- och dagvattenutredning av Aqua Canale 2014-08-27.   
 

Området kommer att anslutas till reningsverket i Hunnebostrand via Hunnebo lera, alternativt 
till en ny kommunal VA-ledning vid rondellen i väg 174. 
 

Ovanstående figur visar i princip hur Va-dragningen kommer att göras inom området. En 
mycket viktig ambition har varit att undvika sprängning. VA-dragning i NATURVÄGARNA 
(se ovan sid 25) har därför enbart gjorts där dessa vägar kommer att utföras genom fyllning i 
lågpunkter i naturen. I de delar som ligger direkt på berg har VA-dragning undvikits. I övriga 
delar av planområdet har VA-dragningen förlagts till mjukmark vilket innebär att sprängning 
kan undvikas. Genom detta kan även VA-anläggningarna tas bort utan att det blir några 
kvarvarande och bestående skador av marken som tagits i anspråk för dessa anläggningar. 
 

Områdena inom planområdet skall brandvattenförsörjas enligt gällande VAV-regler. 
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EL, TELE OCH BREDBAND 
 

De delar av området som inte redan är anslutna, ansluts till el- och telenätet. 
 

En förening, Askum Fiber (med 320 intresserade fastighetsägare), har bildats för utbyggnad 
av fibernätet utanför tätorterna. Exploatören har anmält intresse till föreningen om utbyggnad 
av fibernätet även inom det nu aktuella planområdet när exploateringen av området påbörjas.   
 
 
 
EXPLOATERINGENS PÅVERKAN PÅ NATURMILJÖN 
 

Med den föreslagna utformningen av den aktuella exploateringen avseende bl.a. vägdragning, 
VA-dragning samt placering och grundläggning av uthyrningsstugorna blir det minimal 
påverkan på naturen och de aktuella anläggningarna kan i princip tas bort utan att det blir 
kvarvarande och bestående ”sår” i naturen. Detsamma gäller även i stort den övriga 
campingverksamheten.  
 
 
 
PLANFÖRSLAGETS MILJÖBEDÖMNING 
 

För detaljplanen har gjorts en s.k. behovsbedömning (Miljö- och byggnämnden2009-06-11), för 
att klara ut om planförslaget innebär betydande miljöpåverkan och därmed krav på att upprätta 
en miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningen har inneburit att en miljökonsekvensbeskrivning 
har upprättats, som utgör särskild planhandling.  
 

Syftet med en MKB är att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan, som 
planens genomförande kan antas medföra på miljön, hälsa och hushållning med naturresurser. 
Vidare är syftet att beskriva de åtgärder som planeras för att hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan. 

 
I MKB:n kan, sammanfattningsvis, konstateras följande: 
 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar den miljöpåverkan ett genomförande av planförslaget 
kan antas medföra på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Konsekvenser och 
möjliga åtgärder beskrivs för landskapsbild, friluftsliv, naturmiljö och kulturmiljö. Miljökonsek-
vensbeskrivningen har särskilt inriktats på att belysa om miljöpåverkan kan antas bli betydande 
och på exploateringens förenlighet med berörda riksintressen enligt 3:e och 4:e kapitlen i 
miljöbalken. 

  
Landskapsbild 
 

Påverkan på landskapsbilden på håll begränsas genom att bebyggelse och campingytor till 
stor del skyms av den omgivande kuperade terrängen. De nordligaste delarna av hällmarker-
na i planområdets norra del hålls fria från exploatering för att begränsa den visuella på-
verkan på omgivningarna i norr. Lokalt blir påverkan däremot stor när naturlandskapet blir 
bebyggt. Campingytor och campingstugor på odlingsmark innebär en förändring av land-
skapet. Samtidigt är påverkan till stora delar säsongsbunden. Den odlingsmark som tas i 
anspråk för camping kan återställas i framtiden. 
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Friluftslivet 
 

Friluftslivet gynnas av att turistanläggningen ger fler människor tillgång till området. Sam-
tidigt minskar de ytor där allmänheten kan röra sig när delar av planområdet bebyggs. Om 
planens genomförande medför att områdets attraktionskraft för rörligt friluftsliv ökar, vilket 
är beroende av hur verksamheten utvecklas, bedöms fler tillfälliga besökare och boende i 
Hunnebostrand kunna använda området. Det innebär att ett stort antal människor kommer att 
befinna sig inom området, särskilt under sommarhalvåret, vilket kan upplevas såväl positivt 
som negativt. 

 
Naturmiljö 
 

Utpekade naturvärden påverkas i liten utsträckning av föreslagen bebyggelse eller övriga 
anläggningar. Naturvärden kan indirekt påverkas till följd av slitage när fler människor bor 
och rör sig inom området. 

 
Kulturmiljö 
 

Planförslaget innebär att gården får en ny funktion och att det kringliggande odlingslandskapet 
förändras. Vissa kulturlandskapselement, som delar av ett stenbrott försvinner, men merparten 
av kulturlämningarna kan bevaras och kan bidra till upplevelsevärden för boende och 
besökare.  

 
Nollalternativ 
 

Ett nollalternativ där i stort sett ingen bebyggelse eller andra anläggningar tillkommer inom 
området innebär att landskapsbilden blir i stort sett oförändrad och att naturvärden och 
kulturmiljövärden består. Det finns en viss risk att marker växer igen och att enstaka uthus 
förfaller, eftersom det är svårt att driva ett lönsamt jordbruk på gården. En större yta förblir 
oexploaterad och möjlig att utnyttja för rörligt friluftsliv men samtidigt uteblir de positiva 
effekterna för friluftslivet som en camping medför. 
 

Anpassningar har gjorts under planprocessen för att minimera påverkan på landskapet och 
områdets natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftslivet. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte ge så omfattande miljöpåverkan att det innebär påtaglig skada på 
berörda riksintressen enligt miljöbalkens 3:e kapitel, för naturvård och friluftsliv. Planför-
slaget kan genomföras utan att påverkan på områdets natur- och kulturvärden blir betydande. 
Hänsyn tas till det rörliga friluftslivets behov och själva campinganläggningen främjar 
turismen. Eftersom intentionen med planen är att möjliggöra en anläggning för turismen, och 
förutsatt att anläggningen även i framtiden behåller den inriktningen, bedöms planförslaget 
inte stå i strid med de särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 4:e kapitel för 
den aktuella kuststräckan. 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
 
GENOMFÖRANDE 
 

Genomförandetiden för detaljplanen föreslås bli 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 
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ETAPPUTBYGGNAD 
 

Genomförandet och förverkligandet av hela detaljplanen kommer att ske i etapper under en 
längre tid. I en första etapp byggs vatten- och avloppsnätet ut inom området varefter tält-/ 
husvagns- /husbilscampingen startas. 
 

Sedan påbörjas även byggandet av camping- och uthyrningsstugor och utbyggnaden kommer 
att ske i en takt som bestämmas av ekonomin och efterfrågan. 
 
 
 
PLANFÖRFARANDE 
 

Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10) eftersom plan-
ärendet påbörjades innan den 2:a maj 2011, då den nya plan- och bygglagen trädde i kraft.  

Planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att 
förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut innan det kan tas upp för 
antagande. 
 
 
 
FORTSATT ARBETE 
 

Detaljplanearbetet har pågått sedan 2006 med programskede/planskede. Detaljplanen var 
föremål för ett första samråd under vintern/våren 2011. Inkomna skrivelser och synpunkter 
från samrådsmöte sammanställdes i ett koncept till samrådsredogörelse under våren 2011.  
Som ett resultat av detta samråd (samråd I) och den dialog som har förts med Länsstyrelsen 
bearbetades och ändrades användningsbestämmelserna så att inriktningen mot besöksnäringen 
och turistiskt boende blev tydlig. På grund av detta genomfördes även ett nytt samråd (samråd 
II) kring detaljplanen med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instan-
ser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Mot bakgrund 
av ovanstående bedömdes det inte meningsfullt att till samråd II bearbeta alla de synpunkter 
som inkom vid samråd I. 
 
Synpunkter från samråd I har redovisas och sammanfattats i ett koncept till samrådsredogö-
relse daterat 2011-03-13. Synpunkter från samråd II har redovisats och kommenterats i en 
samrådsredogörelse daterad 2014-10-08. Det kan konstateras att de frågor och synpunkter 
som inkom 2011 under samråd I i huvudsak och i allt väsentligt är de samma som framförts 
vid samråd II. Undantaget är Länsstyrelsen eftersom utformningen av detaljplanen vad gäller 
själva markanvändningen förändrades efter samråd I i enlighet med av LS framförda 
synpunkter. På grund av de synpunkter som framförts vid båda samråden har det nu, efter 
samråd II, gjorts ytterligare bearbetningar av planförslaget och detta färdigbearbetade förslag 
ställs nu ut för granskning. Därefter kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om 
beslutet inte överklagas vinner detaljplanen därefter laga kraft. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
 

Bengt Gustafsson Fysisk planerare 
 
 
Upprättad av CIM&BIM Arkitekter AB  2014-10-08 

Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt 
 
 
 
 
JUSTERING 
 
Med anledning av de synpunkter som inkommit under utställningen har det gjorts justeringar, 
kompletteringar och bearbetningar av planförslaget i enlighet med utlåtande efter utställning. 
 
 
Justerad av CIM&BIM Arkitekter AB 2015-05-29 
  

Lars-Erik Andersson   
Planarkitekt 
 
 


