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Mål- och srategidelen utgör grunden för
planförslaget och därmed grunden för
kommunens syn på den framtida mark- och
vattenanvändningen.
Analysdel, mål- och strategidel samt
planförslagsdel har samma upplägg med
ett kommunövergripande avsnitt och ett
avsnitt för var och en av de 7 zonerna. För
en kommunövergripande översikt eller en
översikt av någon av zonerna ska planförslaget kunna följas från analys, via mål och
strategier till planförslag.
Mål- & strategidelen ingår i översiktsplanens kategori beslutsunderlag, vilket antas
och aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige.
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innehåller kommunala mål och strategiska
ställningstaganden och principer för utveckling inom ett antal sektorsintressen
med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet.
Målen och ställningstagandena beskriver i
ett resonemang kommunens övergripande
viljeinriktning ur ett helhetsperspektiv:
- Vad vill kommunen?
- Vilka strategier ska användas för att nå de
övergripande målen?
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Mål- & strategidelen
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MÅL & STRATEGI
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Vision 2020

Strukturbild
norra Bohuslän

För Sotenäs kommun finns en övergripande vision som ligger till grund för all
kommunal verksamhet:
Det goda kustnära livet som förenar
tradition, förnyelse, hållbar utveckling
och framtidstro.
1 Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat
av respekt för den enskilde och
människors lika värde
2 Hållbar utveckling – demokratiskt,
socialt, ekonomiskt och miljömässigt

Genom projektet kustzonsplanering och
landsbygdsutveckling i norra Bohuslän har
de fem nordbohuslänska kommunerna genom beslut i respektive kommunfullmäktige enats om en strukturbild och ett antal
övergripande överenskommelser kopplade
till de 7 strukturerna:

3 Goda betingelser för företagande
4 En attraktiv besökskommun
5 Alla finner sitt önskade boende
6 Ett rikt fritids- och kulturutbud
7 Ett livslångt lärande

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

KOMMUNALA MÅL

Vi är överens om:
• att öppet hav utgör gränsöverskridande vatten vilket innebär nationella och
globala hänsyn.
• att resursanvändning skall ske med 		
miljömålen i fokus. Fiske, sjöfart och
energiproduktion är viktiga priorite-		
ringar för våra kommuner.
• att risker i samband med sjöfart skall 		
uppmärksammas.

Skärgården (ljusblå)
Vi är överens om:
• att skärgården utgör basen för våra 		
unika natur- och kulturvärden även i ett
nationellt perspektiv.
• att en levande skärgård utgör en av de
viktigaste förutsättningarna för vår attraktionskraft.
• att allmänheten skall ha tillträde till 		
strandzonen.
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Öppet hav (mörkblå färg)
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för friluftsliv och besöksnäring.
• att värna basnäringen jord och skog för
en levande landsbygd och viktiga miljövärden.
• att inlandet rymmer stora opåverkade 		
områden, med värden som ska skyddas.
• att inlandet rymmer naturresurser som 		
skall utvecklas för naturbruk.

• att naturbruk skall ske med hänsyn till de
stora natur- och kulturvärden som
skärgården utgör.
• att risker i samband med sjöfart skall 		
uppmärksammas.

Kustnära områden (orange)
Vi är överens om:
• att vattenkontakten utgör en av de 		
viktigaste förutsättningarna för
besöksnäringen, havsanknutna yrkesverksamheter inklusive sjöfart och ett
attraktivt boende och därför skall allmänhetens tillträde till strandzonen säkerställas.
• att vi skall stärka de lokala centra som
utgör viktiga noder för samhällsser-		
vice.
• att inte belasta kustnära områden med
nya verksamheter och anläggningar
som med fördel kan lokaliseras i in-		
landet.
• att tydliggöra, sprida kunskap om och
bevara och utveckla de natur- och kultur
värden som de kustnära områdena hyser.
• att kustnära området rymmer naturresurser som skall utvecklas för naturbruk.

Regionala servicecentra (svart
punkt)
Vi är överens om:
• att med regionala servicecentra menar vi
Göteborg och Oslo, Trestad samt Halden,
Fredrikstad och Sarpsborg.
• att dessa centra skapar bättre förutsättning för service, kompetens och arbetstillfällen som vi inte kan erbjuda själva.
• att dessa centra skapar möjlighet för en
befolkningstillväxt hos oss.
• att dessa centra erbjuder service, attraktiv
kultur och arbetsplatsmiljöer för oss.
• att tillgång till dessa centra kräver attraktiv infrastruktur och kollektivtrafik.

Samverkan
Vi är överens om:
• att vi genom samverkan inom och mellan
våra kommuner kan utveckla effektivare
och starkare organisationer.
• att samverkan skapar ekonomiskt underlag. Vi ska utveckla långsiktiga samverkansformer för det dagliga arbetet.
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Infrastruktur (röd linje)
Vi är överens om:
• att skapa infrastruktur som är långsiktigt
hållbar där IT, flexibla arbetssätt och
attraktiv kollektivtrafik utgör en viktig
del.
• att utveckla hållbara lokala transporter
• att verka för mellankommunala gång- 		
och cykelstråk.
• att lokalisera ny bebyggelse som stöder
ny och befintlig kollektivtrafik.
• att utveckla möjligheterna för sjöfart och
båtliv.
• att samordna energiproduktion och
-distribution.

Inland (grönt)
Vi är överens om:
• att utveckla boendemiljöer, verksamhetsmiljöer och besöksnäringen i inlandet.
• att inlandet rymmer höga natur- och kulturvärden som ska värnas och utvecklas
8

service och verka som nätverksbyggare.
Ett utvecklat näringslivsarbete ska särskilt
stödja så kallade groddföretag, men också
synliggöra redan etablerade företag.
- Ha en god kompetensförsörjning i samverkan med andra kommuner och högskolor där möjligheter att utnyttja fram		
tida teknikmöjligheter stimuleras.
- Ha en attraktiv besöksnäring där förståelsen för besöksnäringens betydelse för
kommunens tillväxt och som profesionell
näringsgren har ökat.
- Utveckla marknadsföringen, t ex med en
årlig informationsmässa sommartid.

Kommunstyrelsen har 2009-01-28 fastställt inriktningsmål (önskvärt resultat) bl a
inom områdena miljö/energi/folkhälsa och
tillväxt/samhällsplanering/infrastruktur.

Miljö, energi & folkhälsa
Bevara en unik miljö
genom att:
- Utveckla strategi för den kustnära havsmiljön.
- Miljö- och resurshushållning ska prägla
all kommunal verksamhet.
- Hav, hamnar och stränder hålls rena.
- Föroreningar i vatten och luft ska minskas.
- En återhållsam byggnation ska prägla 		
känsliga kulturmiljöer.
- Jobba för en trygg och säker kommun.
Minskad energiförbrukning
Kommunens samtliga förvaltningar och
bolag ska minska energiförbrukningen med
5% årligen.

del 4 MÅL & STRATEGI 		

Förbättra folkhälsan och minska ohälsotalet för kommunens invånare
genom att alla kommuninvånare ska ha
möjlighet till ett gott och aktivt liv på lika
villkor.
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Kommunstyrelsens
inriktningsmål

Tillväxt, samhällsplanering &
infrastruktur
Sotenäs ska vara en attraktiv kommun
genom att:
- Ha en helhetssyn i samhällsplaneringen
med ökad samverkan över kommungränserna.
- Ett boende ska värnas och utvecklas i
olika miljöer, med olika upplåtelsefor-		
mer där största möjliga hänsyn ska tas till
natur- och kulturmiljön.
- Verka för snabba, säkra kommunikationer
inom och utom kommunen med förbättrat
vägnät, bättre kollektivtrafik och en aktiv
bredbandsutveckling.
- Jobba för ett utvecklat och mer differentierat näringsliv med goda förutsättningar
för nystartade och befintliga företag, 		
där kommunen ska ha en god dialog, god
9
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KOMMUNÖVERGRIPANDE
STRATEGIER
BOENDE & BYGGANDE
Det grundläggande målet är en ökning
av antalet helårsboende & en utveckling
av den bebyggda miljön som bygger på
långsiktig hållbarhet

landen. Landskapet och de bebyggda miljöerna har ett högt värde, med höga natur-,
kultur-, rekreations- och upplevelsevärden.
Med hänsyn till vad dessa värden innebär
för livskvalitet, en god boende- och verksamhetsmiljö och med hänsyn till de förutsättningar de innebär för besöksnäringen,
har de även ett mycket högt ekonomiskt
värde. Nytillkommande bebyggelse skall
därför syfta till att förstärka landskapets
och den befintliga bebyggelsens värde.

Lokalisering &
utformning
En utveckling av bostäder ska utgå från
ovanstående mål. Rekommendationer för
nytillkommande bebyggelse ska med hänsyn till detta utgå från läget i landskapet
(zon), karaktären på området (livsmiljö)
och områdets förhållande till vägar och
kollektivtrafik (tillgänglighet). Se inledningsdelens begreppsförklaring/livsmiljö
och zon. Den planerade bebyggelsens
attraktivitet för helårsboende ska alltid bedömas.

Bebyggelsens utformning skall utgå från
de förutsättningar och den attraktivitet som
platsen besitter. Det innebär en utgångspunkt i de tre livsmiljöer som definierats
och som var och en kan erbjuda ett attraktivt boende utifrån sina unika förutsättningar; livsmiljö tätort, livsmiljö bebyggelsegrupperingar utanför tätort och livsmiljö
landsbygd.

Nytillkommande bebyggelse i kommunen
ska lokaliseras med hänsyn till att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att:
- undvika fragmentering (se inledningsdelens begreppsförklaring/fragmentering)
av landskapet.
- att utnyttja befintliga strukturer (vägar, 		
VA mm).
- att begränsa behovet av transporter.
- att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik.
- att utnyttja befintlig service och förstärka
underlaget för den.
- att åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra av behov.

livsmiljö TÄTORT
Servicen inom kommunen är koncentrerad
till de 4 tätortsområdena. För att upprätthålla och utveckla en god servicenivå
krävs ett visst befolkningsunderlag. Utifrån
dagens förutsättningar finns inget underlag för utveckling av fler tätorter, tvärtom
är en ökning av kommunens befolkning
önskvärd för att säkerställa en god service
i form av skola, vård, omsorg, butiker, restauranger, tillgång till tjänster mm.
Strategin för en bebyggelseutveckling är
därför att i första hand förstärka befintliga
tätorter och dess befintliga strukturer för
kommunikationer, VA mm samt befintlig
service.

Bebyggelse, oavsett om det är bostadsbebyggelse eller bebyggelse för verksamheter, skall utformas så att den sätts i sitt
sammanhang. Tillkommande byggnader
ska ta hänsyn till befintliga byggnader och
strukturer och inte minst till det landskap
de byggs upp i vad gäller skala, form, färgsättning och anpassning till terrängförhål-

Den goda tillgängligheten till service, vård,
skola, omsorg, kollektivtrafik mm som
tätorten erbjuder innebär att förtätning och
utveckling av just tätorterna är en bebyggelseutveckling som bör prioriteras med
utgångspunkt i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
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Fördjupade studier
För att möjliggöra en långsiktigt hållbar
bebyggelseutveckling med syfte att på
ett resurseffektivt sätt tillskapa attraktiva
boende-, vistelse- och verksamhetsmiljöer
ska fördjupningar av översiktsplanen upprättas inom de delar av kommunen som har
ett högt exploateringstryck, vilket innebär
Åbyfjorden och de fyra tätortsområdena.
Bedömningen av prioriteringsordning för
framtagande av FÖP:ar är följande:

Principiellt är det bättre att utveckla befintliga bebyggelsegrupperingar än att utveckla nya. Nya bebyggelsegrupperingar kräver
nya tillfartsvägar med en ökad fragmentering av landskapet som följd. En återhållsamhet ska därför gälla för utveckling av
nya bebyggelsegrupperingar. Ett strategiskt
läge med god tillgänglighet till infrastruktur med kollektivtrafik är av avgörande
betydelse för utvecklingspotentialen inom
befintliga bebyggelsegrupperingar.
Andra faktorer som är av stor betydelse för
en bebyggelsegrupperings utvecklingspotential är bebyggelsens struktur, områdets
kulturhistoriska värde, bebyggelsens lokalisering i förhållande till natur-, landskapsoch upplevelsevärden samt möjligheten att
lösa frågan om vatten och avlopp.

Åbyfjorden
Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset
Hunnebostrand-Ulebergshamn
Bovallstrand med Bottnafjorden
Bohus-Malmön
Behovet av FÖP:ar har beskrivits i de två
tidigare översiktsplanerna för Sotenäs
kommun. Med det upplägg som denna ÖP
har utgör FÖP:ar viktiga komplement för
en konkretisering av planförslaget.

livsmiljö LANDSBYGD

del 4 MÅL & STRATEGI 		

Bebyggelse på landsbygden skall i mycket
högre grad än bebyggelse i tätort anpassas
till det landskap där byggnaden placeras.
Tomterna ska vara stora. Kvaliteten med
boende på landet innefattar bl a möjlighet
till avskildhet och till utövande av fritidssysselsättningar som trädgårdsodling (se
beskrivning & illustration av livsmiljöer i
analysdelen/boende & byggande). Förutsättningarna för detta ska inrymmas på den
egna tomten. En annan kvalitet är närheten
till större, sammanhängande naturområden.
Det förutsätter att antalet närliggande tomter som kan uppfattas som en grupp inte
är för stort. Avståndet mellan tomtgrupperingar bör vara så stort att de upplevs som
skilda grupperingar och att det mellanliggande naturområdet i sig självt är så stort
att det kan bibehålla naturvärden såväl som
rekreativa värden. Vid bebyggelseutveckling på landsbygd ska en avvägning alltid
göras utifrån bebyggelsens tillgänglighet
till befintliga kommunikationsstråk.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

livsmiljö
BEBYGGELSEGRUPPERINGAR
utanför tätort

11

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
del 4 MÅL & STRATEGI 		

Princip för bebyggelsekomplettering inom befintliga bebyggelsegrupperingar. Grå byggnader är befintliga. Röda representerar förslag till komplettering med utgångspunkt i ett hänsynstagande till befintlig bebyggelsestruktur.

Princip för bebyggelsekomplettering på landsbygd med tillägg av nya, mindre bebyggelsegrupper som motsvarar de befintliga i antal hus, storlek på tomter, mellanrum mellan grupper mm. Närhet till kommunikationsstråk och ett begränsat behov av anläggning av nya
vägar ska beaktas.
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Livsmiljö landsbygd.
Avskildhet och större
tomtyta med möjlighet till exempelvis
trädgårdsodling är
delar av de kvaliteter som livsmiljön
erbjuder
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Livsmiljö bebyggelsegrupperingar
utanför tätort.
Komplettering av ny
bebyggelse utifrån
befintlig bebyggelsestruktur är lämplig
inom de områden
som har en god
tillgänglighet till
huvudvägnät med
kollektivtrafik
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Livsmiljö tätort.
Förstärkning av
befintliga strukturer
förespråkas
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NÄRINGSLIV
Målet är en expansion av den lokala arbetsmarknaden.

de centrala delarna av tätorterna.
På landsbygden ska verksamheter främjas
som har koppling till jord- och skogsbruk,
natur- och kulturmiljöer samt internetbaserade verksamheter och distansarbete utan
direkt behov av övrig service eller kringverksamheter. Ett tele- och bredbandsnät
med god kvalitet för hela kommunen är
därför en viktig förutsättning.

Besöksnäringen ska utvecklas och stärkas.
Information, marknadsföring samt profilering lokalt, regionalt och internationellt
ska genomföras med sikte på ökad nyetablering av företag, ökad inflyttning och en
ökning av antalet besökare.
Utvecklingsmöjligheter för verksamheter
och företag ska finnas inom hela kommunen. Inriktning och omfattning ska dock
följa principen för bebyggelse, vilket innebär att verksamheten ska anpassas till läget
i landskapet (zon), karaktären på området
(livsmiljö) och förhållande till vägar och
kollektivtrafik (tillgänglighet). Verksamhetsområden med plats för störande eller
ytkrävande verksamheter ska koncentraras
till ett fåtal platser med ett sådant läge att
landskapet tål dess storskalighet, att boendemiljöer inte berörs av störningarna och
att de är lättillgängliga ur transportsynpunkt. Serviceverksamheter med inriktning
på handel och annan centrumanknuten
verksamhet ska i första hand lokaliseras till
tätortsområdenas centrumområden. Även
småindustri som är möjlig att integrera i
boendemiljöer ska i första hand knytas till
tätortsområdena för att utnyttja befintliga
strukturer vad gäller service, kommunikationer, samverkan mellan företag mm.

Nyetableringar av verksamheter med stort
transportbehov ska lokaliseras i anslutning till befintliga transportleder och inom
områden där transporterna innebär en begränsad störning på befintliga och framtida
boendemiljöer. Etableringar i vattennära lägen ska förbehållas verksamheter med vattenanknytning där behovet av vatten kan
vara av både fysisk och upplevelsemässig
karaktär. Allmänhetens tillgång till vattnet
ska även vid verksamhetsetableringar prioriteras.
Kommunens näringslivsstrategi innebär att
kommunen genom den lokala näringslivspolitiken ska understödja nyföretagande,
särskilt småföretagande, som ett led i att
utveckla nya branscher. Personalen, den
idag kanske viktigaste resursen för företagen, ska värnas genom tillgång till en
god boendemiljö samt ett rikt fritids- och
kulturliv. Tillgången till institutioner för
utbildningar, en väl fungerande infrastruktur och tillgängligheten till kompletterande
företag är av stor betydelse för utveckling
av företagandet.

En ökning av tjänsteföretag och verksamheter med inriktning på högteknologisk
utveckling ska eftersträvas. Även denna
typ av företag kan med fördel integreras
med bostäder, service, allmänna mötesplatser mm. Ett sätt att stimulera etableringen
av sådana företag kan vara så kallade
”växthus”. Byggnader med ett antal små
kontors-/verksamhetslokaler där vissa
rum, tjänster och viss utrustning utnyttjas
gemensamt. Växthusen ger möjlighet för
flera småföretagare att samverka och skapa
nätverk samtidigt som kostnaderna för varje enskild företagare begränsas. Förutsättningar att etablera denna typ av verksamhetslokaler ska beaktas vid planläggning i

Utvecklingen av besöksnäringen förutsätter en utgångspunkt i långsiktigt hållbarhet, vilket innebär att de värden– vackra,
värdefulla och levande bebyggelsemiljöer,
ett rekreativt och upplevelserikt landskap
med en mångfald av natur- och kulturvärden samt ett levande jord-/skogsbruk och
yrkesfiske- som besöksnäringen utgår ifrån
kan fortleva, utvecklas och förstärkas. Ledorden inom alla besöksnäringens områden
ska vara kvalitet, god service och flexibilitet. En viktigt del i detta är att öka tillgängligheten till besöksmål i kommunen. Nya
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kommunikation

verksamhet

tätort
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verksamhetsområde

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

bostad

Princip för verksamhetsutveckling
där icke-störande
verksamheter ska
integreras med bostäder, service mm och
där störningspåverkande verksamheter
koncentreras till ett
fåtal områden med
god tillgänglighet och
goda förutsättningar
för transporter
15

Anläggningar för turistiskt boende i form
av campingar/stugbyar är av stor betydelse
för besöksnäringens fortlevnad och utveckling. Anläggningarna är dock ytkrävande
och konkurrerar ofta med naturvärden
liksom andra värden för det rörliga friluftslivet. En avvägning mellan intressena
är därför viktig. För en långsiktigt hållbar
utveckling bör en återhållsamhet mot nya
anläggningar gälla. Befintliga anläggningar
ska dock ges förutsättningar för utveckling. En avvägning ska även ske mellan
önskemål om utveckling utifrån campinggästernas önskemål och landskapets förutsättningar.
Vid utveckling av campingverksamhet
ska ungdomars möjligheter till att utnyttja
camping som turistisk boendeform beaktas.
Tillgänglighet till service- och nöjesutbud
ska då särskilt beaktas genom exempelvis
förbättrade möjligheter för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik.
Även andra former av turistiskt boende bör
ges goda förutsättningar att utvecklas. Boendeformen bör anpassas till livsmiljön.

del 4 MÅ L & STRATE GI		
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nischer inom besöksnäringen ska utvecklas
i ett samarbete mellan näringen och kommunen.

16

Besöksnäringen
har stor utvecklingspotential och
ska utvecklas med
utgångspunkt i långsiktig hållbarhet

Det turistiska
boendet är av stor
betydelse för möjligheten till utveckling
av besöksnäringen
17
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Småskaliga verksamhetsområden
utan störningspåverkande verksamheter
ska rymmas inom
tätortsområdena

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Verksamhetsområde
med utvecklingspotential på Ödegården. Verksamheter
med behov av närhet
till vattnet ska prioriteras
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KOMMUNIKATIONER
Det totala transportbehovet ska minska.

en långsiktigt hållbar utveckling genom
exempelvis minskade transportbehov.

Som utgångspunkt i planering som rör
kommunikationer, tillgänglighet mm finns
dels riksdagens mål för trafiksäkerhet och
transportpolitik, dels Vägverkets 4-stegsprincip och dels kommunala trafikmål.

Väg 174 och väg 171/872 utgör kommunens huvudvägar med direkt eller indirekt
anslutning till väg E6. Det är i första hand
god tillgänglighet till dessa som ska beaktas vid utveckling av bl a bostäder och
verksamheter.

Riksdagens mål för trafiksäkerheten
Långsiktiga mål:
Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till
följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas
till de krav som följer av detta.

Arbetspendlingen är ett viktigt komplement till den lokala arbetsmarknaden. Med
ökade bränslepriser och en målsättning
som innebär minskning av transportbehovet är en effektiv kollektivtrafik en viktig
förutsättning.

Riksdagens mål för transportpolitiken
- Ett tillgängligt transportsystem
- Hög transportkvalitet
- Säker trafik
- God miljö
- Positiv regional utveckling
- Ett jämställt vägtransportsystem

En styrning av bostads- och verksamhetsutveckling utifrån kollektivtrafikstråk,
vilka huvudsakligen motsvaras av huvudvägarna, innebär förutsättningar för en
god tillgänglighet till omgivningen och till
omvärlden. En god tillgänglighet innebär
i sin tur en attraktionskraft för ett gott boende. För kommuninvånare som inte bor i
anslutning till stråken kan tillgängligheten
till kollektivtrafiken tillgodoses genom
pendelparkeringar. Dessa lokaliseras bäst i
knutpunkter där mindre kommunikationsstråk möter stråken för kollektivtrafiken.
En bättre generell tillgång till kollektivtrafiken bidrar till att stärka underlaget för
densamma, vilket kan resultera i en effektivisering i form av bl a förbättrad turtäthet.
Pendelparkeringar kan dessutom utnyttjas
för samåkning med bil.

Vägverkets 4-stegsprincip:
åtgärder ska analyseras i följande
ordning:
Steg 1. Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt.
Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon.
Steg 3. Vägförbättringar och mindre
ombyggnadsåtgärder.
Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
Kommunala mål
- Att skapa en säker och tillgänglig trafikmiljö för alla trafikanter. Trafiksäkerhetsarbetet skall särskilt beakta barnens och
de äldres behov
- Trafikolycksstatistikens trend ska minska
minst 10 % varje år, räknat som ett ge-		
nomsnitt under en treårsperiod, fr o m år
2007
- Kommunens gång- och cykelvägnät skall
utvecklas med minst ett objekt årligen

En förbättrad tillgänglighet till regionala
knutpunkter- Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Göteborg, Oslo för anslutning med
tåg, flyg och andra bussförbindelser ger en
ökad livskvalitet och innebär en möjlighet
för fler människor att bosätta sig i Sotenäs
kommun. Kollektivtrafik med båt kan t ex
ses som en visionär utveckling. Båttrafik
från Kungshamn till Lysekil via BohusMalmön och Preemraff skulle kunna fungera som både arbets- och skolpendling och
innebära förbättrade förutsättningar att
vara helårsboende på Bohus-Malmön.
Utöver en utveckling som underlättar

En strategisk planering för ett helhetstänkande vad gäller boende, verksamheter och
kommunikationer är av stor betydelse för
18
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Illustration av huvudvägar med kollektivtrafik
inom kommunen samt
noder där dessa stråk
möter det övriga vägnätet. Nytillkommande
bebyggelse och verksamheter bör förhålla sig
till denna struktur för en
långsiktigt hållbar utveckling

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

infarten till Ulebergshamn (från väg 174)

pendling till och från kommunen ska utveckling även ske av kollektivtrafiken
inom kommunen. Detta för att underlätta
kommunikationer mellan tätorterna för
t ex arbetspendling och tillgänglighet till
service.

- Infarten till Ulebergshamn - Klev
- Klev kommungränsen mot Tanum via Brygge

Ett ställningstagande kring bebyggelseutveckling utanför tätort ska utgå inte bara
från bebyggelsens struktur utan även från
områdets strategiska läge för god tillgänglighet och energieffektiva kommunikationer. Lämpligheten ska även omfatta
bedömningar av behovet av förstärkning
av vägnätet och dess konsekvenser på
landskapsbild och områdets identitet.

Utöver ett rationellt och ”pendlingsvänligt”
cykelvägnät bör möjligheten att märka ut
ett sammanhängande cykelvägnät i anslutning till kusten längs befintliga, mindre
vägar utredas. Ett sådant cykelvägnät, med
koppling till cykelvägnätet längs huvudvägarna har ett stort rekreativt värde och
skapar tillgång till badplatser, hamnområden mm för både boende och besökare i
kommunen.

Cykelvägar är ett komplement till övrig
kommunikation som med en effektiv
struktur kan fungera som ett hållbart transportsystem för arbetspendling och tillgänglighet till service mm. Det är dessutom en
betydande tillgång med hänsyn till folkhälsan. Målet är att fram till år 2020 bygga ut
ett cykelvägnät som ger en sammanhängande struktur från Amborseröd via Hovenäset, Kungshamn, Väjern, Hunnebostrand
och Bovallstrand till kommungränsen vid
Brygge. Cykelvägnätet bör byggas ut med
minst en ny etapp/år. En möjlig etappindelning kan vara:

del 4 MÅ L & STRATE GI		

- Amborseröd-Hovenäset
- Hovenäset (via Johannesviks camping) Kungshamn (Parkgatan)
- Inom Kungshamn: Parkgatan Bäckevikstorget
- Bäckevikstorget, Kungshamn befintlig cykelväg Väjern
- Väjern - Solviks camping
- Solviks camping - infarten till Ramsvik
- infarten till Ramsvik - infarten till Ödby
- infarten till Ödby befintlig cykelväg södra Hunnebostrand
- Befintlig cykelväg Hunnebostrand - 		
Hunnebostrands camping
- Hunnebostrands camping -

20

Utveckling av gångoch cykelbanor ger
möjlighet till ett
alternativt och hållbart transportmedel
för arbetspendling,
tillgång till service
och besöksmål och
ger positiva effekter
för folkhälsan

Vid utveckling av
bostäder och annan
typ av bebyggelse
och anläggningar
på landsbygden
ska hänsyn tas till
vägarnas karaktär.
Vägarnas karaktär
är, liksom bebyggelsens karaktär, en
viktig del av livsmiljöns attraktivitet
21
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De trånga gatorna i
de centrala delarna
av tätortsområdena
är en väsentlig del
av samhällenas identitet och attraktivitet

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Möjligheterna till
förbättringar av
kollektivtrafiken
bygger på en samhällsutvecklingg som
stödjer och stärker
de stråk som kollektivtrafiken nyttjar
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AREELLA NÄRINGAR
Fiske/vattenbruk

Täktverksamhet

Marint anknuten verksamhet inom fiskerinäringen såväl som inom besöks-,
restaurangnäringen m fl ska värnas. Utveckling av fiskerinäringen ska ske med
inriktning mot långsiktig hållbarhet.

Inom kommunen finns ett stort antal gamla
stentäkter med upplag av skrotsten/vattenbyggnadssten samt lämpligt material för
uttag av t ex blocksten. För att i viss mån
tillgodose behovet av vattenbyggnadssten
är kommunen positiv till att sten tas ut från
lämpliga täkter.

Kommunen har en positiv inställning till
förändringar av förutsättningarna inom
fiskerinäringen som innebär övergång till
en mer naturvårdsbaserad förvaltning med
målsättning att bl a återställa de naturliga
fiskbestånden för att säkerställa näringens
fortlevnad.

Utskeppning av sten kan ske vid iordningställd kaj vid Hagaberg, Kungshamn. Berg
som tas ut på Bohus-Malmön kan lastas
ut vid Stallebrottet. Ur miljösynpunkt är
utskeppning med fartyg att föredra framför
transporter med lastbil.

Fisketurismen har stor utvecklingspotential. Verksamheten innebär en ekonomiskt
lönsam breddning av både yrkesfisket och
besöksnäringen. Den utvecklar även fisket
ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv med
hänsyn till fångstmetoder och värdet på
fångsten.

Stenindustrin har på ett betydande sätt
präglat och utvecklat kommunen. Graniten
är ett av kommunens karaktärsdrag. Utveckling inom ramen för de befintliga, aktiva brotten, Ävja, Valla och Germunneröd
(tillståndsprövning pågår), ses som mycket
positiv.

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Jordbruk
Jordbruket är betydelsefullt för kommunens utveckling, både vad gäller en
bibehållen levande landsbygd och ett
bevarande av det öppna kulturlandskapet
där inte minst upplevelsevärdena är stora.
I anspråkstagande av jordbruksmark för
ändamål som inte på något sätt gynnar kulturmiljön ska därför undvikas. Utveckling
av boendeformer och verksamheter som
är förenliga med ett fortsatt öppethållande
av jordbruksmarken och som kan anpassas
till landskapsbilden ses dock som mycket
positiv.

Skogsbruk
Det begränsade skogsbruk som idag bedrivs ska bestå och ska även fortsatt kunna
bedrivas på ett rationellt sätt inom ramen
för de hänsynstaganden som krävs för ett
bevarande av skogens natur-, kultur- och
rekreationsvärden.
22

För att värna
jordbruket och en
levande landsbygd
ska nytillkommande
bebyggelse lokaliseras så att påverkan
på jordbruksmarken
begränsas.

Även stenindustrin
har en lång tradition i kommunen.
Utveckling av de
aktiva stenbrotten är
mycket positiv.
23

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

Vattenbruk i form av
musselodling kan ha
en positiv effekt på
vattenmiljön.

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Fiskerinäringen har
en lång tradition i
kommunen. Fisketurism är en möjlighet
till breddning och
utveckling av verksamheten.
(foto:Mareld)
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NATURMILJÖ & FRILUFTSLIV
Strategier för naturområden ska utgå
från dess skala och lokalisering.

dess fortlevnad. Nätet av vandringsleder
ska utvecklas och förbättras som en del i
att göra värdefulla besöksmål inom kommunen tillgängliga och för att förbättra
förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. En god tillgång till kvalitativa och
attraktiva naturmiljöer är en viktig faktor
för att stärka kommunens attraktivitet som
boende- och besökskommun.

Naturområden av stor betydelse kan delas
in i tre huvudgrupper utifrån skala och lokalisering:
- bostadsnära natur inom tätortsområden
Parker, badplatser, utsiktsberg, kyrkogårdar mm.
- närrekreationsområden
större, sammanhängande rekreationsområden inom tätortsområdena.
- storskaliga naturområden
stora, oexploaterade och huvudsakligen
ofragmenterade naturområden.

En avvägning mellan båtliv som fritidssysselsättning och övriga fritidssysselsättningar kopplade till det rörliga friluftslivet- bad, promenader, utflykter vid vattnet
är av stor betydelse. Utveckling av hamnar
ska huvudsakligen ske genom utbyggnad
av befintliga hamnanläggningar samt inom
områden som på annat sätt redan präglas
av mänsklig påverkan, t ex gamla stenutlastningskajer, outnyttjade industrihamnar
mm. Tidigare oexploaterade strand- och
grundområden ska i största möjliga mån
undvikas. Vid utveckling av hamnar ska
områden med god tillgänglighet via befintliga vägar premieras. Då tillgången till båt
och båtplats är en väsentlig del av attraktionskraften för boende i Sotenäs kommun,
bör frågan om båtplats beaktas i varje detaljplan som omfattar bostäder.

Värdefulla och attraktiva naturområden är
av stort värde för kommunens attraktivitet för boende och besökande. Det ligger
därför i kommunens intresse att förvalta
och utveckla dessa värden. Viljan att vårda
värdena grundas därmed inte bara på naturvärdet i sig utan även på dess upplevelsevärden. Det är av stor vikt att områden där
naturen betecknas som särskilt värdefull
eller ekologiskt känslig bevaras och säkerställs för framtida generationer. Ambitioner, mål och värderingar enligt kommunens
naturvårdsplan (under bearbetning), beslut
om riksintressen, naturinventeringar mm
ska beaktas vid prövning av ny bebyggelse
eller andra förändringar i miljön. Inom
områden med sammanhängande, oexploaterade naturområden bör återhållsamhet
mot ny bebyggelse gälla med hänsyn till att
undvika fragmentering av landskapet, vilket är av skada för områdets helhetsvärden
(se inledningsdelen/begreppsförklaring/
fragmentering). Större, sammanhängande
naturområden har just genom sin storlek
ett värde som rekreationsområde genom
möjligheten att känna lugn, stillhet och
ensamhet.

Anläggningar för turistiskt boende i form
av campingar/stugbyar är av stor betydelse
för besöksnäringen och för möjligheten för
besökare att utnyttja kommunens attraktiva
naturområden för friluftsliv. Anläggningarna är dock ytkrävande och konkurrerar
ofta med naturvärden liksom andra värden
för friluftslivet. En avvägning mellan intressena är därför viktig. För en långsiktigt
hållbar utveckling bör en återhållsamhet
mot nya anläggningar gälla. Befintliga
anläggningar ska dock ges förutsättningar
för utveckling. En avvägning ska även ske
mellan önskemål om utveckling utifrån
campinggästernas önskemål och landskapets förutsättningar.

Vandringslederna har ett viktigt syfte som
tillgängliggörare av naturmark och naturupplevelser. Deras fortlevnad bör värnas.
Vandringsledernas sträckning ska vara
flexibel och utvecklas i samarbete med
markägarna då detta är en förutsättning för

Ungdomars möjlighet att utnyttja camping
för turistiskt boende ska särskilt beaktas.
Tillgänglighet till service- och nöjesutbud
ska då särskilt beaktas genom exempelvis
24
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förbättrade möjligheter för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik.

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Kommunen ser positivt på utvecklingen
av turism med husbil. För att denna utveckling ska vara möjlig och attraktiv
både för husbilsturister och för övriga
vistande i kommunen krävs en struktur för
hanteringen av husbilar. Välorganiserade
ställplatser för fordonen är eftersträvansvärt, dels för att undvika uppställning av
husbilar på olämpliga platser och dels för
att förbättra servicen och attraktiviteten för
husbilsturisterna. Sådana ställplatser bör
där det är möjligt lokaliseras i anslutning
till befintliga anläggningar där delar av den
efterfrågade servicen redan finns; t ex campingplatser eller gästhamnar.

25
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tätortsområde

Utveckling och bevarande av naturmiljöer/
grönstruktur ska utgå från naturområden i
tre skalor:
Bostadsnära natur (överst)
Närrekreationsområden (mitten)
Större, oexploaterade naturområden (nederst)

1

0

26

2

3

4

5 km

Tillgång till motionsspår och naturmiljöer inom närrekreationsområden är
en väsentlig del av
tätortens attraktivitet
27
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Variationen av
naturmiljöer ger
ett stort utbud av
besöksmål och upplevelser

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Vandringslederna är
av stor betydelse för
boendes och besökares möjligheter att
uppleva den unika
natur- och kulturmiljön
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KULTURMILJÖ
kunna utgöra en attraktiv del i en boendeoch besöksmiljö. Väl underhållna och
tillgängliga kulturmiljöer utgör en unik och
attraktiv del i Sotenäs som boende- och
besökskommun.

Ett brett spektra av kulturmiljöer som
visar en kulturhistorisk utveckling från
stenåldern fram till idag ska bevaras och
säkerställas för framtida generationer
att ta del av

Ett kulturmiljöprogram bör utgå från ambitionen att förstärka kulturmiljöer som en
värdefull tillgång och begränsa synen på
kulturmiljöer som en begränsning i samhällsplaneringen.

Kulturmiljön är en viktig faktor för utvecklingen i kommunerna. De kulturhistoriska värdena visar på en stor bredd, från
fornlämningar, till sillperioder, badkultur
och turism. Allt skapar en sammanhållen
kontinuitet från tidigaste stenålder fram
till dagens besöksmål, och allt kan tydas i
landskapet.

Vid arbetet med FÖP:ar för tätortsområdena bör inventeringar göras inom de miljöer
som i kulturmiljöunderlaget pekas ut som
värdefulla. En sådan inventering bör innehålla beskrivningar dels av bebyggelsens
struktur, dels om bebyggelsen i sig, och
dels av mellanrummen; allmänningarnas
funktion, gatornas utformning mm. Arbettet med kulturmiljöfrågor i FÖP:arna ska
arbetas in som fördjupningar i kulturmiljöprogrammet.

Liksom naturmiljön i Sotenäs kommun har
kulturmiljön ett stort värde för attraktiviteten som boende- och besökskommun. Det
gäller såväl fornlämningar som lämningar
från tidigare verksamheter och bevarade
bebyggelsemiljöer. När det gäller fornlämningsmiljöer och lämningar efter tidigare
verksamheter som t ex stenindustrin är det
av stort värde att på plats kunna läsa av
och få en förståelse för det som en gång
pågått på platsen. Det innebär bevarande
av en helhetsmiljö där även det landskap
som gett förutsättningarna bevaras. När det
gäller kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer återfinns de huvudsakligen centralt i våra tätorter. Bevarandevärdet skall i
dessa miljöer samspela med en målsättning
att hålla dem levande med boende, service,
verksamheter mm.

De miljöer som i kulturmiljöunderlaget
pekas ut som värdefulla ska utgöra förutsättningar i arbetet med samhällsplaneringen. Utpekandet av värdefulla kulturmiljöer innebär därmed inte en fullständig
begränsning för samhällsutveckling inom
eller i anslutning till dessa områden, utan
att hänsyn till värdena kan tas i ett tidigt
skede av planeringsprocessen. Därmed
finns förutsättningar att inarbeta de kulturhistoriska värdena och utnyttja dessa för att
höja områdets kvalitet och attraktivitet.

Med utgångspunkt i det kulturhistoriska
underlag som tagits fram under 2009 som
en sammanställning och uppdatering av
värdefulla kulturmiljöer i Sotenäs kommun
är ambitionen att successivt arbeta fram ett
kommunomfattande kulturmiljöprogram
med ställningstaganden kring kulturmiljöer
och kulturmiljöfrågor.
Kulturmiljöprogrammet ska presentera de
kulturhistoriska värden och miljöer som
kommunen värnar om. Det bör även förmedla viljan kring hur dessa miljöer ska
förvaltas och utvecklas för att dels kunna
fortleva och även för framtida generationer
kunna berätta historien om Sotenäs, dels
28

Välbevarade bronsåldersrösen finns
på ett flertal platser
i kommunen, inte
minst på BohusMalmön (på bilden
Vestreruss, BohusMalmön)
(foto: Bohusläns
museum)

Hällristningar är
vanligt förekommande i kommunen.
På bilden en ristning
i Rished
(foto: Bohusläns
museum)
29
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Hållö fyr klassas
som byggnadsminne
(foto: Bohusläns
museum)
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I alla kommunens
samhällen finns
bebyggelsemiljöer
med höga kulturhistoriska värden. På
bilden Hovenäset
(foto: Bohusläns
museum)
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ENERGI/TELEKOMMUNIKATIONER
Storleken på verk, struktureringen av verk
(i grupp eller utspritt), antalet verk mm är
faktorer som utöver en lokal lämplighetsbedömning har stor betydelse för landskapsbild och helhetsupplevelse.
Ställningstaganden kring prövning av nya
vindkraftverk ska göras utifrån följande
faktorer:
storlek- vilken storlek och typ av verk som
skall tillåtas.

Kommunens mål när det gäller energioch klimatfrågor är att uppmuntra privatpersoner, små och medelstora företag
och organisationer till ett energi- och klimateffektivt beteende genom kostnadsfri
och opartisk rådgivning, temadagar,
utställningar och föredrag för att få målgrupperna att se möjligheter att minska
sin energianvändning, välja förnyelsebara energikällor, värdera konsumtion,
nöjen, resor och transporter utifrån
klimathänsyn samt förmedla en helhetssyn när det gäller energianvändning och
klimatpåverkan.

gruppering- vilken struktur verken ska ha;
grupperade i ett minsta och största antal
eller enstaka verk utspridda över en större
yta. Ställningstaganden kring gruppering
har stor betydelse dels för påverkan av
landskapsbilden från själva vindkraftverken och dels för behovet av anläggningar i
anslutning till verken, t ex vägar. Utbyggnad av nya vägar påverkar i sig landskapsbilden och bidrar till en ökad fragmentering av landskapet.

Vid lokalisering och utformning av ny
bebyggelse ska energifrågorna beaktas.
Förnyelsebara energikällor ska premieras.

Vindkraft

antal -hur många verk/grupperingar som
ska tillåtas inom varje utpekat område.

Mot bakgrund av kommunens småskaliga
landskap och stora natur- och kulturvärden
har kommunen en återhållsam hållning till
utbyggnad av vindkraft. I den vindkraftsutredning som antogs som faktaunderlag
av kommunstyrelsen i februari 2010 har
30 områden identifierats som möjliga
för vindkraftsetablering utifrån ett antal
kriterier avseende bl a skyddsavstånd,
riksintressen och olika typer av skydd
för landskapet och natur-/kulturmiljöer. I
en miljökonsekvensbeskrivning bedöms
lämpligheten av vindkraftsetablering inom
vart och ett av de identifierade områdena
utifrån bl a miljöpåverkan och påverkan
på landskapsbild. Utredningen redovisar
därmed var vindkraftsetablering är lämplig ur ett platsspecifikt perspektiv. Utifrån
beaktande av konsekvenserna för vart och
ett av de 30 områdena kvarstår 3 områden
som i vindkraftsutredningen pekas ut som
möjliga utbyggnadsområden. Inom dessa
områden är kommunen villig att pröva en
vindkraftsetablering.

ledningsnätet- utbyggnad av vindkraft
inom Sotenäs kommun förutsätter att den
befintliga kraftförsörjningen är tillräcklig. En förstärkning av kraftledningsnätet
skulle kunna innebära behov av utbyggnad
av en 130 kV-ledning. En sådan utbyggnad kan innebära en större kostnad och en
större landskapsbildspåverkan än vindkraftverken själva. I det fall en utbyggnad
av vindkraft förutsätter en förstärkning av
kraftledningsnätet ska detta utredas före
beslut om vindkraftsetablering. Frågan om
förstärkning ligger hos nätägaren.
En utbyggnad av havsbaserad vindkraft är
inte möjlig i Sotenäs kommun. Det område, Svaberget, som tidigare diskuterats
hyser stora naturvärden och är ett direkt
olämpligt område för vindkraftsetablering.
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Vågkraft
Kommunen har en positiv inställning till
utbyggnad av vågkraft inom det område
där tillstånd givits av miljödomstolen. Utöver det specifika området har kommunen
generellt en positiv inställning till vågkraft.
En lämplighetsprövning ska innefatta en
avvägning mellan energieffektivitet, marina värden, yrkesfiske, sjöfart, påverkan på
landskapsbild/besöksnäring, totalförsvarets
intressen samt behov av förstärkning av
kraftledningsnätet.

Bredband &
telekommunikationer
Det skall finnas god tillgänglighet till bredband i hela kommunen. En kontinuerlig
förbättring av tele- och bredbandskommunikationerna ska ske i takt med teknikutvecklingen. Kommuen har dock en
återhållsam hållning till uppförande av nya
master med tanke på landskapsbildspåverkan. Samordning och samverkan mellan
operatörer är ett krav för att bygglov till
nya master ska ges. Påverkan på landskapsbilden ska alltid utredas.

del 4 MÅ L & STRATE GI		

En mastpolicy bör tas fram för att beskriva
riktlinjer och förhållningssätt vid lokaliseringsprövning av nya master.
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De tre vindkraftverken på Hogenäs
(foto: Ramböll)

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Testanläggningen
för vågkraft utanför
Islandsberg, Lysekil

Vågkraftsaggreggat
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Kommunen skall verka för att boende
och verksamheter i tätorterna har tillgång till vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd samt ett fullgott omhändertagande av sitt avlopp.

Turistanläggningar utan tillfredsställande
avloppsrening ska anslutas till kommunens
reningsverk.

Erforderlig förstärkning av de olika orternas vattenförsörjningsanläggningar skall
ske i den takt som behövs för att tillgodose
bebyggelseutvecklingens behov. Förstärkning av reningsverkens kapacitet ska ske
där reningen idag inte uppfyller gällande
myndighetskrav samt i den takt som krävs
för att tillgodose bebyggelseutvecklingens
behov. För detta ändamål krävs att en kommuntäckande VA-plan arbetas fram för befintliga VA-områden med avloppsreningsverk och områden som inom överskådlig
tid bedöms lämpliga att implementera till
kommunalt VA-område. Planen skall ange
beräknat årtal och kostnad för respektive
projekt.
Kommunen har en generös inställning till
anslutning av ytterligare bebyggelse till det
kommunala vatten- och avloppsnätet.

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Belägenheten invid Västerhavet motiverar att kommunen omfattas av så kallad
hög skyddsnivå för enskilda avlopp, med
höga krav på utformning av enskild avloppsanordning (se begreppsförklaring/hög
skyddsnivå). Tillsynsarbetet med att få till
stånd sanering av enskilda avlopp bör intensifieras och fastigheter inom kommunnens vattenskyddsområde bör prioriteras.
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VATTEN & AVLOPP

Vid nytillkommande bebyggelse i nya eller
befintliga bebyggelsegrupperingar ska anslutning ske till gemensam, lokal avloppsreningsanläggning med biologisk och/eller
kemisk rening med god reningseffekt och
tillgång till lämplig recipient. Alla enskilda
VA-anläggningar ska utformas på ett sätt
som säkerställer fullgod reningsfunktion
vid åretruntbruk av de anslutna fastigheterna.
Inom Åbyfjordens, Örnefjordens och särskilt Vikefjordens tillrinningsområden bör
endast undantagsvis nya avloppsutsläpp
tillåtas i vattendrag.
33

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
del 4 MÅ L & STRATE GI		

Vattentornet på
Smögen

Omholmens reningsverk, Smögen
(foto HydroGis AB)

Reningsverket i
Hunnebostrand
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ring av deponerat material.

Vatten i alla dess former utgör en mycket
viktig resurs. Havet utgör grundförutsättningen för fiskerinäringen såväl som för
många delar av besöksnäringen. Havet är
dessutom utgångspunkten för utvecklingen
av kommunens tätorter och en viktig del
i attraktiviteten för Sotenäs kommun som
boende- och besökskommun. Liksom för
all användning av resurser är långsiktig
hållbarhet ett nyckelbegrepp för utveckling
av verksamheter, anläggningar mm som
direkt eller indirekt påverkar hav, sjöar
och vattendrag. Vid utveckling av hamnområden ska största möjliga hänsyn tas
till vattenmiljön och till att föroreningar
förebyggs. Uppsamlingsmöjligheter för
spillolja, avfall och latrin ska finnas lätt
tillgängliga inom större hamnområden. Vid
marinor och uppläggningsplatser för båtar
ska på sikt spillvatten från högtryckstvätt
tas om hand och renas.

Vid planläggning av ny bebyggelse ska
området förses med lämpligt placerade gemensamma utrymmen för avfallshantering
och där så är möjligt även källsortering.

Buller
Trafikbuller
Ett attraktivt boende innefattar utöver en
god placering och utformning av boendet
även goda förutsättningar i boendemiljön. Ny bostadsbebyggelse ska uppföras
på ett sådant sätt att bullerstörningar inte
uppkommer inomhus eller utomhus. Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller ska
tillämpas. Risk för trafikbuller bör särskilt
uppmärksammas utmed vägarna 171 och
174 samt längs tätorternas genomfarter.

Industribuller

Täckdikning och dränering av våtmark
ska undvikas för att reducera effekterna
av jordbrukets närsaltläckage. Av samma
anledning ska träd- och buskridåer längs
vattendrag bevaras.

Risk för bullerstörningar ska även beaktas
med hänsyn till industriella verksamheter
med höga bullernivåer. Nya industriella
verksamheter som är omgivningspåverkande genom lukt- eller bullerstörningar,
storskalighet eller intensiva/tunga transporter ska så långt det är möjligt lokaliseras
till Hogenäs. Storskalig industriell verksamhet med behov av vattenkontakt bör
lokaliseras till Ödegården. Kommunen ska
tillämpa skyddsavstånd enligt ”Bättre plats
för arbete”, Socialstyrelsen, med hänsyn
till produktionen vid anläggningarna. Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller
ska följas.

Förorenad mark
Vid planläggning och lovprövning inom
eller i anslutning till mark som kan vara
förorenad (se beskrivning av MIFO-databas förutsättningsdelen/miljöskydd, hälsa
& säkerhet/förorenad mark) ska särskild
hänsyn tas till detta.

Avfall

Övrigt buller

Avfallsplanen är det övergripande gemensamma planeringsinstrumentet för
avfallshanteringen inom Sotenäs, Lysekils,
Munkedals och Tanums kommuner. Målet
för verksamheten är sammanfattningsvis
ett hållbart och kretsloppsanpassat system
med maximal återvinning och en minime-

Offentliga tillställningar ska följa de krav
som ställs i Sotenäs kommuns bullerpolicy,
vilken baseras på Socialstyrelsens allmänna råd samt på Naturvårdsverkets riktlinjer.
Vid etablering av verksamheter som kan
utgöra en störning för omgivningen,
35
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Vatten

del 4 MÅ L & STRATE GI		

MILJÖSKYDD, HÄLSA & SÄKERHET
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Radon

t ex idrottshall, restauranger och liknande
ska bullerdämpande åtgärder redovisas i
bygglovsskedet.

Påverkan av radonstrålning begränsas genom en bestämmelse om radonsäkert byggande. Radongashalten i ny bebyggelse ska
ligga under gällande gränsvärde, 200Bq/
m3. Enligt nationella miljömålet god strålmiljö ska alla bostäder ligga under gränsvärdet 2020. Kommunen bidrar till att mätningar genomförs, genom kampanjer och
genom att vara behjälplig då fastighetsägare önskar utföra mätningar, samt kräver
åtgärder där det behövs. Fastighetsägare
ska upplysas om risker och åtgärder vid
förhöjda radonhalter i bergborrade brunnar.

Transporter
Vid byggande i anslutning till vägar där
farligt gods transporteras ska behovet av
säkerhetsavstånd till vägen beaktas.
Lokalisering av nyetableringar av industriella verksamheter med farligt gods-transporter till Hogenäs innebär att transporter
med farligt gods genom vattenskyddsområdet för Dale vatten begränsas. Även
trafikering genom tätbebyggda områden
begränsas.

Elektromagnetiska fält

Kommunen bör utse område för uppställning och omlastning av tunga fordon, så
kallad nattparkering, och för omlastning,
då tyngre släpfordon inte har framkomlighet i vissa delar av kommunen. För
beredningsindustrin finns även behov av
kyl- och fryslager i kombination med omlastningsmöjligheter.

Vid lokalisering och utformning av nya elanläggningar och ny bebyggelse ska exponering för elektromagnetiska fält begränsas. Kring master ska ett säkerhetsavstånd
om 1,5 gånger mastlängden tillämpas.

Beredskapshänsyn i
samhällsplaneringen

Förbättring av kvaliteten på huvudvägnätet
är väsentlig för att öka trafiksäkerheten.

I den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys som antogs av kommunstyrelsen 2010 identifieras ett antal
extraordinära händelser. De extraordinära
händelser som bedöms beröra den fysiska
planeringen bör beaktas i detaljplaner där
en begräsning av risken eller av konsekvenserna för någon av dessa är möjlig (se
förutsättningsdelen/miljöskydd, hälsa &
säkerhet/beredskapshänsyn).

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Översvämningar
I flertalet av kommunens samhällen ligger
centrala gator och hamnplaner ca
+ 1,50 över kartans nollplan. För att kunna
bedöma konsekvenserna av en framtida
höjning av havsnivån för kommunens tätorter har kartor tagits fram som redovisar
hur långt vattnet ”når” vid ett vattenstånd
på +2,0 respektive + 2,5 meter över kartans nollplan. I utvecklingskartorna för
tätortsområdena pekas områden ut (inom
de centrala delarna) där marknivån är lägre
än +2.5m och där befintlig bebyggelse och
infrastruktur har så viktiga funktioner och
så höga värden att åtgärder bör utredas för
att säkra dessa delar från översvämningar
och framtida havsnivåhöjningar.

De extraordinära händelser som påtagligt
anses beröra den fysiska planeringen är
följande: brand i skola/nattklubb, brand i
båthamn, skred, naturkatastrof och stopp i
vattenverk.
För brand i skola/nattklubb är det främst
tillgängligheten som kan beaktas. Till allmänt tillgängliga byggnader, liksom till
bostadsområden, ska tillgången till minst
två tillfartsvägar/-möjligheter eftersträvas.
Detsamma gäller brand i båthamn. Möjligheten att förbättra situationen i hamnarna
ur brandsynpunkt ska beaktas vid de plan-

I arbetet med fördjupade översiktsplaner
för tätortsområdena har dessa frågor en
självklar plats.
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Risken för brand i
båthamn beskrivs i
den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalysen.
Räddningstjänstens
tillgänglighet till
hamnarna är avgörande för säkerheten och ska därför
beaktas i de planprojekt som innefattar
hamnområden.
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Då samhällena i
kommunen växt fram
utifrån sitt läge vid
havet är dess centrala delar belägna
i strandnära lägen.
Bebyggelse och
infrastruktur på en
ofta låg nivån över
havet kan innebära
konsekvenser till
följd av klimatförändringar genom bl
a översvämningar

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Avfallsanläggningen
på Hogenäs
(foto: Rambo)
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Risken för stopp i vattenverk (till följd
av exempelvis läckage från farligt godstransporter) kan begränsas främst genom
lokalisering av verksamheter med transport av farligt gods till områden där en
transport genom vattenskyddsområden
undviks. Hogenäs är det område i Sotenäs kommun som lämpar sig bäst ur den,
och även andra, aspekter.

prövningar som berör hamnområden.
För att i ett tidigt skede i en planprocess
för utveckling av ny bebyggelse kunna
bedöma de geotekniska förutsättningarna
är en översiktlig skredriskkartering ett värdefullt kunskapsunderlag. En sådan finns
framtagen för Sotenäs kommun. Den är
dock inte heltäckande. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap arbetar med
att ta fram en ny översiktlig skredriskkartering. Denna beräknas vara klar under
2011 och omfattar kartering av tätortsområdena samt ett antal mindre bebyggelsegrupperingar i Sotenäs kommun och blir
därmed ett viktigt bedömningsunderlag
i planprocesser och lovgivningsärenden.
Frågan om geotekniska säkerhetsfrågor
ska hanteras i alla detaljplaneprojekt. En
bedömning av säkerhetsriskerna ska göras
i ett tidigt skede. Planförslag ska anpassas
till de geotekniska förhållanden genom att
nytillkommande bebyggelse lokaliseras så
att säkerhetsrisker utifrån geotekniska förhållanden begränsas. För nytillkommande
bebyggelse ska eventuella krav på åtgärder eller hänsynstaganden redovisas som
planbestämmelser för att säkerställa att de
geotekniska kraven/förhållandena följs vid
bygglovsprövning och vid genomförandet.
I bygglovsprocessen ska en generell bedömning göras kring de geotekniska förhållandena. I det fall en uppenbar risk finns
för att de geotekniska förhållandena påverkar byggnationen negativt ska bygglovet
föregås av en geoteknisk utredning. I de
fall där de geotekniska förutsättningarna
kan utgöra ett problem vid byggnation
ska en geoteknisk utredning och tillfredsställande tekniska lösningar redovisas vid
byggsamråd.
Frågan om skredrisk bör även belysas mer
övergripande i FÖP:arna för tätortsområdena.
Naturkatastrofer innebär till viss del
samma problematik som höjda havsvattennivåer, då det i första hand bedöms omfatta översvämningar och ökade flöden vi
kraftig nederbörd. Beredskapshänsyn ska
beaktas i FÖP:ar och detaljplaner, främst i
de centrala delarna av tätortsområdena där
marken är låglänt och byggnader och infrastruktur därmed är sårbart.
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Fisketurismen ska ges utrymme att utvecklas. Kommunen ser också positivt på en
utveckling av andra nischer och verksamheter, inom besöksnäringen eller någon
annan näringsgren, med koppling till havet
under förutsättning att verksamheten inte
förbrukar havet som resurs.
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Det öppna vattenområdet rymmer stora
värden för framför allt sjöfart och fiske.
För att säkerställa den framtida användningen av området för sjöfart och fiske är
det dock av stor betydelse att förutsättningarna för dessa näringar utvecklas på
ett sätt som innebär långsiktig hållbarhet.
Det innebär bl a utveckling av yrkesfisket
i en riktning som gör att fiskbestånden kan
växa till. Det innebär också att farlederna
ska hållas fria från anläggningar eller verksamheter som kan utgöra en störning.

Yrkesfiskets förutsättningar ska värnas.
Utveckling av yrkesfisket mot en ökad
långsiktig hållbarhet, vare sig det gäller det
traditionella fisket eller nya nischer kopplade till havet, är positiv.
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Näringsliv
g

Naturmiljö & friluftsliv
Upplevelsevärdet av det storslagna, öppna
havet ska värnas. Stor restriktivitet gäller
kring alla former av anläggningar som kan
påverka landskapsbilden eller den biologiska mångfalden negativt.

Ändrad markanvändning inom zonen kan
vara aktuell med utveckling av vågkraft.
Kommunen ser positivt på en sådan utveckling, med hänsyn till utvinning av
förnyelsebar energi och inte minst med
hänsyn till utveckling av en ny bransch
för näringslivet som bedöms kunna ge ett
tillskott av arbetstillfällen inom en bransch
med goda framtidsutsikter. Kommunen är
mån om att en eventuell utveckling av vågkraft ska ske i samverkan med yrkesfiskets
intressen.

Kulturmiljö
Hänsyn ska tas till marina lämningar, t ex
skeppsvrak, inom zonen.

Energi/tele
Kommunen har en generellt positiv inställning till vågkraft och ställer sig positiv till
utredningar kring, och anläggningar för,
vågkraft som syftar till en utveckling av
vågkraften som energikälla i det fall en
vågkraftsetablering kan ske på ett sätt som
är acceptabelt för yrkesfisket och sjöfarten.
En lämplighetsprövning ska innefatta en

Boende & byggande
Ingen ny bebyggelse ska tillkomma inom
zonen. Resonemang kring anläggningar för
energiförsörjning redovisas under rubriken
energi/tele.
39
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STRATEGIER FÖR ZONER
ZON MED ÖPPET HAV
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avvägning mellan energieffektivitet, marina värden, yrkesfiske, sjöfart, påverkan på
landskapsbild/besöksnäring, totalförsvarets
intressen samt behov av förstärkning av
kraftledningsnätet.

den gasledning som planeras till Preemraff
och som berör Sotenäs kommun. Tankar
finns på att gemensamt i de fem nordbohuslänska kommunerna ta fram ett tematiskt tillägg till ÖP för det öppna havsområdet. Ett sådant dokument skulle exempelvis kunna hantera denna typ av ärenden.

Tillstånd för utbyggnad av vågkraft med
max 420 aggregat inom kommunens vattenområde har givits av miljödomstolen.
En utbyggnad av havsbaserad vindkraft är
inte möjlig i Sotenäs kommun. Det område, Svaberget, som tidigare diskuterats
hyser stora naturvärden och är ett direkt
olämpligt område för vindkraftsetablering.

Vatten & avlopp
EU har tagit fram ett vattendirektiv där målet är en god vattenstatus år 2015 (undantag finns med tidsfrist till år 2021). I Sotenäs kommun har den ekologiska vattenstatusen i de 13 utpekade vattenförekomsterna
bedömts som måttlig (3 på en 5-gradig
skala). Ett åtgärdsprogram för förbättring
av vattenkvaliteten ska tas fram av vattenmyndigheten. Ställningstaganden som
berör vattenstatus bör utgå bl a från detta
program. Generellt kan ställningstaganden
göras med utgångspunkt i dricksvattenuttag och skydd av yt- och grundvattentäkter,
bevarandevärden gällande strandskydd,
rörligt friluftsliv och biologiska intressen, kommunikationsfrågor rörande kommunikationsleder, hamnanläggningar och
marinor, produktion av el, områden med
jordbruksbevattning, torvtäkter mm, säkerhet beträffande skred- och översvämningsområden, lokalt omhändertagande av
dagvatten, rekommendationer till sådana
verksamheter som påverkar vattenkvaliteten och vattentillgång. Detta är åtgärder
som inte utförs inom zonen med öppet vatten, men som har betydande konsekvenser
för denna zon.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
Årlig kontroll av läckage från nerv- och
senapsgasdumpningen utanför Måseskär
ska utföras av berörd tillsynsmyndighet.
Sotenäs kommun kommer att bevaka processen och medverka i diskussioner kring
40
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tygshamnar mm som har utvecklats i kommunen för fiske, stenindustri, skuttrafik
mm ska förutsättningarna för en framtida
ökning av sjöfart, både för gods- och persontrafik till havs beaktas.
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Hastighetsbegränsningarna längs de inre
farlederna bör ses över med syfte att begränsa utsläpp från fritidsbåtar och minska
störningarna inom känsliga områden.
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De inre farlederna är av stor betydelse för
kommunikationer på vatten, inte minst för
fritidsbåtar och därmed det rörliga friluftslivet. Förutsättningarna för dessa ska värnas. Anläggningar eller verksamheter som
kan störa farlederna ska inte tillåtas.

g
g
g
g

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

g
g
g

Möjligheten att utveckla persontrafik med
båt ska beaktas. Främst kan detta vara ett
alternativ till bil- och busstrafik för pendling och övrigt resande mellan Sotenäs och
Lysekil där avståndet är betydligt kortare
sjövägen än landvägen.
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Boende & byggande
Med anledning av den betydande omfattning av skärgårdsområdet som omfattas av
riksintressen för naturvård och friluftsliv
ska området prioriteras för detta. Det innebär att ett bevarandeperspektiv generellt
ska gälla. Exploatering är generellt inte
lämplig inom skärgårdszonen. Upplevelsen
av det storslagna havet och den oexploaterade skärgården är en viktig resurs för
både boende och besökare. Alla typer av
anläggningar och verksamheter som påverkar landskapsbilden och den naturnära
upplevelsen ska prövas restriktivt med utgångspunkt i dessa värden.

Areella näringar
Kommunen har generellt en positiv inställning till vattenbruk i form av mussel- och
ostronodlingar. En viktig förutsättning är
att odlingarna sköts på ett lämpligt sätt,
vilket bl a innebär att musslorna skördas
regelbundet. Att musslorna skördas är en
förutsättning för att erhålla den positiva
miljöeffekt som musslorna har genom att
de tar upp näringsämnen från vattnet. Fiskodling bedöms dock som olämpligt med
hänsyn till ekonomi och energihushållning. Lämpligheten av utökat vattenbruk
i Åbyfjorden ska utredas i en fördjupad
översiktsplan.

Näringsliv
Zonen rymmer stora värden för besöksnäringen som ska tillvaratas och nyttjas, men
inte förbrukas. Nya anläggningar för verksamheter är därmed inte lämpliga.

Yrkesfiskets förutsättningar ska värnas.
Kommunen ser positivt på en utveckling
inom näringen samt för verksamheter som
innebär en koppling till besöksnäringen.
Långsiktig hållbarhet är ett nyckelbegrepp
för utvecklingen.

Kommunikationer
Med tanke på miljöutvecklingen inom
transportsektorn, med tanke på det läge
kommunen har vid havet och med tanke
på det stora antal utskeppningsplatser, far41
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Naturmiljö & friluftsliv

Miljöskydd, hälsa & säkerhet

De mycket stora och unika natur- och
rekreationsvärden som skärgårdszonen
besitter ska värnas. De utgör en mycket
viktig förutsättning för besöksnäringen. De
utgör också en mycket viktig faktor i den
livskvalitet som människor eftersträvar då
de väljer att bosätta sig i kommunen, vilket
innebär att de är en stor resurs i strävan att
öka den helårsboende befolkningen.

Generellt bör en restriktivitet mot muddring och muddertippning råda i kommunen
med hänsyn till påverkan på växt- och
djurlivet. Utpekade platser för muddertippning inom skärgårdszonen ska dock värnas
p g a att det endast finns ett fåtal platser
längs norra Bohusläns kust som lämpar sig
för detta. Verksamheter eller anläggningar
som kan komma i konflikt med dessa bör
inte tillåtas.

Utveckling av befintliga anläggningar för
friluftsliv och turistiskt boende ska ta stor
hänsyn till det omgivande landskapet. Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
Allmänhetens tillgänglighet till strand- och
vattenområden ska värnas.

Utpekad muddertippningsplats öster om
Bohus-Malmön omfattas dock av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Muddertippning som kan innebära att gällande
miljökvalitetsnormer överträds ska därmed
inte tillåtas. Tillståndsprövning för muddertippning sker av Länsstyrelsen.

Kulturmiljö
Utpekade värdefulla kulturmiljöer och
kulturlämningar ska bevaras och möjligheten av uppleva dem i sammanhang med
det omgivande landskapet ska värnas. En
god tillgänglighet till kulturmiljöerna ska
eftersträvas. Förbättring av tillgängligheten
i form av exempelvis vandringsleder och
cykelvägar ses som mycket positivt.
Tomtningar, trankokerilämningar, gravar,
maritima ristningar, hamn- och brygganläggningar, stenbrott, sjömärken, fyrar,
byggnader knutna till fiske och fyrverksamhet samt vrak är lämningar som förekommer inom zonen och som ska beaktas.

Energi/tele
Skärgårdszonen anses vara olämplig för
etablering av vindkraft p g a den omfattande exponeringen. Zonens markområden är
kala och inte så kuperade. Dessutom vänder sig samtliga kommunens tätortsområden ut mot skärgårdszonen. Olämpligheten
grundar sig även på det höga bruksvärde i
form av rekreations- och upplevelsevärden
som området besitter.

Vatten & avlopp
För skärgårdszonen gäller detsamma som
för den öppna havszonen avseende vattendirektivet.
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med undantag för tätortsutveckling och
utveckling av det lokala näringslivet.

g

g

Restriktiviteten mot nytillkommande bebyggelse grundar sig även på att marknivån inom strandzonen inom många delar
är låg och terrängen låglänt och flack. Med
hänsyn till den framtida vattennivåhöjning
som förutspås och de riktlinjer för nybyggnation kring detta som ges av Länsstyrelsen skall ny bebyggelse undvikas.
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Verksamheter med inriktning på rekreation,
upplevelser, friluftsliv mm och anläggningar för dessa kan vara lämpligt inom strandzonen. Den allmänna tillgängligheten är
dock en förutsättning även i det sammanhanget. Anläggningar eller verksamheter
inom strandzonen får inte förbruka strandzonens värden.
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Boende & byggande
Med hänsyn till de mycket höga värden
som strandområdet besitter och det skydd
det omfattas av ska en generellt restriktiv hållning gälla för ny bebyggelse. De
upplevelsemässiga och rekreativa värdena
tillsammans med natur- och kulturvärden
är oersättliga för besöksnäringen och för
Sotenäs som en attraktiv boendekommun.
Området utgör dessutom en alltmer exklusiv resurs för människors välbefinnande
från vilket nya långsiktigt hållbara verksamhetsnäringar kan utvecklas. Bevarandet
av dessa värden betingar därmed även ett
högre ekonomiskt värde än det samlade
värdet av att bebygga marken.

Kommunikationer
Vägnätet inom strandzonen ska vara fortsatt småskaligt. En restriktiv hållning till
nytillkommande bebyggelse och anläggningar innebär en restriktiv hållning till
utbyggnad av vägar. Kommunen är dock
positiv till att utveckla en sammanhängande struktur av attraktiva cykelvägar. Dessa
cykelvägar bör huvudsakligen utgöras av
befintliga småvägar med kompletterande
nya vägsträckningar som länkar samman
de befintliga vägavsnitten. Denna cykelvägstruktur har framför allt ett rekreativt
syfte med stort värde för allmänhetens
tillgänglighet till kusten och ett stort värde
för folkhälsan. Det kustnära cykelvägnätet
ska fungera som ett komplement till de
planerade cykelvägarna i anslutning till
huvudvägnätet vars främsta syfte är att
möjliggöra ett utnyttjande av cykel som
transportmedel.

Bebyggelsegrupperingar eller ens enstaka
landsbygdspräglad bebyggelse inom denna
zon är därmed olämpligt att utveckla. Restriktivitet ska gälla även för andra ingrepp
i landskapet än bebyggelse. Inte heller
omfattande ny- eller ombyggnation av vägar, uppförande av master eller liknande
landskapselement är lämpligt. Bevarande
av landskapsbilden och den allmänna tillgängligheten är av högsta prioritet.

Möjligheten att utnyttja befintliga hamnar
och kajer som utgångspunkt för sjötransporter ska beaktas. Vid utveckling av

Strandzonen omfattas i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. Det innebär att friluftslivets värden ska prioriteras
43
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hamnar ska hänsyn tas till tillgängligheten
på land (med bil/lastbil).

strandzonen utgör bebyggelse knuten till
fraktfart och stenindustri, begravningsplatser, kustnära odlingslandskap och
stengärdesgårdar tillsammans exempel på
lämningar som kan ha ett stort kulturhistoriskt värde och som är specifika för zonen.
Dessa lämningar ska särskilt beaktas. Inom
zonen förekommer även de lämningar som
beskrivs för skärgårdszonen. Kopplingen
mellan landskap, kulturmiljö och naturmiljö förstärker förståelsen för, och upplevelsen av, detta värdet.

Areella näringar
Se kommunövergripande strategier.

Naturmiljö & friluftsliv
Generellt är grunda vattenområden (0-6m)
viktiga uppväxt- och födoområden för fisk.
Dessa ska värnas både med hänsyn till de
marina värdena/biologisk mångfald och
med hänsyn till ett levande yrkes- och fritidsfiske. Ett motstående intresse är utveckling av hamnar. För att få en rimlig avvägning mellan dessa intressen ska utveckling
av hamnar huvudsakligen ske genom
utbyggnad av befintliga hamnanläggningar
samt inom områden som på annat sätt
redan präglas av mänsklig påverkan. Tidigare oexploaterade strand- och grundområden ska i största möjliga mån undvikas.
Befintliga kajer och djuphamnslägen, som
har ett potentiellt värde för frakt- och sjöfart bör värnas vare sig de är aktiva idag
eller inte. Vid utveckling av hamnar ska
områden med god tillgänglighet via befintliga vägar premieras.

En god tillgänglighet till kulturmiljöerna
ska eftersträvas. Förbättring av tillgängligheten i form av exempelvis vandringsleder
och cykelvägar ses som mycket positivt.

Energi/tele
Strandzonen är inte lämplig för etablering
av vindkraftverk, master eller liknande
storskaliga landskapselement. Det höga
bruksvärdet av markområdena inom
strandzonen motiverar restriktiviteten.
Storskaliga element av denna typ påverkar
landskapsbilden och därmed upplevelsevärdet mycket påtagligt inom strandzonen.

Vatten & avlopp

Strandområdena i den västra delen av kommunen har viktiga funktioner som mellanrum och avgränsare mellan tätorterna. Bevarandet av dessa områden som naturområden har därmed ytterligare en funktion.

Med återhållsamhet mot nytillkommande
bebyggelse följer en återhållsamhet mot
nya avloppsanläggningar. Belägenheten
vid västerhavet motiverar en hög skyddsnivå för enskilda avloppsanläggningar inom
hela kommunen. Ju närmre havet desto
starkare motiv.

Den utveckling av ett sammanhängande
cykelvägnät inom strandzonen, som beskrivs under kommunikationer, är av stor
betydelse för allmänhetens tillgänglighet
till kusten med badplatser, småbåtshamnar,
vandringsleder, utsiktsplatser mm. Det
rekreativa värdet är stort. En huvudsaklig
del av strandzonen är av riksintresse för
friluftsliv, vilket motiverar en sådan utveckling.

Förhållningssättet till nya enskilda avlopp
i anslutning till Åbyfjorden som Natura
2000-område ska utredas i en fördjupad
översiktsplan. Det bedöms dock inte vara
ekonomiskt rimligt att ansluta bebyggelse
längs Åbyfjorden till kommunens VA-nät
på grund av avståndet.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet

Kulturmiljö

Se avsnitt kommunövergripande strategier/
miljöskydd.

Utpekade värdefulla kulturmiljöer och kulturlämningar ska bevaras och möjligheten
att uppleva dem i sammanhang med det
omgivande landskapet ska värnas. Inom

För större hamnområden ska miljöförbättrande åtgärder eftersträvas.
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Utveckling av bostadsbebyggelse ska inom
zonen ske med utgångspunkt i livsmiljö
bebyggelsegruppering utanför tätort och
livsmiljö landsbygd (se illustration livsmiljöer i analysdelen/boende & byggande).
Lämpligheten av en utveckling av befintliga bebyggelsegrupperingar bör förutsätta
en god tillgänglighet till de större vägarna.
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Utveckling av bebyggelse med utgångspunkt i livsmiljö landsbygd kan däremot
vara lämplig även i anslutning till det mer
finmaskiga vägnätet. Större vikt ska då läggas vid möjligheten att utifrån livsmiljöns
förutsättningar tillskapa attraktiva boendemiljöer.
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Fragmentering av landskapet genom exploatering inom områden som tidigare inte
tagits i anspråk för bebyggelse, vägar eller
andra anläggningar bör undvikas.
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Boende & byggande
Utveckling av bostäder ska ske utifrån
tillgänglighet till huvudvägar/kollektivtrafikstråk.

Näringsliv

Zonen gränsar till tätortszonen Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset, men ligger relativt långt från dess
centrum. Huvudkommunikationsstråken
med kollektivtrafikstråk sträcker sig dock
genom zonen via vägarna 872 och 873,
vilket sörjer för en relativt god tillgänglighet till service, skola mm längs dessa stråk.
Även väg 174 sträcker sig genom zonen
och ger goda förutsättningar för etablering
av attraktiva boendemiljöer med hänsyn
till god tillgänglighet. Området mellan Väjern och Hunnebostrand har dock ett stort
värde som mellanrum (se inledningsdelen/
begreppsförklaring/mellanrum), vilket ska
prioriteras.

Utveckling av näringsliv och verksamheter
bör inom zonen ske utifrån samma lokaliseringsförutsättningar som för boende.
Verksamheter med någon form av transportbehov eller behov av tillgänglighet till
service, andra verksamheter eller liknande
ska lokaliseras i anslutning till de större
vägarna. Verksamheter med koppling till
den livsmiljö som landsbygden utgör eller
internetbaserade verksamheter utan transportbehov och utan krav på samverkan
med andra verksamheter kan även lokaliseras i anslutning till det mer finmaskiga
vägnätet.
Anläggningar för turistiskt boende ska ges
förutsättningar för utveckling med hänsyn
till omgivande landskap och dess natur-,
kultur- och rekreationsvärden. Tillgängligheten mellan anläggningarna och närmsta
tätortscentrum bör förbättras, dels för att
förbättra attraktiviteten för anläggningarnas gäster, dels för att öka tillgången
till anläggningarnas fritidsanordningar
för andra än anläggningens boende. Till-

Korsningarna mellan vägarna 872/873 och
vägarna 871/873 utgör knutpunkter mellan
huvudvägarna/kollektivtrafikstråken och
det övriga vägnätet, vilket gör dessa platser
till strategiska områden för utveckling av
bebyggelse sett enbart utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Utveckling av bostadsbebyggelse längs väg 873 förutsätter dock
en förbifart vid Örn (Se avsnitt kommuni45
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KAL BERGZON
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gänglighetsförbättringarna bör ske för
kollektivtrafik och, där det är rimligt, för
cykeltrafik.

terade av bebyggelse, vägar eller liknande,
ska värnas som natur- och rekreationsområden. Hög prioritet som naturområden har
även det ”mellanrum” som utgör en zon
med relativt låg exploateringsgrad mellan
Väjern och Hunnebostrand. Området har
dels biologiska/upplevelsemässiga naturoch rekreationsvärden och dels ett värde
just som mellanrum. Tätortsområdena
utgör vart och ett områden med starka karaktärer och identiteter. Upplevelsen av att
lämna en tätort och nalkas en annan är av
stor betydelse. Bebyggelse längs hela kusten utan uppehåll skulle ta bort den upplevelsen, minska tätortsområdenas identitet
och göra kusten mindre tillgänglig.

Kommunikationer
Vägarna 174, 872 och 873 som utgör huvudstråk för kommunikation inom kommunen har sin sträckning genom zonen.
De är av stor betydelse för tillgängligheten
inom kommunen och för kontakten med
omvärlden både som bilvägar och som
kollektivtrafikstråk. Vid åtgärder för att
förbättra kommunikationsmöjligheterna
ska fokus därmed ligga på förbättring av
dessa vägar. En förbifart vid Örn har hög
prioritet för att möjliggöra utveckling på
Bohus-Malmön såväl som inom området i
anslutning till tillfartsvägen.

Vandringsleder inom zonen ska värnas och
utvecklas som ett led i att göra natur- och
kulturmiljöer tillgängliga.

Fragmentering av landskapet i form av nya
vägar ska undvikas. Vid behov av förstärkning av vägnätet för utveckling av nytillkommande bebyggelse ska hänsyn tas till
påverkan på landskapsbilden.

Anläggningar för turistiskt boende ska ges
förutsättningar för utveckling med hänsyn
till omgivande landskap och dess natur-,
kultur- och rekreationsvärden. Tillgängligheten mellan anläggningarna och närmsta
tätortscentrum bör förbättras, dels för att
förbättra attraktiviteten för anläggningarnas gäster, dels för att öka tillgången
till anläggningarnas fritidsanordningar
för andra än anläggningens boende. Tillgänglighetsförbättringarna bör ske för
kollektivtrafik och, där det är rimligt, för
cykeltrafik.

Utveckling av cykelvägnät längs huvudvägarna inom zonen föreslås främst längs
väg 174.
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Areella näringar
Zonen innehåller begränsade områden med
jordbruks- och skogsmark. Dessa områden
har dock ett stort värde för landskapsbilden. Förutsättningarna för jord- och skogsbruket ska därför värnas. Det görs bl a genom att undvika nya byggnader, vägar och
liknande element inom större, sammanhängande områden som är oexploaterade.
Därmed undviks en fragmentering av landskapet, vilket möjliggör en för landskapet
rationell jord- och skogsbruksdrift.

Kulturmiljö
Utpekade värdefulla kulturmiljöer och kulturlämningar ska bevaras och möjligheten
att uppleva dem i sammanhang med det
omgivande landskapet ska värnas. Inom
zonen förekommer särskilt lämningar i
form av gravar, hällristningar, boplatser,
stenbrott, odlingslandskap, bebyggelse
knuten till jordbruket, by- och gårdstomter,
stengärdesgårdar och äldre vägsträckningar. Dessa ska särskilt beaktas.

Utveckling av nya nischer inom de areella
näringarna är positivt för en levande landsbygd och en attraktiv landskapsbild. En
sådan utveckling ska därför främjas under
förutsättning att den är långsiktigt hållbar.

En god tillgänglighet till kulturmiljöerna
ska eftersträvas. Förbättring av tillgängligheten i form av exempelvis vandringsleder
och cykelvägar ses som mycket positivt.

Naturmiljö & friluftsliv
Stora, sammanhängande naturområden,
som endast i liten omfattning är fragmen46
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Energi/tele
Den vindkraftsutredning som i februari
2010 antogs som underlag för ÖP2010 pekar inte ut något område som lämpligt för
prövning av vindkraftsutbyggnad i zonen.
En kontinuerlig förbättring av tele- och
bredbandskommunikationerna i takt med
teknikutvecklingen är av stor betydelse för
utveckling av internetbaserade verksamheter.
En mastpolicy ska tas fram för att beskriva
riktlinjer och förhållningssätt vid lokaliseringsprövning av nya master.

Vatten & avlopp
Se kommunövergripande strategier/vatten
& avlopp.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Se avsnitt kommunövergripande strategier/
miljöskydd, hälsa & säkerhet.
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Förutsättningarna inom zonen lämpar sig
för verksamheter kopplade till de areella
näringarna. Kulturlandskapet, ålderdomligheten i landskapet och den omfattande
mängden fornlämningar innebär en stor
resurs för utveckling av besöksnäring med
inriktning mot kulturhistoria/kulturmiljö.
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rade verksamheter utan transportbehov och
utan krav på samverkan med andra verksamheter kan även lokaliseras i anslutning
till det mer finmaskiga vägnätet. Nyetablering av störningspåverkande verksamheter
är inte lämplig inom zonen.
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ZON MED BERGKULLELANDSKAP
& UPPODLADE DALGÅNGAR

Vägarna 171, 174 och 872, som utgör huvudstråk för kommunikation inom kommunen har sin sträckning genom zonen. De är
av stor betydelse för tillgängligheten inom
kommunen och för kontakten med omvärlden både som bilvägar och som kollektivtrafikstråk. Vid åtgärder för att förbättra
kommunikationsmöjligheterna ska fokus
därmed ligga på förbättring av dessa vägar.
En förbättring av väg 171 vid Långöns vatten har hög prioritet.

Boende & byggande
Utveckling av bostäder ska ske utifrån
tillgänglighet till huvudvägar/kollektivtrafikstråk. Inom zonen sträcker sig väg
171, 174 och en mindre del av väg 872.
Längs väg 174 ska mellanrummen mellan Väjern och Hunnebostrand respektive
mellan Hunnebostrand och Bovallstrand
och mellan Bovallstrand och Gerlesborg
(kommungränsen) värnas och prioriteras.
Bebyggelse i anslutning till denna väg ska
därför undvikas inom zonen. Korsningarna
mellan vägarna 171/870 /872 i Askum,
mellan vägarna 171/869 vid Lyckan samt
mellan vägarna 171/868 vid Rödskrysset
utgör knutpunkter mellan huvudvägarna/
kollektivtrafikstråken och det övriga vägnätet, vilket gör dessa platser till strategiska områden för utveckling av bebyggelse
sett enbart utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Fragmentering av landskapet i form av nya
vägar ska undvikas. Vid behov av förstärkning av vägnätet för utveckling av nytillkommande bebyggelse ska hänsyn tas till
påverkan på landskapsbilden.
Utveckling av cykelvägnät längs huvudvägarna inom zonen föreslås främst längs
väg 174.

Areella näringar
Det småskaliga odlingslandskapet inom
zonen är av stor betydelse för områdets
karaktär och attraktivitet och ska därför värnas. Nya byggnader, vägar eller
andra anläggningar som kan bidra till en
fragmentering av landskapet ska undvikas inom områden som huvudsakligen
är oexploaterade. På det sättet bibehålls

Näringsliv
Utveckling av verksamheter, i de fall
verksamheten har behov av någon form av
transporter, ska ske utifrån tillgänglighet
till huvudvägar/kollektivtrafikstråk. Verksamheter med koppling till den livsmiljö
som landsbygden utgör eller internetbase-
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Utveckling av nya nischer inom de areella
näringarna är positivt för en levande landsbygd och en attraktiv landskapsbild. En
sådan utveckling ska därför främjas under
förutsättning att den är långsiktigt hållbar.

Naturmiljö & friluftsliv
Det relativt väl utvecklade nätverket av
vandringsleder ska värnas som en viktig del av rekreationsvärdet inom zonen.
Zonen rymmer ett brett spektra av attraktiva naturmiljöer från kustlandskap med
kala klippor, till ädellövskogar och täta
granskogar med höga upplevelse- och
rekreationsvärden. Vandringslederna ger
tillgänglighet till de olika miljöerna och
länkar samman dem till en unik helhetsupplevelse.

Gravar, hällristningar, boplatser, fornborgar, by- och gårdstomter, odlingslandskap,
stengärdesgårdar, jordbruksbetonad bebyggelse, byggnader för affär, post, skola,
kyrkor, kvarnlämningar, stenbrott, folkets
hus, stenhuggarbostäder och äldre vägar är
lämningar som berättar historien inom zonen. Dessa lämningar har därmed ett högt
bevarandevärde.

Stora, sammanhängande naturområden,
som endast i liten omfattning är fragmenterade av bebyggelse, vägar eller liknande
ska värnas som natur- och rekreationsområden. Hög prioritet som naturområden
har även de ”mellanrum” som utgör en
zon med relativt låg exploateringsgrad
mellan Väjern och Hunnebostrand, mellan Hunnebostrand och Bovallstrand samt
mellan Bovallstrand och Gerlesborg (kommungränsen). Dessa områden har dels
ekologiska/upplevelsemässiga natur- och
rekreationsvärden och dels ett värde just
som mellanrum. Tätortsområdena utgör
vart och ett områden med starka karaktärer
och identiteter. Upplevelsen av att lämna
en tätort och nalkas en annan är av stor betydelse. Bebyggelse längs hela kusten utan
uppehåll skulle ta bort den upplevelsen,
minska tätortsområdenas identitet och göra
kusten mindre tillgänglig.

Energi/tele
En kontinuerlig förbättring av tele- och
bredbandskommunikationerna i takt med
teknikutvecklingen bör eftersträvas då
detta är av stor betydelse för utveckling av
internetbaserade verksamheter vilket ger
förutsättningar för en levande landsbygd.
En mastpolicy ska tas fram för att beskriva
riktlinjer och förhållningssätt vid lokaliseringsprövning av nya master.
Lämpligheten av etablering av vindkraftverk inom zonen är till stor del beroende
av placering och lokala förhållanden. Stor
hänsyn ska tas till de kulturhistoriska värdena.

Kulturmiljö

Vatten & avlopp

Utpekade värdefulla kulturmiljöer och
kulturlämningar ska bevaras och möjligheten att uppleva dem i sammanhang med
det omgivande landskapet ska värnas. En
god tillgänglighet till kulturmiljöerna ska
eftersträvas. Förbättring av tillgängligheten

Det bedöms inte vara ekonomiskt rimligt
att ansluta bebyggelse längs Åbyfjorden till
kommunens VA-nät på grund av avståndet.
Om ny sammanhållen bebyggelse skall
tillåtas i området får detta inte medföra att
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Inom zonen ska det småskaliga odlingslandskapet värnas för dess värde som förutsättning för en levande landsbygd och
för dess upplevelsevärden. Möjligheten
av följa historien i landskapet eller ålderdomligheten i landskapet beskrivs ofta som
ett tydlig karaktärsdrag för zonen, vilket
tillsammans med det stora antalet fornlämningsmiljöer ger zonen som helhet ett stort
kulturhistoriskt värde där riksintresseområdena för kulturmiljövård kring Tossene och
Åby har ett särskilt högt värde. En utveckling av besöksnäringen med inriktning mot
kulturmiljö ska främjas inom denna zon.

del 4 MÅ L & STRATEGI 		

i form av exempelvis vandringsleder och
cykelvägar ses som mycket positivt.

förutsättningarna för, ett för landskapet,
rationellt jordbruk. Samma förhållningssätt
ska gälla för områden med förutsättningar
för skogsbruk.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
Se kommunövergripande strategier/miljöskydd, hälsa & säkerhet

del 4 MÅ L & STRATE GI		
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den ekologiska vattenstatusen i Åbyfjorden
försämras (Natura 2000-område). Detta
kan eventuellt lösas genom att stränga
reningskrav tillämpas för tillkommande
bebyggelse och att sanering samtidigt sker
av befintliga avlopp i området. Fördjupad
översiktsplan för Åbyfjorden har hög prioritet och ska behandla även hanteringen av
VA-frågor.
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Näringsliv
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Utveckling av verksamheter, i de fall
verksamheten har behov av någon form av
transporter, ska ske utifrån tillgänglighet
till huvudvägar/kollektivtrafikstråk. Verksamheter med koppling till den livsmiljö
som landsbygden utgör eller internetbaserade verksamheter utan transportbehov och
utan krav på samverkan med andra verksamheter kan även lokaliseras i anslutning
till det mer finmaskiga vägnätet. Nyetablering av störningspåverkande verksamheter
är inte lämplig inom zonen.
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Förutsättningarna inom zonen lämpar sig
för verksamheter kopplade till de areella
näringarna.
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Boende & byggande

Kommunikationer

Utveckling av bostäder ska ske utifrån
tillgänglighet till huvudvägar/kollektivtrafikstråk. Inom alla delar av zonen är
avståndet relativt stort till närmsta tätortsområde och därmed relativt stort till
skola, vård, service mm. För bebyggelseutveckling inom zonen har förutsättningarna
att anordna attrativa boendemiljöer utifrån
livsmiljöerna bebyggelsegrupperingar
utanför tätort och livsmiljö landsbygd
därmed en avgörande betydelse för lämpligheten. Inom zonen sträcker sig väg 174
och väg 900. Området kring väg 174 ska
dock prioriteras som mellanrum för att
definiera tätortsområde Bovallstrand och
fungera som ett avbrott i bebyggelsestrukturen med en ökad tillgänglighet till kusten
och Bottnafjordens värdefulla omgivningar
som följd. Korsningen mellan vägarna
870/900 i Lundal utgör en knutpunkt mellan huvudvägen/kollektivtrafikstråket och
det övriga vägnätet vilket gör platsen till
ett strategiskt område för utveckling av
bebyggelse sett enbart utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Vägarna 174 och 900 som utgör huvudstråk för kommunikation inom kommunen
har sin sträckning genom zonen. De är av
stor betydelse för tillgängligheten inom
kommunen och för kontakten med omvärlden både som bilvägar och som kollektivtrafikstråk. Vid åtgärder för att förbättra
kommunikationsmöjligheterna ska fokus
därmed ligga på förbättring av dessa vägar.
Fragmentering av landskapet i form av nya
vägar ska undvikas. Vid behov av förstärkning av vägnätet för utveckling av nytillkommande bebyggelse ska hänsyn tas till
påverkan på landskapsbilden.
På lång sikt är en förlängning av det cykelvägnät som planeras längs huvudvägnätet
för att förbinda tätortsområdena lämpligt
att förlänga från Bovallstrand och norrut
mot Gerlesborg. Förutsättningar skulle då
finnas att skapa tillgänglighet via cykel
även till tätortsområdena i Tanums kommun.
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ZON MED HÖGLÄNT, DELVIS
SKOGSKLÄTT BERGKULLELANDSKAP
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del 4 MÅ L & STRATE GI		

jordbruksbetonad bebygelse, boplatser och
äldre vägar. Dessa lämningars värde ska
därför beaktas.

Areella näringar
Zonen innehåller begränsade områden med
jordbruksmark. Dessa områden har dock
ett stort värde för landskapsbilden och för
en levande landsbygd. Förutsättningarna
för jordbruket ska därför värnas. Det görs
bl a genom att undvika nya byggnader,
vägar och liknande element inom större,
sammanhängande områden som är oexploaterade. Därmed undviks en fragmentering
av landskapet, vilket möjliggör en för landskapet rationell jordbruksdrift. Skogsbruket har bättre förutsättningar än jordbruket
inom zonen. För att värna skogsbruket gäller liksom för jordbruket att en fragmentering av landskapet ska undvikas.

Energi/tele
Lämpligheten för etablering av vindkraft
inom zonen är beroende av placering och
lokala förhållanden. Hänsyn ska tas till
upplevelsevärdena i landskapet. En eventuell vindkraftsetablering ska därför ta
hänsyn till skalförhållandet mellan verken
och omgivande berg för att undvika att
upplevelsen av de mäktiga och storskaliga
bergen reduceras av verken.
En kontinuerlig förbättring av tele- och
bredbandskommunikationerna i takt med
teknikutvecklingen är av stor betydelse för
utveckling av internetbaserade verksamheter och förutsättningarna för en levande
landsbygd.

Utveckling av nya nischer inom de areella
näringarna är positivt för en levande landsbygd och en attraktiv landskapsbild. En
sådan utveckling ska därför främjas under
förutsättningar att den är långsiktigt hållbar.

En mastpolicy ska tas fram för att beskriva
riktlinjer och förhållningssätt vid lokaliseringsprövning av nya master.

Naturmiljö & friluftsliv
Större, oexploaterade naturområden som
endast i liten omfattning är fragmenterade
av bebyggelse, vägar eller liknande ska
värnas som natur- och rekreationsområden.

Vatten & avlopp
Se kommunövergripande strategier/vatten
& avlopp.

Vandringsleder ska värnas och utvecklas
då de medverkar till en ökad tillgänglighet
till naturområdena.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
Vid Tåsteröds vatten passerar trafik genom
vattentäktens skyddsområde. Trafik med
tunga fordon bör så långt möjligt undvikas
undantaget fordon med särskilt tillstånd.

Kulturmiljö
Utpekade värdefulla kulturmiljöer och kulturlämningar ska bevaras och möjligheten
att uppleva dem i sammanhang med det
omgivande landskapet ska värnas. Inom
zonen utgör lämningar och miljöer med
koppling till stenhuggeriepoken, t ex folkets hus, värdefulla kulturmiljöer. Stenindustrin är en aktiv verksamhet inom zonen
även idag. Kontinuiteten av verksamheten
med möjlighet att läsa verksamhetens historia fram till nutid är ett värde som bör
värnas.
Andra lämningar som visualiserar historien
är bl a by- och gårdstomter, odlingslandskap, stengärdesgårdar, kvarnlämningar,
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Boende & byggande
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Med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet
ska förtätning av de befintliga tätorterna
förespråkas. Den yttre begränsningen av
tätortsområdena ska definieras utifrån
tillgänglighet och befintliga strukturer. En
kilometer (fågelvägen) kan principiellt ses
som ett rimligt gång- och cykelavstånd
till skola, service mm. Ett område med 1
km radie från tätortens servicecentra kan
därmed principiellt ses som ett lämpligt
område för förtätning utifrån ett tillgänglighets- och hållbarhetsperspektiv.
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Inom en radie på ytterligare 1km kan det
vara rimligt att utifrån samma perspektiv
utveckla tätortsområdet längs befintliga
vägar. Med tanke på tätorternas skala är
det dock inte rimligt att förtäta hela zonen.
Med ett ökande avstånd från service ökar
behovet av större, sammanhängande naturområden som en boendekvalitet. Dessa
bör växa in mellan utbyggnadsstråken och
avgränsa dem från varandra. I den yttre
tätortszonen skall bebyggelsen i större utsträckning vägas mot andra intressen som
värdefull jordbruksmark, värdefulla naturoch kulturmiljöer mm, vilket bör avspeglas
i bebyggelsestruktur och -utformning.
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Målsättningen är tätorter som är levande året om.
Varje tätort i Sotenäs är ett starkt varumärke. Kombinationen av flera, tydligt
avgränsade, karaktäristiska kustsamhällen
är i sig en stark identitet som kommunen
ska förvalta och förstärka. Tätortsområdena ska därför inte växa samman. Mellanrummen skall värnas som pauser i form
av natur- och rekreationsområden, vilket
förstärker den visuella upplevelsen av varje
tätortsområde som en enhet.

För att tätorterna skall vara levande året
om krävs en variation av boendeformer
som möjliggör för ett brett spektra av människor att hitta sitt boende här. Unga, gamla, familjer, ensamstående har alla olika
behov och önskemål för det goda boendet.
Inom tätortsområdena är närheten till service, kollektivtrafik och folkliv några av
de stora attraktionskrafterna. Friliggande
enbostadshus är den dominerande boendeformen såväl i kommunen som helhet som
i tätorterna. Tätare exploateringsformer
som flerbostadshus, parhus, radhus mm ska
därför prioriteras i centrala lägen, dels för
att öka diversiteten av boendeformer, dels
för att möjliggöra boende för ett ökat antal
invånare i centrala lägen och därmed skapa
ett större underlag för skola, service och
kollektivtrafik.

Tätorterna skall utvecklas med inriktning
mot att förstärka sin identitet och särprägel
gentemot de andra tätortsområdena. Basservice i form av livsmedelsbutik, förskola
och skola årskurs 1-6 skall dock finnas
inom flera tätortsområden för en god tillgänglighet. Boende i ett flertal olika former
för att skapa förutsättningar för ett varierat befolkningsunderlag ska finnas inom
samtliga tätortsområden. Tätortsområde
Kungshamn-Smögen-Hasselösund-VäjernHovenäset är kommunens huvudtätortsområde, och här lokaliseras basservice som
vårdcentral, högstadieskola och kommunhus.
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TÄTORTSZON
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vattenkontakt

Kilar av naturmark

Vid förändrad markanvändning
i strandnära lägen bör
servicefunktioner och
offentliga platser prioriteras
så att vattenkontakten blir
närvarande och märkbar för alla

Mellan de bebyggelsestråk
som växer ut från tätorterna tränger
kilar av naturmark in från det omgivande
landskapet. De rekreativa värdena bör
utvecklas genom exempelvis
promenadstigar, utsiktsplatser m m.
Dessa områden skall hålla en hög kvalitet
både som rekreativa och visuella
landskapselement.

Växande tätorter

Zon inom 1 km radie från centrum

Mellan 1 och 2 km-zonerna växer tätorterna
i stråk längs befintliga vägar där tillgänglighet till
service och kollektivtrafik är möjlig att utveckla
och förbättra

Realistiskt gångavstånd till service
(för människor utan rörelsehinder)
Inom denna zon skall bebyggelseutveckling
prioriteras.
Bebyggelsen har, och skall vid förtätning
ges, en relativt hög täthet
Nybyggnation av flerbostadshus skall ske
inom denna zon
Grönstrukturen är „högkvalitativ„
med fokus på visuella och rekreativa värden

Zon inom 2 km radie från centrum

Inom denna zon är cykelavståndet till
tätortens service rimlig. Cykelvägar bör
därför prioriteras längs befintliga vägar
här.
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Princip för utveckling av tätortsområden

I de centrala vattenområdena är efterfrågan på båtplatser i småbåtshamnar och
gästhamnar mycket stor. Utvecklingsmöjligheter för nya båtplatser bör främst ske
genom utbyggnad och förtätning av sådana
etablerade hamnområden. Utveckling av
flytande bostäder i dessa områden innebär
begränsade möjligheter för utveckling av
nya båtplatser och därmed ett större behov
att utveckla båtplatser i nya hamnar, vilket
inte är önskvärt.

I tätortsområden av den skala som finns i
Sotenäs kommun är det betydelsefullt att
koncentrera centrumområde med butiker,
restauranger, allmänna platser mm till ett
begränsat område eller stråk för att få upplevelsen av ett levande centrum.
Samtliga tätortsområden i kommunen
har växt fram utifrån sitt strategiska läge
invid havet. Havet är en mycket stark
attraktionskraft både för boende och för
besökare och en viktig del av livskvaliteten
vid vistelse eller boende i Sotenäs kommun. Vid utveckling av tätorterna är därför
kontakten, både visuell och fysisk, av stor
betydelse. Att lokalisera allmänt tillgängliga miljöer- butiker, restauranger, torg,
bibliotek mm till platser med vattenkontakt
är ett sätt att göra havet närvarande för alla.
Att utveckla tätorterna med bebyggelse
som ger alla invånare havsutsikt från sin
bostad är omöjligt, men om havet är närvarande i vardagen; vid besöket i mataffären,
vid tidningsläsningen på biblioteket eller
vid pausen vid lekplatsen på väg hem, blir
havet och dess attraktivitet tydlig för alla
och därmed en stark identitet för boendet i
Sotenäs kommun.

En större lämplighet till prövning av flytande bostäder finns istället inom gamla
industrihamnar, djuphamnar, fiskehamnar,
utlastningsplatser och liknande som av
olika orsaker inte brukas längre. Då flytande bostäder kan innebära att allmänhetens fysiska och visuella tillgänglighet till
vattnet begränsas är det av stor betydelse
att ett sådant ianspråkstagande av vattenområdet innebär positiva konsekvenser på
annat sätt, exempelvis genom tillskapande
av attraktiva helårsbostäder. För att öka
förutsättningarna för helårsboende bör områden för flytande bostäder ligga inom tätortsområdenas utbredningsområde för god
tillgänglighet till service mm. Konsekvenserna av en etablering i förhållande till de
långsiktiga samhällsvinsterna ska beaktas
i en detaljplaneprövning. Avstyckning av
vattenområden är inte önskvärd.
Allmänt tillgängliga platser ska ha en god
tillgänglighet för människor med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.

Prövning av utveckling med flytande bostäder bör inte ske inom centrala delar av
tätortsområdena. Flytande bostäder i dessa
lägen bedöms innebära en negativ påverkan på samhällsbilden genom en begränsning av upplevelsen av havet, genom kontrasten i skala mellan flytande bostäder och
småskalig, befintlig ofta kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse på land samt genom
förändringen av den befintliga bebyggelsens förhållande till vattnet. Etablering av
flytande bostäder i dessa lägen bedöms
motverka kommunens inriktning kring den
strategiska tätortsutvecklingen.

Förutsättningarna för ett levande samhälle
ökar med integreringen av boende, service,
allmänt tillgängliga platser och icke-störande verksamheter. Integreringen innebär
att områdena befolkas under hela dygnet,
vilket ökar förutsättningarna för att känna
trygghet.
Omfattning, inriktning och prioriterade
lokaliseringar för utveckling av bostadsbebyggelse ska ske med utgångspunkt i ett
bostadsförsörjningsprogram. Framtagande
av ett sådant dokument ska prioriteras
högt.

ÖP-förslaget förordar ett värnande och en
utveckling av allmänhetens tillgång till
havet och möjligheten att i de centrala de-
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larna uppleva havet i sin vardag. Flytande
bostäder inom centralt belägna vattenområden bedöms motverka detta syfte.

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Markresurserna i de mest centrala lägena
är huvudsakligen ianspråkstagna av befintlig bebyggelse och utvecklingsmöjligheterna därmed begränsade. Kommunen bör
därför alltid beakta möjligheten till strategisk styrning av samhällsutvecklingen
för bl a diversiteten i boendeformer samt
utveckling av service och verksamheter.
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takt.

Ett riktvärde på en lägstanivå för grundläggning på +2,5m ska efterföljas vid nybyggnation. D v s de delar av en byggnad
(bostäder, verksamheter, samhällsviktiga
funktioner mm) som inte klarar av att översvämmas eller stå under vatten måste ligga
på en lägsta nivå +2.5m.

På lång sikt bedöms det som olämpligt
med verksamheter med ett omfattande
transportbehov inne i tätorternas centrala
delar med hänsyn till buller, säkerhet mm.
Även andra störningspåverkande verksamheter bedöms ur ett längre perspektiv
vara olämpliga inom tätorternas centrumområden. Dels pga störningen i sig och
dels pga att störningarna medför krav på
skyddsavstånd till bl a bostadsbebyggelse,
vilket inte bedöms vara en god hushållning
med markresurser i centrala lägen. Denna
typ av områden, som i översiktsplanen
benämns omvandlingsområden, bör på
lång sikt ges förutsättningar att innehålla
bostäder såväl som service och andra samhällsfunktioner. Utpekandet av omvandlingsområden innebär inte att befintliga
verksamheter ska flyttas. Inte heller att de
inte ska ges möjlighet att utvecklas (i den
mån det är möjligt). Det innebär dock att
nyetableringar av störningspåverkande
verksamheter inte ska tillåtas här och att
kommunen i den strategiska, långsiktiga
planeringen kan se till områdenas framtida
utvecklingsmöjligheter.

I mark- och vattenanvändningskartorna för
tätortsområdena pekas ungefärliga områden ut (inom de centrala delarna) där marknivån är lägre än 2.5m (eller där marknivån
är osäker) och där befintlig bebyggelse och
infrastruktur har så viktiga funktioner och
så höga värden att åtgärder bör utredas för
att säkra dessa delar från översvämningar
och framtida havsnivåhöjningar.
I arbetet med fördjupade översiktsplaner
för tätortsområdena har dessa frågor en
självklar plats.

Näringsliv
Integrerat med bostäder är det lämpligt
med etablering av verksamheter med inriktning på service och tjänster. Även småskalig hantverksverksamhet och liknande
med begränsad störning kan inrymmas.
Denna typ av områden ska finnas inom
varje tätortsområde för att möjliggöra för
varje tätort att utveckla sina företag och
sina identiteter.

Utveckling av sk växthus för småföretagare är exempel på verksamhetsbyggnader
som är lämpliga att integrera med boende,
service mm. Växthusens närhet till service
och till andra verksamheter samt en central
lokalisering är en viktig del i dess attraktivitet.

Etableringar med störande eller utrymmeskrävande verksamheter bör lokaliseras
till för dessa ändamål anvisade områden.
Denna typ av områden utgör storskaliga
tillägg i landskapsbilden. För att reducera
en negativ påverkan på landskapet och på
tätortsområdenas småskalighet bör antalet områden av denna typ begränsas samt
lokaliseras till platser där landskapet är
av den karaktär att det tål ett storskaligt
tillägg. Att exempelvis lokalisera industriområden vid entréerna till varje tätort kan
innebära en kraftig förändring i upplevelsen av kustsamhällena, vilket i sin tur kan
leda till en försvagning av tätorterna som
varumärken för besöksnäringen och som
attraktiva boendemiljöer. Hogenäs och
Ödegården utgör utvecklingsområden för
industriell verksamhet, där Ödegården i
första hand ska utnyttjas för etablering av
verksamheter med ett behov av vattenkon-

Befintliga anläggningar för turistiskt boende i form av campingar/stugbyar ska
ges förutsättningar för utveckling med
hänsyn till omgivande landskap och dess
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Tillgängligheten mellan anläggningarna och
tätortsområdets servicecentrum bör förbättras, dels för att förbättra attraktiviteten
för anläggningarnas gäster, dels för att öka
tillgången till anläggningarnas fritidsanordningar för andra än anläggningens boende.
Tillgänglighetsförbättringarna bör ske för
kollektivtrafik och cykeltrafik. Utveckling
av campinganläggningar ska beakta ungdomars möjlighet till denna form av boende.
Även andra typer av turistiskt boende ska
ges förutsättningar för utveckling. Hotell i
attraktiva och centrumnära lägen förespråkas.
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Naturmiljö & friluftsliv
Inom tätortsområdena ska byggd miljö
prioriteras framför naturmiljö. Det innebär
inte att tätorterna skall vara fria från naturmiljöer, utan att dessa liksom tomterna
skall vara begränsade i storlek. Kvaliteten
på, och tillgängligheten till, utemiljöerna
är därmed av mycket stor betydelse. I tätorterna ska utemiljöer i två skalor beaktas.
Dels bostadsnära natur– parker, kyrkogårdar, utsiktsberg mm, dels närrekreationsområden– sammanhängande naturområden
med goda förutsättningar för rekreation
och friluftsliv. Inom varje tätortsområde
ska finnas minst ett närrekreationsområde
vid havet och ett med berg-/skogskaraktär.

Kollektivtrafik med båt ses som en visionär
utveckling där båttrafik från Kungshamn
till Lysekil via Bohus-Malmön och Preemraff bedöms som en prioriterad sträckning.

Höjdpartier inne i tätorterna har generellt
ett högt värde som utsiktsplatser och som
småskaliga rekreationsområden och ska
värnas.

Förutsättningarna för återetablering av sjötransporter ska beaktas. Djuphamnslägen,
kajer mm ska bevaras som viktiga strukturer för kommunikation. Oavsett om markanvändningen i dagsläget är en annan än
hamnverksamhet/kaj så ska möjligheten att
utnyttja dem för detta ändamål i framtiden
bevakas.

Där bebyggelseutveckling står i konflikt
med natur-, kultur- och rekreationsvärden
ska förutsättningen för helårsboende bedömas. Utgångspunkt ska då tas i den princip
för tätortsutbyggnad som förhåller sig till
avstånd till service, närhet till vägar mm.
Områden som inte ryms inom de utpekade områdena för bebyggelseutveckling
är mindre attraktiva för helårsboende och
därmed mer troliga att utvecklas till fritidsboende. Sådana områden bör därför prioriteras som närrekreationsområden. Nybyggnation av fritidshus inom tätortsområdena
är inte lämpligt med tanke på kommunens
målsättning om en ökad helårsboende befolkning.

Areella näringar
Skogsbruk inom närrekreationsområden
ska i större utsträckning än i övriga delar
av kommunen ta hänsyn till rekreativa värden inom skogsmarken.
Jordbruksmark i anslutning till tätortsområden som genom åren har fragmenterats p g a byggnation av vägar, bostäder,
verksamheter mm har i för liten skala ett
begränsat ekonomiskt värde utifrån modernt och rationellt jordbruk. Som visuellt
landskapselement kan detta småskaliga,
öppna landskap dock besitta stora värden. I

För att ge boende och besökare god tillgång till en variation av attraktiva utemiljöer skall ”gröna stråk” länka samman
närrekreationsområden inom berg- och
skogsmark med närrekrationsområden vid
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De smala gatorna i de centrala delarna av
tätorterna är en viktig del av upplevelsen
av småskalighet och närhet. Det är en viktig identitet att bevara för att behålla miljöns attraktivitet. För att få ett effektivt och
trafiksäkert kommunikationssystem bör
tunga och utrymmeskrävande fordon styras
till lämpliga stråk genom eller förbi tätorterna. Med hänsyn till att de övergripande
transportmålen innebär strävan efter reducerad trafikmängd, en ökning av kollektivtrafikens utnyttjande samt en utveckling av
cykeltrafik är det inte rimligt att förändra
strukturen och identiteten i samhällskärnorna genom breddade vägar och fler,
större parkeringsplatser. De trafikförbättrande åtgärderna ska istället inriktas på att
uppnå målen att förbättra förutsättningarna
för en effektivare kollektivtrafik med god
tillgänglighet, att lokalisera parkeringsplatser utanför samhällskärnorna, att lokalisera
transportkrävande verksamheter i anslutning till lämpliga transportvägar samt att
förbättra tillgängligheten för cyklister.

del 4 MÅ L & STRATEGI 		

anslutning till tätortsområdena bör det därför undersökas om denna typ av mark kan
utnyttjas som exempelvis odlingslotter och
ingå som en del i närrekreationsområden.
På det sättet hålls marken öppen, de visuella värdena behålls och odlingslotterna kan
utgöra ett kvalitativt tillskott i tätorternas
boendemiljöer där tomtytan och möjligheterna till trädgårdsodling är begränsade.

Kommunikationer
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den. Inventeringar av bebyggelsemiljöer
ska ingå som en del i ett kulturmiljöprogram

havet. Sådana möjligheter bör utredas i
fördjupade översiktsplaner för tätortsområdena. Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna bör innefatta en inventering
av allmänt tillgängliga utemiljöer. Utifrån
denna inventering bör en bedömning göras
kring vilka miljöer som har ett högt befintligt eller potentiellt rekreativt eller visuellt
värde och som därmed ska pekas ut som
bostadsnära natur i FÖP:en. På motsvarande sätt kan miljöer utan befintligt eller potentiellt högt rekreativt eller visuellt värde
pekas ut som lämpliga förtätningsområden
för bostads- eller verksamhetsutveckling.

Värdena i dessa miljöer omfattar förutom
den bebyggda miljön även platserna mellan
husen. Dessa platser- allmänningar, gator,
torg, parker mm är en viktig del av ett kulturmiljövårdsprogram.
Gravar, fiskelägen, bebyggelse knuten till
fiske och fraktfart, konservindustri, byggnader för affär, post, skola, kyrkor, folkets
hus och parkanläggningar är exempel på
lämningar som berättar tätorternas historia
och som därmed bör beaktas i ett kulturmiljöprogram.

Befintliga anläggningar för turistiskt boende i form av campingar/stugbyar ska
ges förutsättningar för utveckling med
hänsyn till omgivande landskap och dess
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Tillgängligheten mellan anläggningarna och
tätortsområdets servicecentrum bör förbättras, dels för att förbättra attraktiviteten
för anläggningarnas gäster, dels för att öka
tillgången till anläggningarnas fritidsanordningar för andra än anläggningens boende.
Tillgänglighetsförbättringarna bör ske för
kollektivtrafik och cykeltrafik. Utveckling
av campinganläggningar ska beakta ungdomars möjlighet till denna form av boende.

Energi/tele
Utveckling av vindkraft inom zonen är
olämplig med hänsyn till skyddsavstånd
mellan vindkraftverk och bostadsbebyggelse/verksamheter. Undantag utgör området i anslutning till befintliga vindkraftverk
på Hogenäs.
God kvalitet på tele- och bredbandskommunikationer är av stor betydelse inom tätortszonen med hänsyn till att tillgängligheten är en viktig del i tätortens attraktivitet
som livsmiljö. En kontinuerlig förbättring
av tele- och bredbandskommunikationerna
ska ske i takt med teknikutvecklingen.

Möjligheterna att utveckla husbilsturismen genom utveckling av organiserade
ställplatser ska utredas. Utnyttjande av
befintliga serviceanläggningar som campingplatser och gästhamnar för detta syfte
är eftersträvansvärt.

Vatten & avlopp
Tätortsområdena ska även i framtiden ha
ett fullgott omhändertagande av sitt avlopp. En VA-plan ska tas fram för befintliga VA-områden och områden som inom
en rimlig framtid bedöms som lämpliga
att implementera. Planen skall redogöra
för hur en förstärkning av reningsverken
ska ske utifrån förbättringar inom bristfälliga områden och utifrån den strategiska
bebyggelseutvecklingens behov av utbyggt
VA-nät.

Kulturmiljö
Tätortskärnornas bebyggelsemiljöer har
ett högt kulturhistoriskt värde, som liksom
närheten till havet är en attraktionskraft
för boende och besökande. Dessa värden
ska värnas. I var och en av FÖP:arna för
tätortsområdena ska inventeringar av de
kulturhistoriskt värdefulla områdena göras
som underlag för riktlinjer kring var och
hur tätorterna kan utvecklas utan att befintliga värden reduceras. I vissa miljöer kan
det innebära att man bör bygga i traditionell byggnadsstil vad gäller skala, material,
färgsättning och struktur, medan det i andra
miljöer är lämpligt att bygga modernt och
ge avtryck i nutid för att skapa kontrast till
befintlig bebyggelse och därmed framhäva

Boende och verksamheter i tätorterna ska
ha tillgång till komunalt vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Förstärkning
av tätorternas vattenförsörjningsanläggningar ska ske i den takt som behövs för att
tillgodose bebyggelseutvecklingens behov.
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Bebyggelseutveckling förespråkas inom
de delar som utgör centrumområden med
utgångspunkt i servicetillgång. Livsmedelsbutiker har använts som utgångspunkt
för dessa centrumområden, vilket innebär
att det finns två centrumområden i Kungshamn och ett på Smögen (Hasselösund).
Småskaligheten i tätortsområdet innebär
dock att dessa centrumområden löper in i
varandra. Med utgångspunkt i den generella strategin för bebyggelseutveckling
inom tätortszonen har områden med 1 km
radie från varje servicecentrum högst prioritering för förtätning, medan zonen mellan
1 och 2 km radie är lämplig för bebyggelseutveckling längs befintliga kommunikationsstråk.

En förutsättning för levande samhällen är
bl a en blandning av funktioner med bostäder, skola, restauranger, butiker, kontor.
För att möjliggöra en sådan blandning
och samtidigt begränsa de konflikter som
kan uppkomma i form av bullerstörningar
ska bullerdämpande åtgärder krävas vid
bygglovsprövning för nyetablering av exempelvis restauranger, idrottshall mm.
Tätortsområdenas trånga gator och täta
bebyggelse innebär begränsningar i tillgängligheten för räddningstjänsten. I
arbete med nya detaljplaner för befintliga
bostadsområden samt vid planläggning av
nya bostadsområden ska möjligheten till
minst två tillfartsvägar till bostadsområden
så långt det är möjligt eftersträvas för att
begränsa konsekvenserna vid exemplevis
brand.

Inom tätortsområde Kungshamn-SmögenHasselösund-Väjern-Hovenäset görs
undantag från den generella strategin för
bebyggelseutveckling inom tätortszonen.
Anledningen till detta är dels att tätortsområdet utgörs av ett flertal orter/centra
och dels att Väjern, som trots avsaknaden
av service i form av livsmedelsbutik, är
den ort i kommunen som har den största
befolkningsökningen. Undantaget innebär
att Kungshamn och Väjern ska tillåtas växa
samman och att en sådan utveckling ska
prioriteras. Området mellan Kungshamn
och Väjern innehåller därmed de största
utvecklingsmöjligheterna inom tätortsområdet. Sammanväxningen förstärker
den fysiska och strukturella utvecklingen
av området som en sammanhängande
tätort. På längre sikt finns även potential
för bebyggelseutveckling i den östra och
norra delen av Väjern. Dessa bör dock tas
i anspråk först efter förtätning i de centrala delarna samt efter att området mellan
Kungshamn och Väjern har bebyggts. Utveckling längs befintliga kommunikationsstråk inom zonen mellan 1 och 2 km radie
från tätortsområdets servicecentra innebär i
detta fall en utveckling i anslutning till väg
171, mellan Kungshamn och Hovenäset.

Risker för skred, översvämning, erosion,
bergras och blocknedfall ska särskilt beaktas vid planläggning och/eller lovgivning
inom tätortszonen då konsekvenserna av
olyckor orsakade av detta får störst konsekvenser i dessa tätbebyggda områden.
Riskerna finns för all typ av bebyggelse
och alla typer av anläggningar, men påverkar samhället som helhet främst avseende
infrastruktur, offentliga byggnader mm.
Risken för olyckor orsakade av erosion ska
särskilt beaktas inom det område på östra
sidan av Bohus-Malmön som på karta i
förutsättningsdelens avsnitt miljöskydd,
hälsa och säkerhet/erosion pekas ut som
ett område med erosionsrisk.

Av stor betydelse för att tätortsområdet ska
fungera som en helhet där delarna förstärker och kompletterar varandra är en för59
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Bullerstörningar och andra typer av störningar från industriell verksamhet samt
trafikbuller ska beaktas vid utveckling av
bostadsbebyggelse. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller i ”Bättre plats för arbete”
samt lokala trafikföreskrifter och kommunens bullerpolicy ska ligga till grund vid
planering.

del 4 MÅ L & STRATE GI		

Kungshamn-SmögenHasselösund-VäjernHovenäset

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
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bättrad tillgänglighet inom tätortsområdet.
I detta syfte har Norra tvärleden en viktig
funktion. Utveckling av gång- och cykelvägar inom tätortsområdet är en annan sådan tillgänglighetsförbättrande åtgärd som
bör ges hög prioritet. Det närrekreationsområde som förbinder Kungshamn, Väjern
och Hovenäset innehåller promenadvägar
med goda förutsättningar för en integrering
mellan tätortsområdets delar. Utveckling
av promenadvägarnas sträckning och kvalitet ska prioriteras. Promenadvägen mellan
Väjern och Hovenäset är t ex betydligt kortare än bilvägen mellan de båda orterna. En
förbättring av dess standard och eventuellt
möjliggörande/tillåtande av cykeltrafik är
exempel på en tillgänglighetsförbättrande
åtgärd inom tätortsområdet. Förbindelser
i form av kollektivtrafik med båt mellan Kungshamn och Lysekil via BohusMalmön ses som en vision som skulle öka
tillgängligheten (med arbets-/skolpendling)
både för boende i Kungshamn-SmögenHasselösund-Väjern-Hovenäset och på
Bohus-Malmön.

också med hänsyn till transportbehovet
genom centrala tätortsområden samt den
begränsning i ett effektivt markresursutnyttjande som storskaliga verksamheter
respektive verksamheter med en omfattande skyddszon utgör. Nyetableringar för
störningspåverkande verksamheter hänvisas istället till Hogenäs eller då det gäller
storskalig industriell verksamhet även till
Ödegården. På längre sikt bedöms även befintliga, störningspåverkande verksamheter
försvinna från de centrala verksamhetsområdena, vilket innebär möjligheter till omvandling av mark- och vattenanvändningen
och möjligheter att utnyttja marken på ett
mer resurseffektivt sätt genom förtätning.

Värdefulla karaktärsdrag inom varje del
av tätortsområdet ska värnas. Delområden
med skilda identiteter som har en god inbördes tillgänglighet ger en attraktiv livsmiljö.
Inom tätortsområdet finns flera närrekreationsområden vid havet. På Smögen (Holländarbågen, Kleven) kan dessa områden
ses som föredömen med god tillgänglighet
och varsamma tillägg i naturmiljön som
innebär en betydande förstärkning av
rekreationsvärdet. I övriga delar av tätortsområdet bör förbättringar av tillgängligheten och de rekreativa värdena prioriteras,
bl a på västsidan av Tjuvsundsberget i
Kungshamn samt mellan Kungshamn och
Hovenäset. Med anledning av sammanväxten mellan Kungshamn och Väjern skulle
ett strandnära promenadstråk som förbindelse mellan Kungshamn, Smögen/Hasselösund och Väjern, exempelvis i form
av en strandpromenad, vara ett värdefullt
tillskott både ur rekreations- och tillgänglighetssynpunkt.
Nyetablering av störningspåverkande verksamheter bedöms inte som lämpliga inom
tätortsområdenas centrala läge med hänsyn
till miljö- och hälsoskyddsaspekter, men
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Området för strategisk bebyggelseutveckling inom tätortsområde HunnebostrandUlebergshamn utgår enbart från Hunnebostrands servicecentrum, då servicefunktioner saknas i Ulebergshamn. Centrala
utvecklingsmöjligheter i form av större
områden finns huvudsakligen i den nordöstra delen av Hunnebostrand, vid den norra
infarten längs väg 174.

Småskaligheten och den väl sammanhållna
bebyggelsestrukturen ska värnas inom tätortsområdet. Med hänsyn till Bovallstrands
begränsade storlek är det inte rimligt med
en bebyggelseutveckling som motsvarar
den omfattning som den generella strategin
för bebyggelseutveckling i tätorten tillåter
med hänsyn till tillgänglighet. Bebyggelseutveckling i en sådan omfattning under en
relativt kort tidsperiod riskerar att förändra
tätortsområdets karaktär radikalt på bekostnad av den befintliga ortens struktur och
identitet.

Bebyggelseutveckling inom de högsta
delarna av Skalberget bedöms, trots tidigare ställningstaganden (ÖP04), inte
som lämpliga med hänsyn till de höga
rekreationsvärdena. Området bör istället
prioriteras som närrekreationsområde. Förtätningsmöjligheter bedöms finnas inom ett
flertal områden. Dessa bör i en fördjupad
översiktsplan studeras inom hela det centrala tätortsområdet (inom 1 km radie från
servicecentrum). Bebyggelseutveckling
bedöms även vara lämplig i nära anslutning till vägarna 174, Brattebyvägen, Asslerödsvägen och Ulebergshamnsvägen (väg
888). Utbyggnad inom dessa områden bör
ske med en annan bebyggelsestruktur än de
mest centrala delarna.

Inom de centrala delarna av tätortsområdet
finns ett flertal områden som i en fördjupad
översiktsplan ska prövas för förtätning av
bebyggelsestrukturen. Större, sammanhängande utvecklingsområden för bebyggelse finns främst i de östra och norra
delarna. Bebyggelseutveckling inom zonen
mellan 1 och 2 km från servicecentrum
bedöms inte som lämplig i tätortsområde
Bovallstrand, dels med hänsyn till tätortens
befintliga storlek, dels med hänsyn till att
aktuella områden söder och norr om väg
174 pekas ut som viktiga mellanrum. Mellanrummen bör prioriteras.

Kopplingen mellan närrekreationsområdena på den västra och den östra sidan av
väg 174 skall värnas och förstärkas. Pauser
i bebyggelsestrukturen ska bevaras för
detta syfte.
Nyetablering av störningspåverkande verksamheter bedöms inte som lämpliga inom
tätortsområdenas centrala läge med hänsyn
till miljö- och hälsoskyddsaspekter, men
också med hänsyn till transportbehovet
genom centrala tätortsområden samt den
begränsning i ett effektivt markresursutnyttjande som storskaliga verksamheter
respektive verksamheter med en omfattande skyddszon utgör.
Nyetableringar för störningspåverkande
verksamheter hänvisas istället till Hogenäs
eller då det gäller storskalig industriell
verksamhet även till Ödegården. På längre
sikt bedöms även befintliga, störningspåverkande verksamheter försvinna från
de centrala verksamhetsområdena, vilket
innebär möjligheter till omvandling av
mark- och vattenanvändningen och möjligheter att utnyttja marken på ett mer resurseffektivt sätt genom förtätning.

En förlängning av det promenadstråk längs
vattnet som leder från torget, via Badholmarna till Stensnäs är eftersträvansvärd
söderut förbi Kleve lera där det kan förbindas med Soteledens nuvarande sträckning.
Tillgängligheten från centrum och de centrala bebyggelsemiljöerna till det större
närrekreationsområdet i den östra delen
av tätortsområdet ska säkerställas genom
vägar/stigar i kombination med pauser i
bebyggelsestrukturen.
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HunnebostrandUlebergshamn
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Bohus-Malmön

förutsättningarna för det rörliga friluftslivet
samt allmänhetens tillgänglighet särskilt
beaktas.

Trafikfrågan är av stor betydelse för möjligheten till utveckling på Bohus-Malmön.
En ny vägsträckning i form av en förbifart
vid Örn är en förutsättning för bebyggelseutveckling på Bohus-Malmön såväl
som längs väg 873. En ökad kapacitet på
färjan till och från ön är dessutom en förutsättning för att fullfölja behovet av en
trafikförbättring för Bohus-Malmön som
tätortsområde.

Nyetablering av störningspåverkande verksamheter bedöms inte som lämpliga inom
tätortsområdenas centrala läge med hänsyn
till miljö- och hälsoskyddsaspekter eller
med hänsyn till transportbehovet genom
centrala tätortsområden samt den begränsning i ett effektivt markresursutnyttjande
som storskaliga verksamheter respektive
verksamheter med en omfattande skyddszon utgör. Nyetableringar för störningspåverkande verksamheter hänvisas istället till
Hogenäs eller då det gäller storskalig industriell verksamhet även till Ödegården.

Kollektivtrafik med båt är en vision kring
utvecklingen på Bohus-Malmön. Båttrafik
från Kungshamn till Lysekil via BohusMalmön och Preemraff skulle kunna fungera som både arbets- och skolpendling och
innebära förbättrade förutsättningar att
vara helårsboende på Bohus-Malmön.

Utveckling av Stallebrottet som verksamhetsområde bör med hänsyn till detta ställningstagande inte innehålla störningspåverkande verksamheter. Undantaget är
dock verksamheter som kan upplevas
som störande enbart pga sin storskalighet.
Stallebrottet är i sig ett så storskaligt landskapsrum att det bedöms kunna hantera
storskaliga byggnader och anläggningar
utan betydande, negativ omgivningspåverkan.

Sett till enbart markresurser finns goda
förutsättningar för bebyggelseutveckling
inom tätortsområdet. Sannolikheten att ett
tillskapande av bostäder skulle innebära
ökning av den helårsboende befolkningen
är dock relativt liten. Avsaknaden av
barnomsorg och skola samt av vård och
service utöver den mest grundläggande, i
kombination med den begränsade tillgängligheten (även om förbättringar kommer
till stånd) gör det svårt, främst för barnfamiljer, att få vardagslivet att fungera som
helårsboende på Bohus-Malmön.

Kommunen ser positivt på att berätta
Bohus-Malmöns historia som stenhuggarsamhälle, inte minst som utveckling av
besöksnäringen.

Kommunen ställer sig dock positiv till
en prövning av bebyggelseutveckling i
den omfattning som ÖP04 redovisar. Det
innebär en utveckling av tätortsstrukturen
norrut samt utveckling av nya bebyggelseområden i Gulldalsbrottet och Rävdalsbrottet med inriktning mot fritidsbebyggelse/
turistiskt boende.
Vid utveckling av fritidsbebyggelse i stenbrottsmiljöerna ska bebyggelsen utgå från
och ta stor hänsyn till den unika miljö den
byggs i. Bebyggelse som samverkar med
stenbrottets förutsättningar och karaktär kan ge upphov till mycket attraktiva
boendemiljöer. Med hänsyn till att dessa
utvecklingsområden i sin helhet omfattas
av särskilda hushållningsbestämmelser
enligt MB 4 kap. och genom sin inriktning
mot fritidsbebyggelse/turistiskt boende inte
kan ses som en utveckling av tätorten bör
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