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Rekommendationerna, liksom analysdelen
och strategidelen, beskrivs dels i ett kommunövergripande avsnitt och dels i ett avsnitt för var och en av de 7 zonerna.
Analysdel, mål- & strategidel och rekommendationer 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 strategier till rekommendationer.
Planförslagsdelen kan, tillsammans med
kartbilagorna, ses som en kortversion av
ÖP-handlingen. I de fall enbart ÖP:s riktlinjer och rekommendationer efterfrågas
räcker det att studera planförslagsdelen
(och kartbilagorna) för att finna den sökta
informationen.
Planförslagsdelen ingår i översiktsplanens
kategori beslutsunderlag, som antas och
aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige.

3

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

beskriver kommunens hänsynstagande till
utpekade områden av riksintresse, beskrivning av mark- och vattenanvändningen
utifrån redovisning på karta samt rekommendationer, vilka utgår från de strategiska
ställningstagandena.
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LAGSTIFTNING
Den fysiska planeringen grundar sig på
lagstiftning inom Plan- och bygglagen
samt Miljöbalken. De grundläggande dragen i de respektive lagarna sammanfattas
i de så kallade portalparageraferna (1 kap.
1§).

5. återanvändning och återvinning liksom
annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Plan- & bygglagens
portalparagraf
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten
och om byggande. Bestämmelserna syftar
till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.
Lag (1993:419).

Miljöbalkens
portalparagraf
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen
är förenad med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas
mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller
annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer
skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk
synpunkt långsiktigt god hushållning
tryggas, och
6

Bygglov

Områdesbestämmelser

Bygglov behövs om du vill bygga nytt,
bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller en anläggning. I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov och bygganmälan.
Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt
beroende på var fastigheten ligger, olika
bestämmelser gäller:
• inom detaljplanerat område
• inom samlad bebyggelse
• utanför detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse.

Områdesbestämmelser är en planform för
en översiktlig reglering av mark- och vattenanvändningen och av bebyggelsen. Det
går endast att reglera vissa, i lagen angivna, frågor.
Områdesbestämmelser är juridiskt bindande.

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens
syfte är att ge vägledning och stöd i beslut
om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring” av den fysiska miljön. Planen
ska redovisa hur kommunen avser att
tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla
kommunens vision på området och vara
dess strategiska dokument för den framtida
utvecklingen. Översiktsplanen är vägledande, men inte juridiskt bindande.

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan man
begära förhandsbesked. Ansökan görs
till byggnadsnämnden eller motsvarande
nämnd. I förhandsbeskedet behandlas i
första hand frågan om en viss åtgärd kan
tillåtas på en viss plats. Syftet är att den
som planerar ett bygge ska kunna undvika
onödig projektering om möjligheterna att
senare få bygglov är svårbedömda. Byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut vid
prövning av en bygglovansökan som görs
för åtgärden inom två år från dagen för
beslut om förhandsbeskedet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupning av en översiktsplan innebär
en mer detaljerad redovisning av de ställningstaganden som görs i den kommunövergripande översiktsplanen. Det syftar till
att underlätta efterföljande beslut om markoch vattenanvändning i form av detaljplan
och bygglov.

Detaljplan

En detaljplan ska upprättas inför större
förändringar av mark- och vattenanvändningen eller för att reglera utformningen av
bebyggelsemiljön. Planen ska redovisa och
till gränserna ange allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. För kvartersmark och vattenområden ska användningen
anges. Detaljplanen består av en plankarta
och bestämmelser. Till planen ska fogas en
planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. En detaljplan är juridiskt bindande. Kommunen har planmonopol, dvs
bestämmer över hur marken ska användas
och bebyggas.
7
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RIKSINTRESSEN, FÖRORDNANDEN &
RESERVAT
Riksintressen är
nationellt
betydelsefulla
områden

Riksintressen i
Sotenäs
I Sotenäs kommun finns riksintressen av
flera olika slag, en del av dessa omfattar
stora delar av kommunen. En beskrivning
av de riksintressen som förekommer finns i
översiktsplanens förutsättningsdel.

Områdena kan vara viktiga av olika
skäl.
• De kan innehålla naturvärden eller
kulturvärden som är så ovanliga
att de gör områdena viktiga för hela
landet.
• De kan vara viktiga för någon
exploatering, till exempel för
vägar, järnvägar eller någon energianläggning (t ex vindkraft).
• De kan vara viktiga för någon
näring som rennäringen eller
fisket.

Generellt bör förändringar i markanvändning som kan påverka ett eller flera av de
riksintressen som regleras i 3 kapitlet i
miljöbalken studeras i en programprocess
inom ramen för en detaljplaneprövning.
Alternativt ska detaljplaneprocessen föregås av en fördjupad översiktsplan.
I följande avsnitt ges en kort sammanfattning av de hänsyn som kommunen tar till
riksintressena i sin översiktliga planering.

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap Miljöbalken

Riksintressen enligt 4 kap.
miljöbalken gäller bara områden
med natur- och kulturvärden. Dessa
områden anges direkt i lagen och
har alltså beslutats av riksdagen.

Yrkesfiske, 3 kap 5§ MB
Kommunens hänsyn i ÖP:
Inom delar av yrkesfiskets riksintresseområde råder även riksintresse för friluftsliv.
Detta bedöms inte utgöra någon konflikt
utifrån översiktsplanens förslag.

Riksintressen enligt 3 kap.
miljöbalken anges i lagtexten bara
allmänt utifrån de ändamål (t.ex. naturvård eller kommunikationsanläggning)
som gör att ett område kan vara av
riksintresse.
De geografiska områdena i landet har
pekats ut i en dialog, där stat och
kommun tar del.

Etablering av vågkraft inom det område
som utpekas som utredningsområden kan
innebära en konflikt om vattenanvändningen mellan vågkraft och yrkesfiske då
dessa områden delvis sammanfaller. Kommunens inställning är att största möjliga
hänsyn generellt ska tas till yrkesfiskets
förutsättningar vid etablering av vågkraft.
Tillståndsprövning för vågkraftsetablering
sker i miljödomstolen. Miljödomstolen gav
i juni 2010 tillstånd för etablering av 420
vågkraftsaggregat inom det utvecklingsområde som pekas ut i översiktsplanen.

Ändrad markanvändning får
inte ges tillstånd om den skulle
innebära ”påtaglig skada” på ett
riksintresse.
Påtaglig skada innebär sådan skada på
värden i naturmiljö som har betydelse
från allmän synpunkt och som inte
kan återskapas eller ersättas
om de en gång förstörs.

Kommunens generella inställning är att
inga åtgärder får vidtagas som kan medföra
påtaglig skada på riksintresset.

8

Friluftsliv (3 kap 6§ MB)
Kommunens hänsyn i ÖP:
Ramsvikslandet, delar av den yttre (Bua)
och inre (Åby) delen av Åbyfjorden, Hållöarkipelagen, Sandön och Alvö skyddas
som naturreservat med reservatsbestämmelser. Naturreservatens bestämmelser har
till stor del en inriktning på friluftsliv. För
Ramsvikslandet finns områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen. Dessa gäller
bl a för de delar av Ramsvikslandet som
inte omfattas av naturreservat.

Naturvård (3 kap 6§ MB)
Kommunens hänsyn i ÖP:
Ramsvikslandet, delar av den yttre (Bua)
och inre delen (Åby) av Åbyfjorden, hållöarkipelagen, Sandön och Alvö skyddas
som naturreservat med reservatsbestämmelser. För Ramsvikslandet finns områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen.
Dessa gäller bl a för de delar av Ramsvikslandet som inte omfattas av naturreservat.

Kommunen förespråkar i översiktsplanen
en förtätning av befintliga tätortsområden
samt prioriterar mellanrum mellan tätortsområdena högt. Dessa strategier samverkar väl med riksintresset för friluftsliv
längs det västra kustområdet.
Hela tätortsområdet Bohus-Malmön omfattas av riksintresset. Prövning av den
utveckling som pekas ut i ÖP-förslaget ska
ske i detaljplan och föregås av planprogram alternativt fördjupad översiktsplan
för hela ön.
I planprogram och fördjupad översiktsplan
är frågan om påverkan om riksintressen
väsentlig.

Kommunen förespråkar i översiktsplanen
en förtätning av befintliga tätortsområden
samt prioriterar mellanrum mellan tätortsområdena högt. Dessa strategier samverkar väl med riksintresset för naturvård
längs det västra kustområdet. För området
längs Åbyfjorden bedömer kommunen
framtagande av en fördjupad översiktsplan
som högt prioriterad. FÖP:ens syfte är att
utreda lämpliga områden för bebyggelsekomplettering, utpekande av områden
som ska prioriteras för natur-, kultur- och
rekreationsändamål samt belysa Natura
2000-områdets förutsättningar och konsekvenser för planering. Kommunens vilja
är att FÖP:en ska tas fram i samarbete med
Lysekils kommun för att få en helhetssyn
på Åbyfjorden.

För området längs Åbyfjorden bedömer
kommunen framtagande av en fördjupad översiktsplan som högt prioriterad.
FÖP:ens syfte är att utreda lämpliga
områden för bebyggelsekomplettering,
utpekande av områden som ska prioriteras
för natur-, kultur- och rekreationsändamål
samt belysa Natura 2000-områdets förutsättningar och konsekvenser för planering.
Kommunens vilja är att FÖP:en ska tas
fram i samarbete med Lysekils kommun
för en helhetssyn på Åbyfjorden.

Övriga områden som berörs av riksintresse
för naturvården ligger inom strandzonen
och skärgårdszonen utifrån ÖP:s zonindelning av kommunen. Utvecklingsstrategin
för skärgårdszonen är att natur- och rekreationsvärden ska prioriteras och att bostadsoch verksamhetsutveckling ska undvikas.
Motsvarande strategi för strandzonen
innebär en restriktivitet mot exploatering
(bostäder, verksamheter, vägar, vindkraft
och andra typer av anläggningar) med
hänsyn till att natur- och rekreationsvärden
ska prioriteras. Dock bedömer kommunen,
med hänsyn till att området även är av riksintresse för friluftsliv, att anläggningar som
syftar till att utveckla besöksnäringen med
utgångspunkt i det rörliga friluftslivet kan
tillåtas under förutsättning att anläggning-

Övriga områden som berörs av riksintresse
för friluftsliv ligger inom strandzonen och
skärgårdszonen utifrån ÖP:s zonindelning
av kommunen. Utvecklingsstrategin för
skärgårdszonen är att natur- och rekreationsvärden, och därmed värden för det
rörliga friluftslivet, ska prioriteras och att
bostads- och verksamhetsutveckling ska
undvikas. Motsvarande strategi för strand-
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Inom ramen för projektet Kustzonsplanering & landsbygdsutveckling föreslås att
de fem Nordbohuslänska kommunerna
gemensamt tar fram ett tematiskt tillägg för
det öppna havet till kommunernas ÖP.
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zonen innebär en restriktivitet mot exploatering (bostäder, verksamheter, vägar,
vindkraft och andra typer av anläggningar)
med hänsyn till att natur- och rekreationsvärden, inklusive värden för det rörliga
friluftslivet, ska prioriteras. Dock bedömer
kommunen att anläggningar som syftar till
att utveckla besöksnäringen med utgångspunkt i det rörliga friluftslivet kan tillåtas
under förutsättning att anläggningen inte
hindrar allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strand- och vattenområdet.

har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts
där de kulturhistoriska värdena inte bedöms medföra påtaglig skada på kulturmiljövärdena. Kommunen bedömer därmed
att planering utifrån FÖP, detaljplan och
reservatsbestämmelser innebär ett hänsynstagande till riksintresseområdet. Området
ingår i det område vid Åbyfjorden, för
vilken en FÖP ska tas fram. En sådan FÖP,
för hela området längs Åbyfjorden, innebär
att nu gällande FÖP för Åby ersätts.

Riksintresseområdena för naturvård respektive friluftsliv har huvudsakligen samma utbredningsområden. I stor utsträckning främjar planeringsstrategier för naturvård även friluftslivets förutsättningar och
vice versa. Eventuella konflikter mellan de
båda riksintressena bedöms mest troliga
i sammanhang som rör anläggningar, exploatering mm för der rörliga friluftslivet.
I det fall sådana konflikter uppstår ska
avvägning mellan intressena utredas i en
detaljplaneprocess.

Industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer
(3 kap 8§ MB)
- Sjöfart
Kommunens hänsyn i ÖP:
Kommunens ställningstagande är att farlederna ska värnas. Inga anläggningar eller
åtgärder som kan påverka dem negativt ska
tillåtas.
Inom ramen för projektet Kustzonsplanering & landsbygdsutveckling föreslås att
de fem Nordbohuslänska kommunerna
gemensamt tar fram ett tematiskt tillägg för
det öppna havet till kommunernas ÖP.

Kulturmiljövård (3 kap 6§ MB)
Kommunens hänsyn i ÖP:
För de äldre delarna av Smögen, vilka
inkluderar området av riksintresse för kulturmiljövård, finns beslut om att upprätta
en detaljplan som syftar bl a till att säkra
kulturmiljövärden. Detaljplanen bedöms
därmed komma att säkerställa även riksintressets syfte.

Riksintresset för totalförsvarets
militära del (3 kap 9§ MB)
Kommunens hänsyn i ÖP:
Övnings- och skjutområde Lysekil/Skagen
omfattar stora delar av havs- och skärgårdsområdet i kommunens västra del samt
huvuddelen av Smögen och Hasselösund.
Inom vattenområdet ligger det utpekade
utvecklingsområdet för vågkraft inom riksintresseområdet. Försvarsmakten har varit
samrådspart i genomförd tillståndsprövning och bedömt utbyggnad av vågkraft i
enlighet med utfärdat tillstånd som möjlig
utan att skada riksintresset.

Inom det riksintresseområde för kulturmiljövård som omfattar delar av Tossene och
dess omgivningar får inga åtgärder vidtas
som kan medföra påtaglig skada på riksintresset. Bebyggelse, vindkraftverk, master,
vägar och andra typer av anläggningar ska
undvikas inom riksintresseområdet.
Området vid Åby skyddas delvis i form
av naturreservat och landskapsbildsskydd.
Delar av området omfattas även av detaljplan (antagen 1998) och övriga delar av
FÖP för Åby säteri (antagen 1989). Ett av
FÖP:ens syften var att göra en avvägning
mellan utvecklings- och bevarandeintressen så att unika natur- och kulturmiljöer
inte förvanskas eller görs mindre tillgängliga för allmänheten. Även i detaljplanen

Inom den delen av riksintresset som omfattar Smögen och Hasselösund berörs flera
utvecklingsområden i översiktsplaneförslaget. Då dessa utvecklingsområden är lokaliserade inom befintliga tätorter bedöms
påverkan på riksintresset vara begränsad.
Försvarsmakten ska höras i plan- och
bygglovärenden för nybyggnation inom
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Försvarsmakten har varit samrådspart i
arbetet med vindkraftsutredningen och har
inget att erinra mot det förslag för vindkraftsutveckling som föreligger i översiktsplanen.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap Miljöbalken
Kommunens hänsyn i ÖP:
Ett av de grundläggande målen med
översiktsplanen är en ökning av andelen
helårsboende befolkning. Huvudstrategin
för en sådan utveckling är att förespråka
bebyggelseutveckling inom de geografiska
områden, i de boendeformer, i den omfattning och med de strukturer som är rimliga
att anta kunna attrahera människor till ett
helårsboende- både befintliga och framtida
kommuninvånare. Attraktiviteten i boendet
har delats in i tre livsmiljöer - tätort, landsbygd och bebyggelsegrupperingar utanför
tätort. För att undvika fragmentering av
naturområden och för att skapa förutsättningar för ett minskat transportberoende
förespråkas bebyggelseutveckling i alla
former ske i nära anslutning till befintliga
kommunikationsstråk, främst de med tillgång till kollektivtrafik.

Två av de tre områden utpekade som lämpliga för prövning av vindkraftsetableringar
omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna. Inom Hogenäs finns tre
befintliga verk. Påverkan av en utbyggnad
bedöms därmed som begränsad. För området i Berg ska hänsyn till riksintresset tas
vid fortsatt prövning av vindkraftsutbyggnad.
Miljödomstolen gav i juni 2010 tillstånd
till utbyggnad av vågkraft inom det utvecklingsområde som pekas ut i översiktsplanen. Detta område omfattas av särskilda
hushållningsbestämmelser.

Natura 2000 (4 kap 8§ MB)

Kommunen förespråkar en förtätning av
befintliga tätortsområden samt prioriterar
mellanrum mellan tätortsområdena högt.

Kommunens hänsyn i ÖP:
För området längs Åbyfjorden är ett framtagande av en fördjupad översiktsplan
högt prioriterat. FÖP:ens syfte är att utreda
lämpliga områden för bebyggelsekomplettering, utpekande av områden som ska
prioriteras för natur-, kultur- och rekreationsändamål samt belysa Natura 2000områdets förutsättningar och konsekvenser
för planering. Kommunens vilja är att
FÖP:en ska tas fram i samarbete med Lysekils kommun för en helhetssyn på Natura
2000-skyddet.

För bebyggelsegrupperingar utanför tätort
förespråkas bebyggelsekompletteringar
med utgångspunkt i befintliga bebyggelsestrukturer och det omgivande landskapet.
I planförslaget pekas områden ut där en bebyggelseutveckling utifrån livsmiljö landsbygd är lämplig. Områdena är lokaliserade
utifrån god tillgänglighet till kommunens
huvudvägar, främst de med kollektivtrafik.
Bebyggelseutveckling inom dessa områden
beskrivs utifrån ett antal kriterier.

Naturreservatet med bestämmelser reglerar stora delar av Natura 2000-område
Ramsvikslandet. För Ramsvikslandet finns
områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen. Dessa gäller bl a för de delar av
Ramsvikslandet som inte omfattas av naturreservat.

Strategier och ställningstaganden kring
bebyggelseutvecklingen bedöms innebära
goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling, väl förenliga med de särskilda hushållningsbestämmelserna.
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För området längs Åbyfjorden bedömer
kommunen framtagande av en fördjupad översiktsplan som högt prioriterad.
FÖP:ens syfte är att utreda lämpliga
områden för bebyggelsekomplettering,
utpekande av områden som ska prioriteras
för natur-, kultur- och rekreationsändamål
samt belysa Natura 2000-områdets förutsättningar och konsekvenser för planering.
Frågeställningar kring förhållningssätt till
de särskilda hushållningsbestämmelserna
ska tas upp här. Kommunens vilja är att
FÖP:en ska tas fram i samarbete med
Lysekils kommun för en helhetssyn på
Åbyfjorden.
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riksintresseområdet.
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Soteskär och Malmöfjord ligger inom skärgårdszonen enligt den zonindelning som
gjorts av kommunen i ÖP:n. Det innebär
bl a ett ställningstagande att naturvärden
särskilt ska beaktas och värnas.

att enligt PBL 4 kap 1§ peka ut områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen till strandskyddade områden i anslutning till sjöar och vattendrag. Kommunen
bedömer inte att utvekling inom just dessa
områden stimulerar kommunens utveckling. Därmed pekas inga sådana områden
ut i översiktsplanen.

En eventuell påverkan på utpekade,
skyddsvärda habitat och arter inom Natura
2000-områdena med anledning av en vågkraftsetablering har bedömts vid tillståndsprövning i miljödomstolen.

Strandskyddet ska generellt respekteras.
Inom tätortszonen och inom utvecklingsområden för verksamheter samt turistiskt
boende utanför tätorterna har strategiska
utvecklingsområden pekats ut som kan
komma att påverka strandskyddad mark.
För utveckling inom dessa områden krävs
prövning i detaljplan där påverkan på
strandskyddet bör studeras i ett planprogram. Alternativt ska påverkan på strandskydd inom dessa områden studeras i fördjupad översiktsplan.

Förordnanden,
reservat och andra
bestämmelser
Naturreservat, 7 kap 4-8§§ MB
Naturreservatens syften ska respekteras.
Vid framtida utveckling av det fåtal utpekade områden som gränsar till naturreservat ska reservatets syfte respekteras och
beaktas i den fortsatta planeringen.

Natura 2000, 7 kap 27§ MB
Skydd enligt 7 kap 27§ MB omfattar även
Natura 2000-områden (se beskrivning Natura 2000 på s. 11).

Naturminne, 7 kap 10§ MB
Naturminnesskyddade objekt ska respekteras och bevaras.

Vattenskyddsområden, 7 kap
21 och 22 §§ MB

Biotopskydd, 7 kap 11§ MB

Ett förslag till nya vattenskyddsföreskrifter
för vattenskyddsområdena i Sotenäs kommun är under antagande. Vattenskyddsföreskrifterna ska respekteras.

Vid eventuell prövning av bebyggelseutveckling utifrån livsmiljö landsbygd inom
utpekat område vid Röd ska skyddsvärdet
inom angränsande biotopskydd respekteras.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap. MB
Eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna utifrån ett genomförande av översiktsplaneförslaget redovisas övergripande
i konsekvensdelen.

Djurskyddsområde, fågel och sälskydd, 7 kap 12§ MB
Utvecklingsstrategin för skärgårdszonen
innebär att natur- och rekreationsvärden
ska prioriteras och att bostads- och verksamhetsutveckling ska undvikas. Fågeloch sälskyddsområden ska därmed respekteras.

Skydd för landskapsbilden,
”gamla 19§ NVL”
Påverkan på landskapsbilden ska generellt
studeras vid förändring av markanvändning som kräver bygglov eller prövning i
detaljplan. Särskild hänsyn ska tas inom
områden med landskapsbildsskydd.

Strandskydd, 7 kap 13-18§§ MB
I Sotenäs kommun begränsas möjligheten
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Vägar med skyddszon
Planförslaget bygger på en strategi för
bebyggelse- och verksamhetsutveckling
som innebär en positiv syn på utveckling
centralt inom tätortsområdena och i anslutning till befintliga huvudvägar för en god
tillgänglighet. Vid utveckling av någon
form av bebyggelse eller anläggningar i
anslutning till huvudvägar ska befintliga
tillfartsvägar utnyttjas i så stor utsträckning
som möjligt och eventuellt nya tillfartsvägar ska anordnas så att påverkan på huvudvägnätet blir begränsad (utifrån säkerhet
och effektivitet).

Skyddszoner runt
kraftledningsstråk
Skyddszoner runt kraftledningsstråk ska
säkerställas i detaljplaneprocesser och lovgivningsärenden.

Område och byggnader med
skydd enligt kulturminneslagen
Vid prövning av bygglov som berör kända
objekt skyddade enligt kulturminneslagen
ska Bohusläns museum höras.

del 5 P LA NFÖRS LAG			

I prövning av förhandsbesked ska Bohusläns museum även höras vid ärenden
lokaliserade inom de områden med höga
kulturhistoriska värden som pekas ut i
översiktsplanen.
Bohusläns museum och länsstyrelsens
kulturmiljöenhet ska utgöra remissinstans i
alla detaljplaneprövningar.

Farled
Sjöfartsverket ska utgöra remissinstans i de
detaljplane-, lovgivnings- och tillståndsärenden som kan innebära påverkan på
farleder.

Luftfart
Vid prövning av vindkraftsetablering ska
luftfartsstyrelsen höras.
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Mark- och vattenanvändning
kommunövergripande
Inledande anvisningar

Utpekade områden för utveckling kräver
före genomförande en prövning i form av
bl a detaljplan och/eller förhandsbesked/
bygglov. Den fortsatta prövningen innebär
utredning av förutsättningar som idag inte
nödvändigtvis är kända, bl a en prövning
av lämplig avgränsning. I avsaknad av de
mer detaljerade förutsättningarna redovisas avgränsningarna på ett schabloniserat
sätt. Områdenas utbredning kan därmed
efter framtida prövningar utvidgas eller
begränsas i förhållande till översiktsplanens illustration. Detta gäller både på den
kommunövergripande mark- och vattenanvändningskartan och på utvecklingskartorna för tätortsområdena.

Beskrivning av förslag till mark- och vattenanvändning utgår från det som illustreras i karta. För kommunen som helhet
redovisas i översiktsplanen två kartor.
Mark- & vattenanvändningskartan som
är en del av planförslaget och Planeringsförutsättningskartan som ingår i förutsättningsdelen.
Mark- & vattenanvändningskartan (beslutsunderlag) redogör för föreslagna utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt i
de strategier och rekommendationer som
arbetats fram som kommunens viljeinriktning i den översiktliga planeringen. Den
redovisar också den zonindelning som
ligger till grund för rekommendationer för
zoner.

Kommunen som
helhet

Planeringsförutsättningskartan (planeringsunderlag) redogör för de förutsättningar
som finns dels i form av juridiska gränser,
riksintressen och skyddsavstånd och dels
i form av kommunala ställningstaganden
i form av bl a utpekande av områden med
höga natur- och kulturvärden.

Förslaget till mark- och vattenanvändning
utgår från de beskrivna strategierna. Då
dessa appliceras geografiskt ger de på
vissa platser upphov till konflikter mellan
strategier för två eller fler sektorsintressen. Prioritering mellan de olika intressena
innebär nya ställningstaganden och därmed
en konkretisering av planförslaget. Resonemang kring prioritering inom ett antal
konfliktområden förs i konsekvensdelen.

För varje tätortsområde finns motsvarande
två kartor där utvecklingskartan redogör
för den tätortsspecifika mark- och vattenanvändningen och där planeringsförutsättningskartan (ingår i förutsättningsdelen)
ger en inzomad bild av förutsättningarna i
respektive tätortsområde.

Zonindelning
Zonindelningen redovisas som kartunderlag till de rekommendationer som görs för
respektive zon.

Generellt utvecklingsområde för
tätortsområdena
Inom tätortszonen redovisas för respektive
tätortsområde ett generellt utvecklingsområde vars utbredning utgår från strategin
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Fyra mellanrumszoner pekas ut: mellan
Väjern och Hunnebostrand, mellan Hunnebostrand och Bovallstrand, mellan Bovallstrand och Gerlesborg (kommungränsen)
samt mellan Bohus-Malmöns samhälle och
Draget.

Närrekreationsområden

Utvecklingsområde för
bebyggelsegruppering
utanför tätort

Inom tätortszonerna illustreras även ett
antal närrekreationsområden.
Med närrekreationsområden avses grön-/
naturområden i direkt anslutning till befintlig eller tillkommande bebyggelse och där
rekreationsbehovet prioriteras framför såväl bebyggelseutveckling som ett rationellt
skogsbruk. Inom närrekreationsområden
råder en återhållsamhet mot all form av
nybyggnation.

Områden utanför tätortsområden med en
befintlig bebyggelsestruktur och en lokalisering utifrån infrastruktur (vägar, VA,
kollektivtrafik) som gör att de lämpar sig
för en framtida bostads- och/eller verksamhetsutveckling.
Områdena lämpar sig för komplettering
med enstaka bostadshus och/eller byggnader för småindustri/hantverk med anpassning till befintlig bebyggelsestruktur. Området kan också lämpa sig för utveckling
av ny gruppbebyggelse (fler än två hus).
Utvecklingen kräver då prövning i detaljplan.

För varje tätortsområde finns minst ett
närrekreationsområde vid havet och ett i
skogs-/bergsområden. Bohus-Malmön utgör ett undantag p g a den mycket begränsade tillgången på skog. Närrekreationsområdena innefattas i tätortszonerna för att
påtala områdenas betydelse för respektive
tätort. Utbredningen av det generella utvecklingsområdet förutsätter ett värnande
och en utveckling av närrekreationsområdena för att tätorternas attraktivitet ska
bibehållas. Vart och ett av närrekreationsområdena beskrivs under mark- och vattenanvändningen för respektive tätort i
avsnittet mark- & vattenanvändning tätortsområden.

UBG1 Vansvik
Lämpligt med förtätningar och förändringar som ökar förutsättningarna för ett
attraktivt helårsboende. Området är prioriterat för anslutning till kommunalt VA-nät.
Strandskydd ska respekteras.

UBG2 Gorrvik

Mellanrum

Lämpligt med förtätningar och förändringar som ökar förutsättningarna för ett
attraktivt helårsboende. Området är prioriterat för anslutning till kommunalt VA-nät.
Strandskydd ska respekteras.

Mellanrum markerar områden som omfattas av en återhållsamhet mot nya bostäder,
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Inom hela tätortszonen ställs krav på
prövning i detaljplan för all tillkommande
bebyggelse och för alla tillkommande
bygglovspliktiga anläggningar, med hänsyn till prövning av markutnyttjandet i
förhållande till befintlig bebyggelse och
framtida utvecklingsmöjligheter.

del 5 P LA NFÖRS LAG			

verksamheter och anläggningar med hänsyn till att bevara uppdelningen i ett flertal
karaktäristiska orter längs kommunens västra kust. Uppdelningen i småskaliga orter
utgör ett viktigt karaktärsdrag och en viktig
attraktivitetsfaktor av stort värde för kommunen som besöks- och boendekommun.
Utpekande av mellanrum innebär även ett
hänsynstagande till de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap. MB.

kring tätortsutveckling och tillgänglighet
till servicecentra. Det strategiska ställningstagandet har anpassats till geografiska och topografiska förutsättningar mm.
Områdena omfattar bebyggda områden,
utvecklingsområden för boende, verksamheter, service mm.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
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Verksamhetsområden
utanför tätort

UBG3 Örn
Bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn
till de höga kulturhistoriska värden som
omfattar ett större område kring Örn. Utveckling kräver en lösning av frågan kring
vägsträckning förbi Örn. Strandskydd ska
respekteras.

Inom utpekade områden är utveckling av
verksamheter (icke-störande) lämpliga att
pröva i detaljplan.

UVO1 Öster om rondellen
Hunnebostrand

UBG4 Todderöd
Jordbruksmarken i anslutning till korsningen väg 171 och väg 872 ska värnas. Bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn till
den värdefulla kulturmiljö som Askum (i
anslutning mot norr) utgör. Todderöd, liksom Askum, har en bebyggelsestruktur där
bebyggelsen följer väg 872. Denna struktur
ska värnas. Strandskydd ska respekteras.

Området lämpar sig för utveckling av
småskalig, icke publik och icke omgivningsstörande verksamhet; småindustri och
hantverk. Området avgränsas av väg 171,
väg 174 och höjden på det berg som omgärdar området mot öster och söder.

UBG5 Lyckan

Området lämpar sig för utveckling av verksamheter i form av småindustri, hantverk
och handel. Verksamheten får inte medföra
någon lukt- eller bullerstörning för omgivningen.

UVO2 Kvarnforsen

Lämpligt för utveckling med befintlig
inriktning med småskalig handel och hantverk i kombination med bostäder. Riksintresse för naturmiljövård ska respekteras.

Campinganläggningar
utanför
tätortsområden

UBG6 Gistad
Lämpligt för utveckling av småskalig
verksamhet och hantverk samt bostäder.
Nytillkommande bebyggelse ska i skala
och struktur förhålla sig till befintlig bebyggelse.

Prövning av campinanläggningarnas utvecklingsmöjligheter i detaljplan är lämplig.

UCA1 Örns camping

Område för utveckling
av bebyggelse utifrån
livsmiljö landsbygd

Utveckling av befintlig camping ska prövas. En utbyggnad förutsätter en lösning
av trafiken och vägfrågan genom Örn.
Utbyggnad av campingen förutsätter även
ett genomförande av planerad VA-lösning
med överföringsledning för avlopp till det
kommunala avloppsreningsverket på Omholmen, Smögen. Strandskydd ska så långt
det är möjligt respekteras.

Bebyggelseutveckling utifrån landsbygdens attraktivitet med ostördhet, närhet
till natur/rekreation mm är lämplig med
hänsyn till god tillgänglighet till kommunikationer (vägar och kollektivtrafik).
Utveckling av bebyggelse inom utpekade
områden ska prövas utifrån kriterier som
redovisas i avsnitt kommunövergripande
rekommendationer/boende & byggande.

UCA2 Solviks camping
Utveckling av befintlig campinganläggning
ska prövas. Naturreservatets syften ska
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UVK2 Valla

UCA3 Ödby

Utbyggnad av upp till fyra verk kan prövas. Prövning av utbyggnad av vindkraft
ska ta hänsyn till värdefulla kulturmiljöer, bl a fasta fornlämningar i HeljerödHogsäm och Tossene (riksintresse för
kulturmiljövård). Lokalisering inom störningsområde för Valla stenbrott är lämplig
med hänsyn till begränsande av den totala
bullerpåverkan.

Utvecklingsområde för campinganläggning
och boende med inriktning mot turism.
Prövning i detaljplan liksom prövning av
utveckling av naturreservat för Hunnebo
lera pågår. Stor hänsyn ska i detaljplaneprövningen tas till gällande riksintressen.

UCA4 Ramsviks camping
Utveckling av befintlig campinganläggning/utveckling av turistiskt boende ska
prövas. Utveckling av hamnområdet genom förtätning är lämplig att pröva och
bör ske i ett sammanhang med omgivande
strand/hamnområden. Den begränsade tillgängligheten via befintlig tillfartsväg ska
beaktas. Områdesbestämmelserna ska följas. Naturreservatets syften ska respekteras. Strandskydd ska så långt det är möjligt
respekteras.

UVK3 Berg
Utbyggnad av upp till tre verk kan prövas.
Prövning av utbyggnad av vindkraft ska ta
hänsyn till värdefulla naturmiljöer och till
riksintresse för kulturmiljövård och landskapsbildsskydd i Bottnadalen.

Utvecklingsområde för
vågkraft

Utvecklingsområde för
vindkraft

Kommunen ser positivt på utveckling av
vågkraft inom utpekat område. Miljödomstolen gav i juni 2010 tillstånd för utbyggnad av vågkraft inom området.

Området lämpar sig för prövning av vindkraftsutbyggnad med verk upp till 150m.
Fortsatt prövning kräver ytterligare utredning kring lämplighet och omgivningspåverkan i form av studier angående bl a naturvärden, arkeologi, buller, landskapsbild
mm.

Vägförändringar
Framtida förändringar av vägsträckningen
är lämpliga. Eventuella alternativa lösningar ska prövas i samband med att frågan
aktualiseras.

På kartan med planeringsförutsättningar
redovisas en skyddszon kring utvecklingsområden för vindkraft. Dessa syftar till att
illustrera det ungefärliga område som inte
bör bebyggas med bostadshus om möjligheten att etablera vindkraft inom utpekade
områden ska kvarstå.

VF1 Förbifart Örn
En ny vägsträckning förbi Örn ska utredas.
En förbifart är väsentlig för tillgängligheten till Bohus-Malmön.

UVK1 Hogenäs
Utbyggnad av vindkraft i anslutning till
befintliga verk kan vara lämplig inom Hogenäs verksamhetsområde. Nya vindkraftverk ska lokaliseras så att de ej begränsar
utvecklingmöjligheter för industriverksamheter. Komplettering med upp till två verk

VF2 Långöns vatten
Vägen bör rätas, breddas och höjas. Tunnel
genom Madberget anses lämplig för fortsatt utredning.
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kan prövas.
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respekteras. Strandskydd ska så långt det
är möjligt respekteras.
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VF3 Norra tvärleden, Kungshamn
Utbyggnad av en ny vägsträckning är
lämplig att utreda för att begränsa tung
trafik genom centrala Kungshamn och för
att mata framtida bostadsbebyggelse mellan Kungshamn och Väjern.

Utveckling av G/C-vägar
GC-vägar ska byggas ut längs illustrerad
sträckning. Etappindelning redovisas i mål
& strategi-delen under avsnitt kommunikationer.

Vision för kollektivtrafik med båt
Kollektivtrafik med båt ses som en visionär
utveckling. I översiktsplanen redovisas
det i form av sträckning för båttrafik från
Kungshamn till Lysekil via Bohus-Malmön
och Preemraff. En sådan trafikering skulle
kunna fungera för både arbets- och skolpendling och bl a innebära förbättrade
förutsättningar att vara helårsboende på
Bohus-Malmön.
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Teckenförklaring till kartor för respektive
utvecklingsområde:

Utvecklingskartor finns för var och en av
de fyra tätortsområdena och innehåller i
likhet med den kommunövergripande motsvarigheten:

Tätortszon
Generellt utvecklingsområde
Närrekreationsområden
Vägförändringar
Utveckling av G/C-vägar
Utvecklingsområde för vindkraft
Mellanrum
Vision för kollektivtrafik med
båt
Utöver dessa redovisas även:

Områden för klimatåtgärder

Kungshamn-Smögen
Hasselösund-Väjern
Hovenäset

Områden där en marknivå som understiger
+2.5m sammanfaller med värdefull, befintlig bebyggelse, betydande infrastruktur och
viktiga samhällsfunktioner. Befintlig bebyggelse, infrastruktur, anläggningar mm
anses vara av så stor betydelse att långsiktiga åtgärder för att säkra dem mot framtida havsnivåhöjningar och en ökad frekvens
av översvämningar är nödvändiga.
Frågan ska beaktas och utredas inom ramen för arbetet med fördjupade översiktsplaner för respektive tätortsområde.

SE KARTA utvecklingsmöjligheter
Kungshamn-Smögen-Hasselösund-Väjern-Hovenäset i plastfickan längst bak i denna del.
Centrala förtätnings- och utvecklingsmöjligheter ska studeras i en FÖP.
Utveckling av tätortszonen ska utgå från
att sammanlänka dess olika delar utan att
varje områdes identitet går förlorad.

På tätortskatorna redovisas även områden
med förändrings- och/eller utvecklingspotential i form av omvandlingsområden
och utredningsområden (se följande
avsnitt).

Värdefulla karaktärsdrag inom varje del av
tätortsområdet ska värnas.
Bebyggelseutveckling som sammanlänkar
Kungshamn och Väjern bör prioriteras.

Till beskrivningen av varje utvecklingsområde finns en karta som är ett utsnitt ur
utvecklingskartan för respektive tätortsområde. Dessa kartutdrag redovisar utöver
utvecklingsområdets utbredning även områdets eventuella påverkan på riksintressen,
naturreservat och strandskyddade områden.

Beteckningar för varje område återfinns på
utvecklingskartan för respektive tätortsområde.

19

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

Utvecklingskartor för
tätortsområden
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MARK- & VATTENANVÄNDNING
TÄTORTSOMRÅDEN
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Utredningsområden

U5 Västra Hasselösund

Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan.
U1 Kleven

Lämpligt utredningsområde för bostäder.
U6 Hasselösund, hamnen

Område med utvecklingsmöjligheter för
bostäder, hotell, kontor, handel och servering/café.
Möjlig utveckling av hamnområdet genom
utbyggnad.

U2 Smögens hamn

U7 Hamn, Kungshamns centrum

Möjlig utveckling av hamnen genom förtätning.

del 5 PLANFÖR SLA G			

U3 Omholmen

Möjlig utveckling av hamnområdet genom
förtätning.
U8 Abbagården mm

Utveckling av reningsverket.
U4 Sandön

Område för utveckling av barnomsorg,
skola, fritids- och idrottsverksamheter.

Utveckling av handel, kontor och bostäder.
Området har en centrumfunktion för
Smögen och Hasselösund, vilket ska beaktas och utnyttjas.

20

U12 Östra Väjern

U10 Ödegården

Utredningsområde för bostäder. Angränsande närrekreationsområdes kvaliteter ska
beaktas. Kraftledningar löper i anslutning
till området. Skyddszon kring dessa eller
alternativa lösningar för ledningsdragningen ska beaktas.
U13 Väjern, hamn- &
centrumområde

Område för utveckling av industriell/
storskalig verksamhet med behov av vattenanknytning. Vid nyetableringar av
verksamheter som kan verka störande på
omgivningen bör åtgärder som begränsar
störningen förespråkas.
U11 Förålarna

Område för utveckling av ”närcentrum”
för Väjern. Verksamheter och funktioner
som innebär allmän tillgång till området
ska prioriteras. Hamnen har potential för
utveckling genom utbyggnad. Markområdet väster om väg 174 utgör utvecklingsområde med inriktning mot
vattenanknutna verksamheter, rekreation
och turism. Centrumområdet med torget
bör utvecklas med inriktning mot småskalig handel, kontor och boende. Möjligheten
att stärka kopplingen mellan hamnen och
torget samt möjligheten att stärka områdets
funktion som central mötesplats ska beaktas.

Utvecklingsområde för bostäder, kontor.
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Område för centrumutveckling med hamn,
kontor, handel, bostäder och hotell.
De höga kulturhistoriska värdena i anslutning till området ska värnas och beaktas
vid förändringar i markanvändning.
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Angränsande närrekreationsområdes kvaliteter ska beaktas. Byggnation av området
kräver ny tillfartsväg (se beskrivning norra
tvärleden). Kraftledningar löper i anslutning till området. Skyddszon kring dessa
eller alternativa lösningar för ledningsdragningen ska beaktas.
Eventuell luktpåverkan från närliggande
verksamhetsområde ska beaktas.

U9 Sandbogen

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
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U14 Lindalskogen

U16 Sotenäs camping

Utveckling av befintlig campinganläggning
är lämplig. Strandskyddet ska respekteras.
Utredningsområde för bostäder. Angränsande närrekreationsområdes kvaliteter ska
beaktas.

U17 Långevik

U15 Myrarna

Utveckling av verksamheter i form av
lager, småindustri och hantverk utan störningspåverkan på omgivningen (i form
av lukt och/eller buller). Nyetablering av
verksamheter som alstrar transporter med
farligt gods ska undvikas med hänsyn till
att tillgång till området kräver transport
genom vattenskyddsområde eller tätorter.

Framtida utredningsområde för bostäder
och kontor. Utveckling av verksamheter
med koppling till besöksnäringen är lämplig med hänsyn till närheten till havet och
campinganläggningar mm. Utveckling
av bostäder ska ta hänsyn till närliggande
utvecklingsområde för verksamheter (U17
Långevik).

U18 Wiggersviks camping

Med hänsyn till områdets storlek och dess
läge i utkanten av tätortsområdet bör inte
hela området bebyggas. Utveckling av
bebyggelse/anläggningar bör ske i mindre grupperingar kring dalgången och på
bergssluttningarna. Bebyggelse på den
låglänta jordbruksmarken och på bergstopparna ska undvikas.

Utveckling av befintlig campinganläggning
är lämplig.

22

Utredningsområde för verksamheter genom utvidgning av befintligt verksamhetsområde med inriktning mot småindustri,
handel och hantverk.

Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus. Prövning ska ske genom detaljplan och bör beakta möjligheten att
ansluta befintlig bebyggelse till kommunalt
VA.

U20 Vägga

U24 Stavsäng

Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus

Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus.

U25 Resoområdet
U21 Paradiset

Området lämpligt för prövning av samlingslokal/publik verksamhet/vandrarhem/
restaurang. Omgivningens höga värde som
närrekreationsområde ska särskilt beaktas.
Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus.

U26 Hogenäs hamn

U22 Johannesviks camping

Utvecklingsområde för småindustri, lager
och partihandel. Verksamheten får inte vara
störande för omgivningen (buller- eller
luktstörningar).

Utveckling av befintlig campinganläggning
är lämplig.
23
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U23 Klevekilen
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U19 Klippsjön
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eller tunga transporter bedöms inte vara
lämpliga. Fortsatta parkeringsmöjligheter
ska beaktas.

U27 Hogenäs

O2 Guleskär

Utveckling av industriell verksamhet inom
Guleskär ska förbehållas de redan etablerade verksamheterna. Etablering av nya
industriella verksamheter och transportintensiva verksamheter (inklusive transporter
med farligt gods) ska undvikas med hänsyn
till områdets lokalisering och den, ur marksynpunkt, begränsade utbyggnadspotentialen. Nyetablering av verksamheter bör ske
med inriktning mot småindustri, kontor,
handel och hantverk. Verksamheter med
behov av vatten bör prioriteras och den
befintliga hamnen bör värnas.

Området ska prioriteras för utveckling av
industriverksamheter. Nyetableringar av
verksamheter med krav på stora utrymmen,
verksamheter som kan innebära en störning
på omgivningen genom lukt och/eller buller samt transportintensiva verksamheter
(inklusive verksamheter med transport av
farligt gods) ska i första hand lokaliseras
hit. Utbyggnad av vindkraft bör prövas utifrån förutsättningen att nya vindkraftverk
inte begränsar möjligheten till utveckling
av industriell verksamhet.

O3 Kalvbogen

Omvandlingsområden
Områden där nuvarande markanvändning,
på kortare eller längre sikt, kan/bör förändras

Utveckling av icke-störande verksamheter
som kontor, hantverk, småskalig handel,
samt bostäder. Verksamheter i form av
exempelvis handel, café och restauranger
förespråkas i marknivå för att skapa förutsättningar för god allmän tillgänglighet och
folkliv. Nyetableringar av verksamheter
med en omgivningspåverkan i form av
buller- eller luktstörningar, intensiva eller
tunga transporter bedöms inte vara lämpliga.

O1 Varvet, Smögen

Område för småindustri, handel och hantverk. Verksamheter med marin inriktning
bör prioriteras. Nyetableringar av verksamheter med en omgivningspåverkan i form
av buller- eller luktstörningar, intensiva
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N2 Tjuvsundsberget

Området ska värnas som rekreationsområde med utgångspunkt i de exklusiva
utsiktsmöjligheterna över havet och skärgården.
N3 Paradiset

Området ska värnas som rekreationsområde utifrån sitt värde som kustnära naturområde med utblickar över den östra skärgården. Tillgängligheten från anslutande
campinganläggningar ska beaktas.

Område lämpligt för utveckling av småindustri, hantverk, kontor och bostäder samt
utveckling av hamnområdet genom förtätning. Områdets karaktär med småskalig
verksamhet ska värnas. Områden för småindustri respektive områden för bostäder
bör åtskiljas för att undvika konflikter.
Nyetableringar av verksamheter med en
omgivningspåverkan i form av buller- eller
luktstörningar, intensiva eller tunga transporter bedöms inte vara lämpliga.

N4 Dyremyr-Klevekilen

Området ska värnas som rekreationsområde utifrån sitt värde som friluftsområde och
utifrån potentialen som kommunikationslänk mellan tätortens delområden i form av
gång- och cykelvägar. Klevekilen är skyddat som naturreservat. Den långsträckta,
sammanhängande grönstrukturen från
Kungshamn-Väjern/Hovenäset-HogenäsVansvik ska värnas.

O5 Kryssnäs & fiskehamnen

Söder om Vansvik
Prövning av utveckling av kolonilotter är
lämplig. Allmänhetens tillgänglighet till
närrekreation får ej begränsas.

del 5 P LANFÖR SLA G			

Utveckling av industriell verksamhet inom
området ska förbehållas den etablerade
verksamheten. På lång sikt bedöms en
ändrad markanvändning vara lämplig med
inriktning mot bostäder, turistiskt boende,
hantverk och kontor. Förtätning inom befintligt hamnområde är lämplig att pröva.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

O4 Springet/Tångenhamnen

Närrekreationsområden
Områden som ska värnas för fritid och friluftsliv och där exploatering ska undvikas
N1 Grindholmen-Sandön-Holländarberget-Kleven

Sandön utgörs av naturreservat. Den oexploaterade kuststräckan ska värnas som ett
sammanhängande naturområde med full
exponering mot havet och skärgården. Anläggningar i form av promenadvägar, broar
mm som förstärker de rekreativa värdena
ska värnas och utvecklas.
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HunnebostrandUlebergshamn

U30 Folkets park-området

Centrala förtätnings- och utvecklingsmöjligheter ska studeras i en FÖP.

Utredningsområden
Område lämpligt för utveckling av publika
verksamheter, som t ex hotell, restaurang
och konferens. Vid utveckling av området
bör samordningsmöjligheter med Folkets
hus utnyttjas. Eventuella möjligheter till
utveckling av bostäder ska föregås av
prövning i fördjupad översiktsplan. En
eventuell utveckling av bostäder får inte
innebära en begränsning av förutsättningarna för utveckling av publika verksamheter.

Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan
U28 Solliden

U31 Hamnen Hunnebostrand

Utredningsområde för bostäder. Förutsättningar att länka samman omgivande
närrekreationsområden med varandra ska
ges inom området.
U29 Sydöstra Hunnebostrand

Möjlig utveckling av hamnområdet genom
förtätning.
U32 Udden

Utredningsområde för bostäder. Med hänsyn till läget i tätortsområdets utkant bör
nytillkommande bostadsbebyggelse ges en
glesare bebyggelsestruktur med möjlighet
till större tomter.
Lämplig framtida markanvändning och
utveckling inom området ska utredas.
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Se karta för delområde U36a
Området bör prioriteras för verksamheter
inom ramen för gällande detaljplan
U37 Lans snickeri

Område lämpligt för förtätning genom
utveckling av bostäder och verksamheter
med inriktning mot kontor och hantverk.
U34 Söder om Hedalen

Utredningsområde för bostäder och kontor. Bebyggelse bör undvikas i de mest
höglänta delarna. Tillgängligheten till, och
kvaliteten inom, närliggande närrekreationsområden ska beaktas.
Utredningsområde för bostäder.
U38 Norr om fotbollsplanen
U35 Askums-Anneröd

Utredningsområde för bostäder. Tillgängligheten till, och kvaliteten inom, närliggande närrekreationsområden ska beaktas.
Utredningsområde för bostäder.
U39 Hunnebo camping
U36a Brattebyvägen

Utveckling av befintlig campinganläggning
är lämplig.

Utredningsområde för bostäder. Delar av
området utgör idag verksamhetsområde.
Här är en blandning av bostäder och verksamheter med inriktning mot kontor och
hantverk lämplig att pröva. Med hänsyn
till läget i tätortsområdets utkant bör nytillkommande bostadsbebyggelse ges en
glesare bebyggelsestruktur med möjlighet
till större tomter.

U40 Norra infarten 1
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U33 Gamla syfabriken
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Komplettering med enstaka bostadshus är
lämplig.

Omvandlingsområden
Områden där nuvarande markanvändning,
på kortare eller längre sikt, kan/bör förändras

U41 Norra infarten 2

O6 Lökholmen

Komplettering med enstaka bostadshus är
lämplig.
U42 Öster om Skalberget

Område med utvecklingsmöjligheter för
verksamheter. Befintliga verksamheter
ska inom områdets begränsningar ges
utrymme för utveckling. Nyetablering av
verksamheter bör ske med inriktning mot
småindustri, kontor, handel och hantverk.
Nyetablering av transportintensiva verksamheter (inklusive transport av farligt
gods) samt verksamheter med buller- och/
eller luktstörningar ska undvikas. Verksamheter med marin inriktning ska prioriteras.
Förutsättningarna för att utnyttja hamn och
kaj ska värnas.

Närrekreationsområden

Utvecklingsområde för bostäder. De högsta
bergpartierna ska undvikas vid exploatering för att bevara utsiktsmöjligheter och
för att begränsa områdets exponering mot
omgivningen. Delar av området är planlagt
för bostäder.

Områden som ska värnas för fritid och friluftsliv och där exploatering ska undvikas
N5 Rävberget

Området ska värnas som rekreationsområde utifrån sina höga naturvärden och förutsättningar för fågelskådning i Hunnebo
lera.

U43 Munkebo

N6 Askums-Anneröd

Området ska värnas som sammanhängande
rekreationsområde i skogsmark. Tillgänglighet till området från skola och förskola
ska beaktas. Vid tätortsutveckling österut
ska tillgängligheten mellan Askums-Anneröd och Valarna beaktas för en möjlighet
att röra sig i ett sammanhängande rekreationsstråk längs östra Hunnebostrand.

Utvecklingsområde för bostäder. Området
ska utgöra förlängning av befintligt bostadsområde. Allmänhetens tillgänglighet
till närrekreationsområden ska beaktas.
Strandskyddsgräns ska respekteras. Bebyggelsens exponering mot omgivningen ska
begränsas.

N7 St Görans ö

Området ska värnas som rekreationsområ-
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Centrala förtätnings- och utvecklingsmöjligheter ska studeras i en FÖP

N8 Hästedalen

Småskaligheten och den väl sammanhållna
bebyggelsestrukturen ska värnas

Området ska värnas som rekreationsområde utifrån sitt värde för bad och strandnära
promenader och aktiviteter.

Utredningsområden
N9 Skalberget

Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan

Området ska värnas som rekreationsområde utifrån sitt värde som utsiktsplats och
som knutpunkt för promenadstigar.

U44 Södra Lyckogatan
N10 Valarna

Området ska värnas som rekreationsområde i skogs- och bergsmark utifrån sina
goda förutsättningar för motion och friluftsliv. Vid tätortsutveckling österut ska
tillgängligheten mellan Askums-Anneröd
och Valarne beaktas för en möjlighet att
röra sig i ett sammanhängande rekreationsstråk längs östra Hunnebostrand.

Utredningsområde för bostäder genom
förtätning och genom ökade byggrätter
inom befintliga fastigheter för att förbättra
förutsättningarna för helårsboende.

N11 Valefjäll-Östorm

Området ska värnas som värdefullt, kustnära rekreationsområde för den norra delen
av tätortsområdet Hunnebostrand-Ulebergshamn. Tillgängligheten för människor
med barnvagn, rullstol mm ut på Valefjäll
ska värnas.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

Bovallstrand med
Bottnafjorden

de för sitt värde som ö med goda bad- och
promenadmöjligheter och för möjligheten
till utblickar mot havet, skärgården och
båtlivet.

Utredningsområde för bostäder. Vid framtida byggnation ska stor hänsyn tas till områdets höga naturvärden.
U46 Bärbydalen

Utredningsområde för bostäder. Hänsynszon ska lämnas mellan bostadsbebyggelse
och begravningsplats.

29

del 5 P LANFÖR SLA G			

U45 Ekelidsberget
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U47 Hamnen

U51 Strandområdet i nordost

Möjlig utveckling av hamnen genom utbyggnad.

Utveckling av strandområdet i den norra/
nordöstra delen av Bovallstrand bör ses i
ett helhetsperspektiv och omfatta området
från Skomakarudden till tätortsutbredningsgränsen. Utveckling av hamn och
bebyggelse för verksamheter med inriktning mot turism, kontor och hantverk bör
ske i anslutning till redan exploaterade/ianspråkstagna delar av strandområdet. Tidigare oexploaterade delar av strandområdet
bör bevaras som småskaliga naturområden
med full tillgänglighet för allmänheten.

U48 Öster om Bovallsdörren

Område för utveckling av befintlig verksamhet.
U49 Säm

U52 Heljeröd

Utredningsområde för bostäder. Tillfart bör
ske från väg 174 via nyligen planlagt område (Heljeröd 1:8).
U50 Skomakarudden

Komplettering med bostadshus är möjlig.
Exploatering bör undvikas inom de högst
belägna delarna för att värna utsiktsmöjligheter och för att begränsa bebyggelsens
exponering mot omgivningen. Vid utbyggnad ska hänsyn tas till befintliga värden
för närrekreation och friluftsliv samt till
bevarad tillgänglighet till angränsande närrekreationsområde.

Utredningsområde för bostäder, turism,
rekreation, handel och hantverk.
Stor hänsyn ska tas till allmänhetens
tillgänglighet till strandlinjen och till befintlig badplats. Hotell/vandrarhem samt
verksamheter med publik inriktning (café,
restaurang, butiker mm) bör lokaliseras
närmast vattnet för att värna allmänhetens
tillgång till strandlinjen.

Omvandlingsområden
Inga omvandlingsområden pekas ut i Bovallstrand.
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Utvecklingsmöjligheter

!

Områden som ska värnas för fritid och friluftsliv och där exploatering ska undvikas

Centrala förtätnings- och utvecklingsmöjligheter ska studeras i en FÖP.

N12 Kleveån

Fortsatt bebyggelseutveckling på BohusMalmön förutsätter en lösning på trafikfrågan samt en överföringsledning för
avlopp till Omholmens reningsverk. Den
föreslagna lösningen på trafikfrågan är en
förbifart vid Örn.

Området ska värnas som närrekreationsområde med utgångspunkt i värdefulla promenadvägar vid vattnet med strandängar,
hagar och berg med utsiktsmöjligheter.
N13 Badholmarna/
Gullviksberget

Utveckling av besöksnäringen med utgångspunkt i stenindustrin som kulturhistoria ska förespråkas

Området ska värnas som närrekreationsområde utifrån sitt höga värde som badplats, som promenadstråk i form av strandpromenad och som utsiktsplats med full
exponering mot havet och skärgården. En
betydande del i områdets värde ligger i den
goda tillgängligheten från Bovallstrands
centrum. Denna aspekt ska värnas och utvecklas.

Utredningsområden
Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan

N14 Östra delen

U53 Stallebrottet

Området ska värnas som storskaligt, sammanhängande närrekreationsområde med
god tillgänglighet till skog och berg genom
promenadstigar/-vägar som ansluter till
bostadsområden.

Utredningsområde för verksamheter; småindustri, hantverk, hamn. Vid utbyggnad
ska hänsyn tas till omgivningens höga kulturhistoriska värden, främst vid kolerakyrkogården i väster. Möjligheten att utnyttja/
utveckla befintlig utlastningskaj för sjötransporter ska beaktas. Transportintensiva
verksamheter som kräver landtransporter
är inte lämpliga.
U54 Gulldalsbrottet/
Rävdalsbrottet

Utredningsområde för bostäder och turistiskt boende. Utbyggnad ska i struktur och
utformning ta hänsyn till, och utnyttja, den
unika miljö som stenbrotten utgör.
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Närrekreationsområden
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U55 Smedjan

Möjlig utveckling av hamnen genom förtätning.

Smedjan och kringliggande bebyggelse
utgör en av få bevarade bebyggelsemiljöer
från stenhuggeriepoken och har därmed ett
högt bevarandevärde. Värdet förstärks av
de omgivande stenbrotten. Området och
bebyggelsen bör bevaras. En aktiv verksamhet i smedjan och kringliggande byggnader ses som positiv.

Omvandlingsområden
Områden där nuvarande markanvändning,
på kortare eller längre sikt, kan/bör förändras
O7 Grönvik

U56 Kullebrottet

Befintlig verksamhet bör ges möjligheter
till utveckling inom områdets gränser. På
lång sikt bedöms en förändring av markanvändningen inom området med inriktning
mot bostäder och småbåtshamn vara lämplig.

Utredningsområde för bostäder och turistiskt boende. Utbyggnad ska i struktur och
utformning ta hänsyn till, och utnyttja, den
unika miljö som stenbrotten utgör.

Närrekreationsområden
Områden som ska värnas för fritid och friluftsliv och där exploatering ska undvikas

U57 Sydväst om Grönvik
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N15 Västra sidan

Området, som till största delen omfattas
av strandskydd, ska värnas som närrekreationsområde utifrån sin karghet och
storskalighet med full exponering mot
havet och skärgården. Historien med omfattande stenbrytning ger området ett högt
kulturhistoriskt värde och ett högt upplevelsevärde. De storskaliga brottsmiljöerna
i kombination med de karga, slipade hällarna gör området unikt. Området utgör
därmed en viktig resurs för utveckling av
besöksnäring med utgångspunkt i exempelvis upplevelse-, natur- och kulturturism.

Utredningsområde för bostäder. Bostadsutbyggnad ska ta hänsyn till befintliga rösen.
Bebyggelsen ska lokaliseras och utformas
så att befintliga siktstråk mellan rösena
bevaras.

N16 Östra sidan

Området ska värnas som närrekreationsområde utifrån sitt värde som friluftsområde.

U58 Hamnen

32

!

!

!

!

!

!

N15

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!
!
!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!
!

!

U56

U55

U54

U53

!

!

!

!
!

U57

!

N16

!

!

!

U58

O7

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

§

!

0

0.25

0.5

Vision båttrafik

Mellanrum

Klimatåtgärder

0.75

Område för närrekreation

1

km

Områdesrekommendationer

Generellt område för utveckling
inom tätorten

Tätortsutbredning

Skala 1:15 000

!

Teckenförklaring

Utvecklingsmöjligheter
BOHUS-MALMÖN

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

!

!

!

!

!

!

!

!

!

de l 5 P LA NFÖRSL AG			

!

!
!

!
!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!
!

!
!

!

!

!

!

!

!!

!

!
!
!

!

!
!
!

!

!
!
!
!

!
!
!

!
!
!

Inledande anvisningar
Planen utgörs av rekommendationer på två
nivåer:
1. Kommunövergripande rekommendationer
2. Rekommendationer för zoner
De kommunövergripande rekommendationerna är generella och gäller oavsett var
i kommunen man befinner sig. De ska beaktas vid all ny bebyggelse/ markanvändning och vid ändring av befintlig bebyggelse/markanvändning som inte omfattas
av detaljplan.
Inom områden med likartade förutsättningar bör bebyggelseutvecklingen följa
samma mönster. Med anledning av detta
finns rekommendationer för zoner som
ska ge stöd och motiv till en önskad bebyggelseutveckling inom områden med liknande karaktär.
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Flera rekommendationer kan gälla inom ett
och samma område.
Alla detaljplaner som rör bostadsbebyggelse bör innehålla en analys kring förutsättningarna för helårsboende.
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kommunövergripande
Rekommendationer
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kommunövergripande
Rekommendationer
boende & byggande
Utveckling av befintliga bebyggelsegrupperingar förespråkas framför utveckling
av nya och bör ske genom kompletteringar
med utgångspunkt i befintliga bebyggelsestrukturer.

Länsstyrelsens förslag till (ännu ej fastställda) riktlinjer för nybebyggelse med
hänsyn till framtida havsnivåhöjning ska
följas, vilket innebär att nytillkommande
bebyggelse för samhällsviktiga funktioner
inte får grundläggas på en marknivå lägre
än +2.5m över havet. D v s de delar av en
byggnad som inte klarar av att översvämmas eller stå under vatten inte får ligga på
en marknivå under +2.5m.
För bostadsbebyggelse med grundläggning
under +2.5m krävs en riskanalys. Enklare
byggnader kan uppföras från +1.5m marknivå över havet.
Inom omfattande delar av kommunen, inte
minst i tätorterna, ligger befintlig bebyggelse under den utpekade nivån. Inom
utpekade områden för klimatåtgärder ska
åtgärder för skydd av befintliga miljöer
samt förhållningssätt vid nybyggnation
utredas. Detta bör ske bl a i FÖP:ar.

Kommunen har en restriktiv hållning till
utveckling av nya, större bebyggelsegrupperingar utanför tätortsområdena.
Utveckling av ny bebyggelse utifrån livsmiljö landsbygd bör styras till utpekade
områden (se mark- och vattenanvändningskartan) och bör uppfylla följande
kriterier:
• Bebyggelsen bör vara grupperad i mindre
grupper

Gruppering föredras framför en splittrad bebyggelsestruktur med hänsyn till
markhushållning och landskapsbild samt
med hänsyn till möjligheten att samordna
anläggningar för exempelvis vatten och
avlopp. Fastigheterna inom en bebyggelsegruppering bör vara angränsande till
varandra. Vid byggnation av enstaka hus
ska möjligheten att i framtiden komplettera
området med fler bostadshus beaktas.

Fördjupade översiktsplaner ska upprättas
för Åbyfjorden och de fyra tätortsområdena.
Ny bebyggelse ska utgå från läget i landskapet (zon), karaktären på området (livsmiljö) och områdets förhållande till vägar
och kollektivtrafik (tillgänglighet).
(För beskrivning av zonindelning och
livsmiljö se kapitel Analys/Boende & byggande eller begrepssförklaring/livsmiljö
och zon).

• Gruppernas storlek bör begränsas så att
de inte utgör ny samlad bebyggelse

Samlad bebyggelse (som begrepp i PBL
8 kap.) innebär ett ökat bygglovskrav för
ny-, om- och tillbyggnader än vad som
generellt gäller på landsbygden. Den ökade
friheten att påverka sitt boende är en del
av attraktiviteten i boendet på landsbygd,
vilken bör beaktas. Samlad bebyggelse har
ingen entydig definition men kan sägas
vara bebyggelsegrupper om 10-20 hus om
de bebyggda tomterna gränsar till varandra
eller åtskiljs endast av väg, parkmark eller
liknande.

Ny bebyggelse ska lokaliseras för att undvika fragmentering av landskapet.
Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintliga
byggnader och strukturer samt till det omgivande landskapet.
Bebyggelseutveckling ska i första hand
syfta till att förstärka befintliga tätorter och
dess befintliga strukturer för kommunikationer, VA mm samt befintlig service.
Bebyggelseutveckling utanför tätorterna
ska lokaliseras med god tillgång till tätorternas service genom goda kommunikationer och tillgång till kollektivtrafik.

• Tomterna skall ha en storlek som

möjliggör uppförande av mindre komplementbyggnader, småskalig odling, be-		
gränsad påverkan från grannar mm

Attraktiviteten i boende på landsbygd ligger till stor del i avskildhet och möjlighet
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landskapet

Ägoslagsgränser, topografi, vägar, vegetationsridåer, befintliga gärdesgårdar mm ska
utnyttjas vid avgränsningen av fastigheter.

• Gemensam VA-lösning krävs
Avstämning ska ske med miljöavdelningen. VA-lösningar bör uppfylla krav för en
hög skyddsnivå, d v s omfatta t ex slamavskiljning med infiltration eller markbädd
kompletterat med kemisk fällning alternativt kretsloppsanpassad toalettlösning.
Alternativt kan minireningsverk installeras,
eventuellt med efterpolering (sandfilter etc)
om hälsoskyddet motiverar detta.

• Bebyggelsen ska anpassas till
landskapet

Byggnation ska undvikas på åkermark och
på bergstoppar. Terrängen ska utnyttjas vid
bebyggelseutformning så att sprängning
och schaktning i största möjliga utsträckning undviks. Den övergripande landskapsbilden i området ska värnas.

• Ny bebyggelse ska förhålla sig till befint-

• Bebyggelsen ska utnyttja sol-/vindförhål-

lig bebyggelse så att ovanstående kriterier
uppfylls

landena med hänsyn till energi och ljus

En ansökan om bebyggelseutveckling
inom utpekade områden ska beakta ovanstående kriterier och redovisa hur de uppfylls.

• Befintliga tillfartsvägar ska i största
möjliga mån utnyttjas

Tillfartsväg ska anordnas så att påverkan
på huvudvägnätet blir begränsad (utifrån
säkerhet och effektivitet). För nya tillfarter
till huvudvägnätet krävs tillstånd från Vägverket. Tekniska kontoret och räddningstjänsten ska höras avseende tillgänglighet
(för boende, räddningstjänst, avfallshantering mm).

Vilken form av prövning som är lämplig/
rimlig (bygglov eller detaljplan) avgörs
från fall till fall. En sådan avvägning görs
inte utifrån någon specifik kriterie, som
t ex antal hus eller storlek på tomter, men
utifrån en helhetsbedömning av hur kriterierna, och det bakomliggande syftet
kring landsbygden som attraktiv livsmiljö,
uppfylls. Ärendets grad av komplexitet och
intressekonflikter är avgörande. Underlag
till beslut om huruvida ansökt utveckling
ska ske genom bygglovs- eller detaljplaneprövning bereds gemensamt av plan- och
byggavdelningarna.

• Bebyggelsegrupperingarna ska vara avskilda från varandra

För en attraktiv boendemiljö på landsbygden är en god tillgänglighet och tillgång till
naturområden och rekreationsmöjligheter
en viktig förutsättning. En sammanhängande, långsträckt bebyggelsestruktur inom
de utpekade utvecklingsområdena är inte
önskvärd. Bebyggelsegrupperingar ska
därför omgärdas av en zon av natur-/kulturlandskap som innebär en avgränsning
till nästa befintliga eller potentiella bebyggelsegruppering. Natur-/kulturlandskapsområdet kring bebyggelsegrupperingar
ska ha en storlek som innebär att det kan
utnyttjas som rekreationsområde och/eller
som innebär att närliggande bebyggelse-

Bebyggelse av fler än 2 bostadshus utanför
utpekade områden bör prövas restriktivt
med krav på detaljplan.
Ökad nyetablering av företag, ökad inflyttning och en ökning av antalet besökare till
kommunen ska eftersträvas.
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• Fasta fornlämningar får inte påverkas
Avstämning ska ske med kulturmiljöenheten LST/Bohusläns museum.

• Fastighetsgränser ska ta hänsyn till
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grupper visuellt uppfattas som avskilda
från varandra. Avgränsning mellan bebyggelsegrupper och natur-/kulturmiljö ska
ske i naturliga gränser för storskaliga landskapselement, t ex höjdpartier, skogsdungar, åkrar och liknande. Avstämning med
miljöavdelningen ska ske avseende hänsyn
till värden i landskapet, bl a det generella
biotopskyddet.

att bedriva hobbyverksamhet inom den
egna fastigheten, vilket kräver marktillgång. Storleken på fastigheterna bör
därmed möjliggöra uppförande av komplementbyggnader i form av t ex verkstad,
snickeri, växthus eller liknande och bör
möjliggöra utnyttjande av marken för trädgårdsodling, viss typ av djurhållning, bevarande av naturområde inom tomten eller
liknande.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
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näringsliv

kommunikationer

Verksamhetsutvecklingens inriktning och
omfattning ska utgå från läget i landskapet
(zon), karaktären på området (livsmiljö)
och områdets förhållande till vägar och
kollektivtrafik (tillgänglighet).
(För beskrivning av zonindelning och
livsmiljö se kapitel Analys/Boende & byggande eller begreppsförklaring/livsmiljö
och zon)

Vägverkets 4-stegsprincip ska tillämpas
vid utveckling av kommunikationer (se
mål & strategi-del avsnitt kommunikationer)
Tillgänglighet till väg 171/872, 174 och
900 ska prioriteras vid utveckling av bostäder, verksamheter mm.
Förutsättningarna för en effektiv kollektivtrafik ska förbättras genom styrning av
bebyggelseutveckling.

Nyetablering av verksamheter med en omgivningspåverkan (buller, lukt, storskaliga
byggnader, intensiva/tunga transporter) ska
koncentreras till Hogenäs och Ödegården
På Ödegården ska verksamheter med behov av vattennärhet prioriteras.

Utveckling av ett sammanhängande och
effektivt cykelvägnät ska prioriteras.
Förbättringar bör ske av vägstandard på
väg 171 och 174.

Verksamheter i form av kontor, hantverk
och småskalig handel ska ges förutsättningar att integreras med boende mm, i
tätorterna såväl som på landsbygden.

Möjligheten till utveckling av kollektivtrafik med båt exempelvis från Kungshamn
till Lysekil via Bohus-Malmön och Preemraff bör utredas.

Servicefunktioner ska lokaliseras till tätortsområdenas centrum.
Etablerings- och samverksansförutsättningar för småföretagare med inriktning på
kunskapsföretagande bör förbättras.
Utveckling av nya branscher ska eftersträvas.
Utveckling av besöksnäringen ska prioriteras med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet.
För utveckling av det turistiska boendet i
form av campinganläggningar ska befintliga anläggningar prioriteras.
Ungdomars möjlighet att utnyttja camping
som turistiskt boende ska särskilt beaktas.
Etablering av turistiskt boende i andra former än campingar ska förespråkas och boendeformen bör anpassas utifrån livsmiljö.
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Förutsättningarna för skogsbruket ska bibehållas

Strategier för naturområden ska utgå från
dess skala och lokalisering.

Jordbruksmark bör endast tas i anspråk för
bebyggelse som utvecklar jordbruket eller
värnar kulturmiljön/landskapsbilden.
Bebyggelse på landsbygd ska följa de riktlinjer som redovisas under avsnittet boende
& byggande.

Särskilt värdefulla och ekologiskt känsliga
naturmiljöer ska bevaras och säkerställas
för framtida generationer.
Riktlinjer med utgångspunkt i kommunens
naturvårdsplan (pågående arbete), riksintressen, utpekade naturområden i ÖP:n mm
ska följas vid prövning av ny bebyggelse
eller andra förändringar i miljön.

Nya verksamhetsnischer som utvecklar
landsbygden och värnar kulturlandskapet
ska förespråkas.

Återhållsamhet mot ny gruppbebyggelse
ska gälla inom områden med större, sammanhängande naturområden för att undvika fragmentering av landskapet.

Utveckling av befintliga, aktiva stenbrott
ska uppmuntras.
Marint anknuten verksamhet med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet ska värnas och
en utveckling av nya nischer främjas.

Vandringsleder ska värnas, utvecklas och
förbättras.

Utveckling inom fiskerinäringen bör ske i
samverkan med övriga Nordbohuslänska
kommuner.

Utveckling av hamnar/båtplatser ska ske
genom utveckling av befintliga hamnar
eller inom tidigare exploaterade områden.
Oexploaterad mark ska undvikas för hamnutveckling.
Varje utbyggnad/förtätning av ett hamnområde ska föregås av konsekvensutredning
av den föreslagna förändringen.
Frågan om tillgång på båtplatser samt
åtkomsten av hav och skärgård ska belysas
i varje ny detaljplan som omfattar bostadsbebyggelse.
För utveckling av campinganläggningar
ska befintliga anläggningar prioriteras.
Ungdomars möjlighet att utnyttja camping
för turistiskt boende ska särskilt beaktas.
Möjligheterna för husbilsturism i kommunen bör utvecklas och struktureras.
Möjligheten att utveckla organiserade ställplatser för husbilar ska utredas.
Utnyttjande av befintliga serviceanläggningar inom campingplatser och gästhamnar är eftersträvansvärd vid utveckling av
ställplatser.
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naturmiljö
& friluftsliv

del 5 P LANFÖR SLA G			

areella
näringar

energi &
telekommunikation

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

Vid lokalisering och utformning av ny
bebyggelse ska förnyelsebara energikällor
premieras.
Uppförande av anläggningar för energiproduktion och telekommunikationer med stor
påverkan på landskapsbilden ska ske med
återhållsamhet.

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljöer i tätorterna ska samspela med en målsättning att hålla tätorterna
levande.

Vindkraftverk skall placeras i grupper om
minst 3 verk och på sådant sätt att dessa
kan läsas samman i landskapet.
Vindkraftverken får ej utrustas med reklamtexter.
Det horisontella avståndet mellan vindkraftverk och högspänningsledningar ska
vara minst 200 m.

Kulturmiljöprogram ska tas fram utifrån
det kulturhistoriska underlag som togs
fram under 2009. Kompletteringar ska
ske successivt, bl a med inventeringar av
bebyggelsemiljöer i samband med FÖParbete för tätortsområdena.
De värdefulla kulturmiljöer som redovisas
i förutsättningsdelen ska beaktas i den fysiska planeringen.

Småskalig vindkraft ( verk med en totalhöjd upp till 30m) bör inte ha en
högre totalhöjd än avståndet till tomt-/
fastighetsgräns. Verk skall i första hand
placeras i anslutning till övrig bebyggelse
på fastigheten. Skäligt skyddsavstånd till
bostadsbebyggelse skall dock hållas.
Viktiga rekreationsområden bör undantas
från vindkraftsetablering.

del 5 PLANFÖR SLA G			

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

kulturmiljö

Skyddsavståndet till bostadsbebyggelse
skall vara sådant att gällande riktvärden
för buller och praxis för reflexer/skuggor
följs.
Kommunen har en generellt 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.
Kommunen är positiv till utbyggnad av
vågkraft inom det område där tillstånd för
max 420 aggregat har givits av miljödomstolen.
I det fall en utbyggnad av vindkraft/vågkraft förutsätter en förstärkning av kraftledningsnätet förespråkas en förstärkning i
38

God tillgång till bredband samt förbättringar i takt med teknikutvecklingen ska
förespråkas.

Så kallad hög skyddsnivå för enskilda
avlopp, med höga krav på utformning av
enskild avloppsanordning, ska förespråkas
inom kommunen.

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

Tillsynsarbetet med att få till stånd sanering av enskilda avlopp bör intensifieras.
Inom Åbyfjordens, Örnefjordens och Vikefjordens tillrinningsområden bör endast
undantagsvis nya avloppsutsläpp tillåtas i
vattendrag.

del 5 P LANFÖR SLA G			

Turistanläggningar utan tillfredsställande
avloppsrening ska anslutas till kommunens
reningsverk.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

vatten
& avlopp

anslutning till befintlig ledningssträckning.
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de l 5 PL ANFÖRS LA G			

miljöskydd,
hälsa &
säkerhet

ska göras i programmet för varje detaljplan
(alternativt i samrådsskedets planbeskrivning i det fall programskedet slopas). SGI
ska utgöra samrådspart i samtliga detaljplaneprojekt. Planförslaget ska (med exempelvis lokalisering och omfattning av ny
bebyggelse) anpassas till de geotekniska
förhållanden och eventuella krav på åtgärder eller hänsynstaganden ska redovisas
som planbestämmelser för att säkerställa
att de geotekniska kraven/förhållandena
följs vid bygglov och genomförande.

Vid utveckling av hamnområden ska största möjliga hänsyn tas till vattenmiljön och
till att föroreningar förebyggs.
Täckdikning/dränering av våtmark ska
undvikas och träd/buskridåer ska bevaras
för att reducera effekterna av jordbrukets
närsaltläckage.
Ny bostadsbebyggelse ska uppföras på ett
sådant sätt att bullerstörningar inte uppkommer inomhus eller utomhus.

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.

Nya verksamheter som är störningspåverkande ska i huvudsak lokaliseras till
Hogenäs. Storskalig verksamhet och/eller
verksamhet med behov av närhet till vatten
ska i huvudsak lokaliseras till Ödegården.
Påverkan av radonstrålning begränsas
genom en bestämmelse om radonsäkert
byggande i alla detaljplaner som omfattar
planläggning för bebyggelse där människor
stadigvarande vistas.

Inom områden som av SGI översiktligt
pekas ut som erosionskänsliga (se karta
miljöskydd, hälsa och säkerhet i förutsättningsdelen) ska särskild hänsyn tas till
detta vid planläggning eller lovprövning.

Vid planläggning av nya bebyggelseområden ska områdena förses med gemensamma utrymmen för avfallshantering och där
så är möjligt utrymme för källsortering.
Vid lokalisering och utformning av nya
elanläggningar och ny bebyggelse ska exponering för magnetiska fält begränsas.
Vid planläggning och lovprövning inom
eller i anslutning till mark som kan vara
förorenad (se beskrivning av MIFO i förutsättningsdelen/miljöskydd, hälsa & säkerhet/förorenad mark) ska särskild hänsyn
tas till detta.
Nya bostadsområden bör planeras med
minst två tillfartsvägar för att begränsa
konsekvenserna vid t ex brand.
Geotekniska säkerhetsfrågor, vilka innefattar skred, erosion, översvämning, bergras
och blocknedfall, ska beaktas i varje detaljplan. En bedömning av säkerhetsriskerna
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Energi/tele
Kommunen är positiv till vågkraft som
energikälla. En lämplighetsprövning ska
innefatta en avvägning mellan energieffektivitet, marina värden, yrkesfiske, sjöfart,
påverkan på landskapsbild/besöksnäring,
totalförsvarets intressen samt behov av
förstärkning av kraftledningsnätet.
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Kommunen är positiv till utbyggnad av
vågkraft inom det område där tillstånd för
max 420 aggregat har givits av miljödomstolen.
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Havsbaserad vindkraft är olämplig i Sotenäs kommun.
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Boende & byggande

Vatten & avlopp

Ingen ny bebyggelse ska tillkomma inom
zonen.

Ställningstaganden som berör vattenstatus
ska utgå från Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för god
vattenstatus 2015.

Näringsliv
Utveckling av nya, långsiktigt hållbara
nischer med anknytning till marin verksamhet ska förespråkas.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
Kontroller ska ske regelbundet avseende
det kemiska avfallet från Bofors AB.

Kommunikationer

Årlig kontroll av läckage från nerv- och
senapsgasdumpningen utanför Måseskär
ska utföras av tillsynsmyndigheten.

Befintliga farleder ska värnas.

Areella näringar

Ett tematiskt tillägg till ÖP för det öppna
havsområdet bör tas fram som ett gemensamt dokument för de 5 Nordbohuslänska
kommunerna.

Yrkesfiskets förutsättningar ska värnas.

Naturmiljö & friluftsliv
Det unika upplevelsevärdet ska värnas.

Kulturmiljö
Marina lämningar ska värnas och en ökad
kunskap kring dessa är önskvärd.
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rekommendationer för zoner
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Förutsättningarna för yrkesfisket ska värnas samt utveckling mot långsiktig hållbarhet förespråkas.
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Naturmiljö & friluftsliv
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Mark- och vattenområden ska prioriteras
för naturvård och friluftsliv.
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Kulturmiljö
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Förutsättningar för vattenbruk ska värnas
och utveckling förespråkas.
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Areella näringar
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Tillgänglighet till värdefulla kulturmiljöer
ska värnas och förbättras genom t ex vandringsleder.

Boende & byggande
Byggnation inom zonen ska undvikas.

Energi/tele

Näringsliv

Anläggningar och verksamheter som påverkar landskapsbilden och den naturnära
upplevelsen ska prövas restriktivt.

Mark och vatten ska nyttjas för besöksnäringen. Den resurs som mark och vatten
inom zonen utgör får dock inte förbrukas.
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skärgårdszon

Vindkraftsetablering inom zonen bedöms
som olämplig.

Anläggningar för verksamheter ska undvikas.
Utveckling av befintliga anläggningar för
turistiskt boende ska ta stor hänsyn till det
omgivande landskapet och dess natur- och
rekreationsvärden.

Vatten & avlopp
Ställningstaganden som berör vattenstatus
bör utgå från Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för god
vattenstatus 2015.

Kommunikationer
Förutsättningarna för en framtida ökning
av sjöfart, både för gods- och persontrafik,
till havs ska beaktas.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
Befintliga platser för muddertippning ska
värnas.
Muddertippning inom utpekat område
(planeringsförutsättningskartan) öster om
Bohus-Malmön får dock inte medföra att
gällande miljökvalitetsnormer för musselvatten överskrids.

Möjligheter att begränsa utsläpp och störningar från fritidsbåtar ska beaktas.
Farlederna ska värnas.
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Areella näringar
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Se kommunövergripande rekommendationer.
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Naturmiljö & friluftsliv
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Zonens mark- och vattenområde ska prioriteras för naturvård och friluftsliv.
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Grunda vattenområden ska värnas.
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Utveckling av hamnar/båtplatser ska ske
genom utveckling av befintliga hamnar
eller inom tidigare exploaterade områden.
Oexploaterad mark ska undvikas för hamnutveckling.
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Befintliga kajer och djuphamnslägen ska
värnas för pågående eller potentiell framtida sjöfart.
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Boende & byggande
Restriktivitet mot ny bebyggelse ska gälla.
Allmänhetens tillgänglighet till strand- och
vattenområden, liksom ett bevarande av
strandzonens natur- och rekreationsvärden,
ska ha högsta prioritet.

Kulturmiljö
Tillgänglighet till värdefulla kulturmiljöer
ska värnas och förbättras genom t ex vandringsleder.

Näringsliv

Energi/tele

Etablering av verksamheter och anläggningar för dessa inom zonen ska ha en
inriktning mot rekreation, upplevelser, friluftsliv mm.

Etablering av vindkraftverk, master eller
andra anläggningar som påverkar landskapsbilden bedöms som olämpliga inom
strandzonen.

Kommunikationer

Vatten & avlopp

Vägnätet inom zonen ska bevaras småskaligt och anläggande av nya vägar ska
undvikas.

En återhållsamhet mot nya, enskilda avloppsanläggningar ska gälla.

Ett sammanhängande nätverk av promenad-/cykelvägar med inriktning på rekreation bör utvecklas längs kusten.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
Vid planläggning och/eller lovgivning som
rör markområdena i anslutning till Sotekanalen ska risken för erosion beaktas.

Möjligheten att utnyttja befintliga hamnar
och kajer som utgångspunkt för sjötransporter ska beaktas i planering som rör
hamnområden.
43

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

del 5 P LANFÖR SLA G			

strandzon

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
g

g

g

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
g

g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
g
g
g
g

Kommunikationer
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Vid förbättring av kommunikationsförutsättningarna ska fokus ligga på huvudvägarna/kollektivtrafikstråken (väg 174, 872,
873).
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Nyetablering av störningspåverkande verksamheter ska undvikas.
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. God
tillgänglighet för kollektivtrafik och cykeltrafik mellan anläggningarna och närmaste
tätortscentrum bör eftersträvas.
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kal bergzon

Fragmentering av landskapet i form av nya
vägar bör undvikas.

Boende & byggande
Utveckling av bostäder bör ske i anslutning
till eller med god tillgänglighet till huvudvägar/kollektivtrafikstråk.

Utbyggnad av cykelvägnät förespråkas
läng väg 174.

Utveckling av gruppbebyggelse inom sammanhängande naturområden bör undvikas.

Areella näringar
Förutsättningarna för jord- och skogsbruk
ska värnas.

Utveckling av bostadsbebyggelse ska inom
zonen ske med utgångspunkt i livsmiljö
bebyggelsegruppering utanför tätort genom kompletteringar av utpekade, befintliga bebyggelsegrupperingar (se avsnitt
mark- & vattenanvändning kommunövergripande/bebyggelsegrupperingar utanför
tätort) samt med utgångspunkt i livsmiljö
landsbygd (se avsnitt kommunövergripande rekommendationer/boende & byggande
samt mark- & vattenanvändningskarta)
inom utpekade områden.

Utveckling av nya nischer inom jord- och
skogsbruk med utgångspunkt i långsiktig
hållbarhet ska förespråkas.

Naturmiljö & friluftsliv
Stora, oexploaterade naturområden ska
värnas.
Utpekade mellanrum ska respekteras.

Näringsliv

Bevarande och utveckling av vandringsleder ska förespråkas.

Verksamheter med transportbehov ska lokaliseras i anslutning till huvudvägarna.

Kulturmiljö

Verksamhetsutveckling med inriktning på
den livsmiljö som landsbygden utgör samt
internetbaserade verksamheter bedöms
som särskilt lämpliga.

Det småskaliga odlingslandskapet, fornlämnings- och stenbrottsmiljöer ska värnas
och tillgängligheten till dem utvecklas.
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Energi/tele
Kontinuerlig förbättring av tele- och bredbandskommunikationer ska förespråkas.
En mastpolicy bör tas fram för att beskriva
riktlinjer och förhållningssätt vid lokaliseringsprövning av nya master.

Vatten & avlopp
Se kommunövergripande rekommendationer.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
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Se kommunövergripande rekommendationer.
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Kulturlandskapet som grund för utveckling
av besöksnäringen ska förespråkas.
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Kommunikationer
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Vid förbättring av kommunikationsförutsättningarna ska fokus ligga på huvudvägarna/kollektivtrafikstråken (väg 171, 174,
872).
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Fragmentering av landskapet i form av nya
vägar bör undvikas.
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Nyetablering av störningspåverkande verksamheter ska undvikas.
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som särskilt lämpliga.
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Utbyggnad av cykelvägnät förespråkas
längs väg 174.

Boende & byggande
Utveckling av bostäder bör ske i anslutning
till eller med god tillgänglighet till huvudvägar/kollektivtrafikstråk.

Areella näringar
Förutsättningarna för jord- och skogsbruk
ska värnas.

Utveckling av bebyggelse inom större,
oexploaterade naturområden bör undvikas.
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zon med bergkullelandskap &
uppodlade dalgångar

Utveckling av nya nischer inom jord- och
skogsbruk med utgångspunkt i långsiktig
hållbarhet ska förespråkas.

Utveckling av bostadsbebyggelse ska inom
zonen ske med utgångspunkt i livsmiljö
bebyggelsegruppering utanför tätort genom kompletteringar av utpekade, befintliga bebyggelsegrupperingar (se avsnitt
mark- & vattenanvändning kommunövergripande/bebyggelsegrupperingar utanför
tätort) samt med utgångspunkt i livsmiljö
landsbygd (se avsnitt kommunövergripande rekommendationer/boende & byggande
samt mark- & vattenanvändningskarta)
inom utpekade områden.

Naturmiljö & friluftsliv
Sammanhängande naturområden ska värnas.
Utpekade mellanrum ska respekteras.
Bevarande och utveckling av vandringsleder ska förespråkas.

Näringsliv

Kulturmiljö

Verksamheter med transportbehov ska lokaliseras i anslutning till huvudvägarna.

Det småskaliga odlingslandskapet, fornlämnings- och stenbrottsmiljöer ska värnas
och tillgängligheten till dem utvecklas,
särskilt inom riksintresseområdena för kulturmiljövård i Tossene och vid Åby säteri.

Verksamhetsutveckling med inriktning på
den livsmiljö som landsbygden utgör samt
internetbaserade verksamheter bedöms
46
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Kulturlandskapet som grund för utveckling
av besöksnäringen ska förespråkas.

Energi/tele
Förutsättningar för vindkraftsetablering
finns inom utpekade områden (se mark- &
vattenanvändningskartan).
Kontinuerlig förbättring av tele- och bredbandskommunikationer ska förespråkas.
En mastpolicy bör tas fram för att beskriva
riktlinjer och förhållningssätt vid lokaliseringsprövning av nya master.

Vatten & avlopp
Se kommunövergripande rekommendationer.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet
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Se kommunövergripande rekommendationer.
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Vid förbättring av kommunikationsförutsättningarna ska fokus ligga på huvudvägarna/kollektivtrafikstråken (väg 171, 174,
900).
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Fragmentering av landskapet i form av nya
vägar bör undvikas.
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Utveckling av verksamhet med koppling
till de areella näringarna och med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet är lämplig.
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Nyetablering av störningspåverkande verksamheter ska undvikas.

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

zon med höglänt, delvis
skogsbeklätt bergkullelandskaP

Utveckling av cykelvägnät längs huvudvägnätet bör förlängas från Bovallstrand
och norrut mot Gerlesborg (kommungränsen).

Boende & byggande
Utveckling av bostäder bör ske i anslutning
till eller med god tillgänglighet till huvudvägar/kollektivtrafikstråk.

Areella näringar

Utveckling av bebyggelse inom sammanhängande naturområden bör undvikas.

Förutsättningarna för jord- och skogsbruk
ska värnas.

Utveckling av bostadsbebyggelse ska inom
zonen ske med utgångspunkt i livsmiljö
bebyggelsegruppering utanför tätort genom kompletteringar av utpekade, befintliga bebyggelsegrupperingar (se avsnitt
mark- & vattenanvändning kommunövergripande/bebyggelsegrupperingar utanför
tätort) samt med utgångspunkt i livsmiljö
landsbygd (se avsnitt kommunövergripande rekommendationer/boende & byggande
samt mark- & vattenanvändningskarta)
inom utpekade områden.

Utveckling av nya nischer inom jord- och
skogsbruk med utgångspunkt i långsiktig
hållbarhet ska förespråkas.

Naturmiljö & friluftsliv
Sammanhängande naturområden ska värnas.
Bevarande och utveckling av vandringsleder ska förespråkas.

Näringsliv
Kulturmiljö

Verksamheter med transportbehov ska lokaliseras i anslutning till huvudvägarna.

Lämningar och miljöer med koppling till
stenhuggeriepoken samt möjlighet att läsa
verksamhetens historia fram till nutid är ett
värde som bör värnas.

Verksamhetsutveckling med inriktning på
den livsmiljö som landsbygden utgör samt
internetbaserade verksamheter bedöms
som särskilt lämpliga.
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Energi/tele
Förutsättningar för vindkraftsetablering
finns inom utpekade områden (se mark- &
vattenanvändningskartan).
Kontinuerlig förbättring av tele- och bredbandskommunikationer ska förespråkas.
En mastpolicy bör tas fram för att beskriva
riktlinjer och förhållningssätt vid lokaliseringsprövning av nya master.

Vatten & avlopp
Se kommunövergripande rekommendationer.

Miljöskydd, hälsa & säkerhet

del 5 PLANFÖR SLA G			

Se kommunövergripande rekommendationer.
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Omfattning, inriktning och prioritering av
lokalisering för bebyggelseutveckling ska
utgå från ett bostadsförsörjningsprogram.
Framtagande av ett sådant ska ges hög
prioritet.
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Länsstyrelsens förslag till riktlinjer kring
lägsta grundläggningsnivå för nybyggnation ska följas. För områden inom de
centrala delarna av tätortsområdena som
på utvecklingskartor för tätortsområden
pekas ut som klimatåtgärdsområden bör
möjligheten till åtgärder för att bevara
befintlig bebyggelse, infrastruktur, servicefunktioner utredas t ex inom FÖP-arbete
(se avsnitt mark- och vattenanvändning
tätortsområden).

g
g

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

g

g

g

g

g

g

g

g

del 5 PLANFÖR SLA G			

g

g

g

g

Integrering av boende, service, allmänt
tillgängliga platser och icke-störande verksamheter ska förespråkas
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tätortszon

Boende & byggande
Förtätning av de befintliga tätorterna skall
förespråkas där tätare exploateringsformer
ska förespråkas i tätorternas centrala lägen
Variation i boendeformer ska förespråkas

Nya bostadsområden ska så långt det är
möjligt planeras med två tillfartsvägar
för att begränsa konsekvenserna vid t ex
brand.

Kommunen bör alltid beakta möjligheten
till strategisk styrning av samhällsutvecklingen för bl a diversiteten i boendeformer
samt utveckling av service och verksamheter.

Näringsliv

Servicefunktioner ska lokaliseras till de
centrala delarna av tätortsområdena

Icke-störande verksamheter ska i största
möjliga utsträckning integreras med boende, service, allmänna platser mm

Allmänt tillgängliga miljöer (interiöra och
exteriöra) bör lokaliseras till platser med
vattenkontakt för att göra havet närvarande
för alla

Nya störningspåverkande verksamheter ska
lokaliseras till Hogenäs. Ödegården ska
prioriteras för verksamheter med behov av
närhet till vatten.

Utveckling av områden med flytande bostäder kan ske genom planprövning inom
tätortsområdenas utbredning i gamla industrihamnar, djuphamnar, fiskehamnar, utlastningsplatser och liknande som av olika
orsaker inte brukas längre. Konsekvenserna av en etablering i förhållande till de
långsiktiga samhällsvinsterna ska beaktas i
en detaljplaneprövning

Utveckling av växthus, d v s byggnader
med ett flertal mindre kontors-/verksamhetslokaler och gemensamma utrymmen
för mindre företag, ska förespråkas som ett
led i att förbättra förutsättningarna försmåföretagande.
Befintliga anläggningar för turistiskt boende i form av campingar/stugbyar ska ges

Flytande bostäder bör inte tillåtas inom
centralt belägna vattenområden i tätorterna
50
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Utveckling av befintliga campinganläggningar ska prioriteras framför etablering av
nya anläggningar.

Ungdomars tillgång till turistiskt boende i
form av camping ska beaktas.
God tillgänglighet med kollektivtrafik och
cykeltrafik mellan anläggningarna och tätortsområdets centrum bör eftersträvas.

Tillgängligheten med kollektivtrafik och
cykelvägar mellan anläggningarna och
tätortsområdets servicecentrum bör förbättras.

Etablering av hotell i attraktiva och centrumnära lägen förespråkas.

Utveckling av campinganläggningar ska
beakta ungdomars möjlighet till denna
form av boende.

Kommunikationer

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

Transporter med tunga och utrymmeskrävande fordon ska styras till lämpliga stråk
genom eller förbi tätorternas centrumområden.
Trafikförbättrande åtgärder bör inriktas på
att förbättra förutsättningarna för en effektivare kollektivtrafik med god tillgänglighet, att lokalisera parkeringsplatser utanför
samhällskärnorna och att förbättra tillgängligheten för cyklister.

Kulturmiljö
Tätortskärnornas kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer ska värnas.
Inventering av kulturhistoriskt värdefulla
miljöer i varje tätort ska göras i samband
med upprättande av fördjupade översiktsplaner.

Förutsättningarna för återetablering av sjötransporter ska beaktas.
Möjligheten till utveckling av kollektivtrafik med båt exempelvis från Kungshamn
till Lysekil via Bohus-Malmön och Preemraff bör utredas.

Energi/tele
Utveckling av vindkraft inom zonen är
olämplig med undantag för Hogenäs, i anslutning till befintliga vindkraftverk.

Areella näringar
Inom skogs- och jordbruksmark i tätortsområdena ska de rekreativa värdena prioriteras.

Naturmiljö & friluftsliv

God kvalitet på tele- och bredbandskommunikationer ska prioriteras och en kontinuerlig förbättring av tele- och bredbandskommunikationerna ska ske i takt med
teknikutvecklingen.

Hög kvalitet och en god tillgänglighet ska
prioriteras högt för bostadsnära natur och
närrekreationsområden inom zonen.

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

Inom varje tätortsområde skall finnas minst
ett närrekreationsområde vid havet och ett
med berg-/skogskaraktär.

Vatten & avlopp
Boende och verksamheter i tätorterna ska
ha tillgång till kommunalt vatten av god
kvalitet och i tillräcklig mängd.

Småskaliga naturmiljöer, s k bostadsnära
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natur, bör inventeras i FÖP-arbete för respektive tätortsområde.
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förutsättningar för utveckling med hänsyn
till omgivande landskap och dess natur-,
kultur- och rekreationsvärden .

Bullerstörningar och andra typer av störningar från exempelvis verksamheter ska
beaktas vid utveckling av bostadsbebyggelse.
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.
Nya bostadsområden ska så långt det är
möjligt planeras med två tillfartsvägar
för att begränsa konsekvenserna vid t ex
brand. Vad gäller erosionsrisken ska detta
särskilt beaktas inom det område på östra
sidan av Bohus-Malmön som på karta miljö, hälsoskydd och säkerhet pekas ut som
ett område med erosionsrisk.
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Miljöskydd, hälsa & säkerhet

52

Allmänt

kommun liksom delar av upprättat skyddsområde.

Sotenäs kommun gränsar till tre kommuner. I norr utgör Bottnafjorden ett
gemensamt vattenrum för Tanums och
Sotenäs kommuner. I söder utgör Åbyfjorden motsvarande gemensamma vattenrum
för Lysekils och Sotenäs kommuner och i
den nordöstra spetsen av Sotenäs gränsar
kommunen till Munkedal. Gemensamma
landskapsrum, delade förutsättningar och
markanspråk mm innebär behov av sammarbete och samsyn kring det framtida
nyttjandet av mark och vatten.

Tåsteröds vatten avbördas via Tvärån i
Munkedals kommun och Bärfendalsån som
rinner genom såväl Munkedal, Sotenäs
som Lysekils kommuner ut i Åbyfjorden.
Enligt vattendom är Sotenäs kommun skyldig att tappa sjön på en viss volym vatten
tillräcklig för att den ekologiska statusen
ska bibehållas i de fiskerika vattendragen
nedströms. Tillfälligtvis har detta medfört
översvämningar på närliggande områden
inom Munkedals kommun. I samverkan
med Munkedals kommun och berörda
markägare vill Sotenäs kommun finna
former för att eventuella olägenheter ska
kunna undanröjas. Vattendom och avtal
finns mellan kommunerna.

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot utvecklingen av arbetsmarknaden, turismen,
havet, pendling, boende samt lokaliseringen av verksamhetsområden utmed E6.

Bottnafjorden

Bärfendalsälven

Bottnafjorden delas av Sotenäs och Tanums kommuner. Den är uteroderad efter
ett annat system av förkastningssprickor än
det som kännetecknar området Gullmarn
och Åbyfjorden. De morfologiska dragen
i sprickdalslandskapet, den starkt brutna
terrängen och strandängarna, ger huvudkaraktär åt området. De grunda bottnarna
i Bottnafjordens inre del är intakta och
ekologiskt värdefulla. Den inre delen är
ett värdefullt lekområde för lax och öring
samt en viktig plats för sjöfågel. Fjorden är
av riksintresse för naturvården.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

Mellankommunala frågor

Enligt vattendom är kommunen skyldig att
tappa sjön på en viss volym vatten.
Bärfendalsälven är reproduktionsområde
för havsöring och bör skyddas mot förändring av vattenflödet och mot försämring av
vattenkvaliteten.
En 25 meter bred växtzon kring älven är
viktig för reproduktionen och vattenkvaliteten och är därför viktig att bevara. Samverkan ska ske med Munkedals kommun.

Bottnafjorden förorenas främst av avlopp
från bebyggelse. Inom tillrinningsområdet
bör därför avloppssituationen förbättras.
Samverkan ska ske med Tanums kommun.

Åbyfjorden

Tåsteröds vatten

Åbyfjorden delas av Sotenäs och Lysekils kommuner. Den är av riksintresse för
naturvård och utgör även Natura 2000område. Fjordens grundområden är ekolo-

Tåsteröds vatten nyttjas av Sotenäs kommun som vattentäkt. Del av sjön och dess
tillrinningsområde ligger inom Tanums
53
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Bärfendalsälven avbördar Tåsteröds vatten
via Tvärån i Munkedals kommun innan
den mynnar i Åbyfjorden.
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giskt känsliga och de yttre delarna omfattar
fångstområden för sill och skarpsill. Den
biologiska statusen är jämförelsevis god
trots relativt begränsad vattenomsättning.
För att inte skada vattenmiljön i fjorden
ska ytterligare belastning i form av vattenbruk eller avloppsutsläpp undvikas. Samverkan ska ske med Lysekils kommun.

Det öppna havet
Inom projektet kustzonsplanering och
landsbygdsutveckling i norra Bohuslän,
som är ett samarbetsprojekt mellan de fem
nordbohuslänska kommunerna; Strömstad,
Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil,
har frågan kring att upprätta ett gemensamt
tematiskt tillägg för det öppna havsområdet till varje kommuns översiktsplan lyfts.
Kunskapsunderlaget kring det öppna havet
är begränsat, vilket försvårar en strategisk
och hållbar planering av området. Det
öppna havet innehåller dock mycket stora
resurser för fiske, sjöfart, friluftsliv, naturvård och energiutvinning samtidigt som det
utgör en känslig miljö.
Sotenäs kommun ställer sig positiv till ett
samarbete kring det öppna havet i syfte
att förstärka kunskapsunderlaget och att ta
fram ett gemensamt underlag för översiktlig planering.
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GRANSKNINGSYTTRANDE
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010-06-30
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