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ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
beskriver dels de övergripande konsekvenserna av planförslaget som helhet, dels
konsekvenserna av planförslaget utifrån de
nationella miljömålen och dels konsekvenser för ett antal konfliktområden. Konfliktområdena utgör huvudsakligen områden
där flera sektorsintressen eller utvecklingsintressen kommer i konflikt med varandra.
Konsekvensdelen ingår i översiktsplanens
kategori beslutsunderlag, vilket antas och
aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige.
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SAMMANFATTNING
Översiktsplaneförslaget utgår från kommunens visioner och mål som i översiktsplanen översatts i strategier för sektorsintressena boende & byggande, näringsliv,
kommunikationer, naturmiljö & friluftsliv,
kulturmiljö, areella näringar, vatten & avlopp samt miljöskydd, hälsa & säkerhet.

ligt beskriva konsekvenserna av planförslaget med de mål och strategier som ligger
till grund för detta.

Sammantaget syftar planförslaget till att
förespråka bebyggelsutveckling inom tre
livsmiljöer; tätorten, bebyggelsegrupperingar utanför tätorten och landsbygd, där
den största utvecklingspotentialen ligger
i tätortsutveckling samt utveckling i anslutning till kommunens huvudvägar och
kollektivtrafik. Lokaliseringar med god
tillgänglighet till vägar och kollektivtrafik
syftar till att öka attraktiviteten i boendet
och att begränsa fragmenteringen av landskapet som helhet. Tätortsutveckling har
goda förutsättningar att skapa en diversitet
i boendeformer, med en långsiktigt hållbar
markhushållning och med en god tillgänglighet till servicefunktioner.
Verksamhetsutveckling förespråkas i tre
kategorier; storskalig/omgivningspåverkande industri, småindustri samt verksamheter som är möjliga och lämpliga att integrera med bostadsbebyggelse och servicefunktioner. Kategorin av verksamhet styr
lämpligheten i lokalisering. För storskalig/
omgivningspåverkande industri förespråkas en utbyggnad av ett fåtal, större områden framför en utveckling av flera, mindre.
Tre områden lämpliga för prövning av
vindkraftsetablering pekas ut. Förutsättningar och eventuella konflikter beskrivs
för vart och ett av områdena. Generellt
innebär vindkraftsetableringar en påverkan
på landskapsbilden. Etablering inom de
utpekade områdena är dock sammantaget
lämpliga att utreda vidare.
Ett område för vågkraftsetablering pekas
ut. Tillstånd har av miljödomstolen givits
för utbyggnad av 420 vågkraftsaggregat
Översiktsplaner ska enligt bestämmelser i
6 kap. miljöbalken miljöbedömas.
Miljöbedömningen syftar till att översikt6

Syfte & innehåll

Geografisk avgränsning

Enligt miljöbalken tillhör översiktsplaner
den typen av planer som ska åtföljas av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen är ett beslutsunderlag och utgör ett
stöd i planeringsprocessen.

Konsekvensbeskrivningen omfattar geografiskt Sotenäs kommun.

Nivåavgränsning

Denna MKB håller en detaljeringsgrad
som är möjlig med hänsyn till översiktsplanens strategiska nivå. MKB:n innehåller
resonemang kring de miljökonsekvenser
som kan uppstå vid ett genomförande av
översiktsplaneförslaget. Viktiga faktorer att
bevaka i framtidens mer detaljerade planering identifieras och möjliga konflikter
mellan områden pekas ut.

I konsekvensdelen beskrivs, på en övergripande nivå, konsekvenserna av planförslaget som helhet, med utgångspunkt i de
strategier som planförslagets rekommendationer bygger på.
Fördjupningar i resonemanget kring konsekvenser görs för ett antal områden och/
eller företeelser som innebär konkurrens i
anspråk om markanvändning och/eller där
föreslagen förändring av markanvändning
kan innebära omfattande konsekvenser. I
beskrivningen av dessa så kallade konfliktområden beskrivs sådana konsekvenser
samt kommunens avvägningar och prioriteringar kring dessa.

De strategier som ligger till grund för
planförslaget har utarbetats utifrån ett antal
sektorsintressen; boende och byggande,
kommunikationer, näringsliv, kommunikationer, areella näringar, naturmiljö &
friluftsliv, kulturmiljö, energi & telekommunikation, vatten & avlopp, miljöskydd/
hälsa & säkerhet samt en grundläggande
målsättning om att öka antalet helårsboende i Sotenäs kommun. Beskrivningen av de
övergripande konsekvenserna följer samma
sektorsindelning för att underlätta läsbarheten i förslaget och de konsekvenser som
detta kan ge upphov till.

Miljömålen beaktas i konsekvensbeskrivningen i form av en kort beskrivning av
planförslagets konsekvenser för vart och
ett av de nationella miljömålen i avsnittet
om övergripande konsekvenser.
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ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER
RIKSINTRESSEN, FÖRORDNANDEN &
RESERVAT
Riksintressen

U47 Hamnen, Bovallstrand

Ett antal av de utvecklingsområden som
pekas ut i översiktsplanen omfattar helt
eller delvis ett eller flera riksintressen. I
detta övergripande skede av planeringsprocessen är inte alla förutsättningar för
utvecklingsmöjligheterna klarlagda. Det
innebär bl a att avgränsningarna för respektive utvecklingsområde inte är exakt
fastlagda. I översiktsplanen är det därmed
inte möjligt att redovisa exakt vilka områden av riksintresse som berörs av förslag
till framtida utveckling och inte heller om
den föreslagna utvecklingen kan innebära
påtaglig skada på något riksintresse.

U50 Skomakarudden, Bovallstrand
U51 Strandområdet i nordost,
Bovallstrand
U52 Heljeröd, Bovallstrand
UCA3 Ödby
UCA4 Ramsviks camping
UBG5 Lyckan

Friluftsliv (3 kap 6§ MB)

Förändringar i markanvändning som kan
påverka ett eller flera av de riksintressen
som regleras i 3 kapitlet i miljöbalken ska
studeras i en programprocess inom ramen
för en detaljplaneprövning. Alternativt ska
detaljplaneprocessen föregås av en fördjupad översiktsplan.

U43 Munkebo, Ulebergshamn
U44 Södra Lyckogatan, Bovallstrand
UCA1 Örns camping
UCA2 Solviks camping

I följande avsnitt redovisas de utvecklingsområden som kan komma att påverka områden av riksintresse.

UCA3 Ödby
UCA4 Ramsviks camping
Samtliga utvecklingsområden på
Bohus-Malmön

Yrkesfiske, 3 kap 5§ MB

Utvecklingsområde för vågkraft
Tillståndsprövning för etablering av vågkraft sker i miljödomstolen. Tillstånd har
givits för utbyggnad av 420 vågkraftsaggregat. I den MKB som upprättades som
en del i tillståndsansökan bedömdes en
utbyggnad inte innebära en påtaglig skada
på riksintresset.

Kulturmiljövård (3 kap 6§ MB)
U1 Kleven, Smögen
Gällande detaljplan finns.
U2 Hamnen, Smögen

Naturvård (3 kap 6§ MB)
U43 Munkebo, Ulebergshamn
U44 Södra Lyckogatan, Bovallstrand
U45 Ekelidsberget, Bovallstrand
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Samtliga utvecklingsområden inom
tätortsområde Kungshamn-SmögenHasselösund-Väjern-Hovenäset

- Sjöfart

Samtliga utvecklingsområden inom
tätortsområde Bohus-Malmön

Inga utpekade utvecklingsområden berör
direkt områden av riksintresse för sjöfarten.

UVO1 Område vid rondellen, Hunnebostrand
UVO2 Kvarnforsen

Riksintresset för totalförsvarets
militära del (3 kap 9§ MB)

UCA1 Örns camping

Utvecklingsområde för vågkraft
Försvarsmakten har bedömt utbyggnad
enligt utfärdat tillstånd som möjlig utan
skada på riksintresset.

UCA2 Solviks camping
UCA3 Ödby
UCA4 Ramsviks camping

U1 Kleven
Gällande detaljplan.

UVK3 Utvecklingsområde för vindkraft
Berg

U2 Smögens hamn

Utvecklingsområde för vågkraft

U3 Omholmen

VF1 förbifart Örn

U4 Sandön

VF2 Långöns vatten

U5 Västra Hasselösund

UBG1 Vansvik

O1 Varvet, Smögen

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

Industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer (3
kap 8§ MB)

UBG3 Örn/Knutsvik

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap Miljöbalken

UBG5 Lyckan
Områden för bebyggelseutveckling
utifrån livsmiljö landsbygd berörs i den
omfattning som redovisas i kartan på nästföljande sida.

De särskilda hushållningsbestämmelserna
omfattar stora delar av kommunen inklusive samtliga tätortsområden i sin helhet. Då
planförslaget bl a utgår från strategin att
befintliga tätortsområden ska prioriteras för
utveckling av nya områden för bostäder,
verksamheter och servicefunktioner berör
flertalet utpekade utvecklingsområden områden med särskilda hushållningsbestämmelser.

Natura 2000 (4 kap 8§ MB)
Inga utpekade utvecklingsområden berör
områden med Natura 2000-skydd.

Samtliga utvecklingsområden inom tätortsområde Bovallstrand med
Bottnafjorden
Samtliga utvecklingsområden inom
tätortsområde HunnebostrandUlebergshamn
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UBG 2 Gorrvik

O2 Guleskär, Kungshamn
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Riksintresse enligt MB 4 kap i förhållande
till utpekade områden för utveckling enligt
livsmiljö landsbygd.
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Naturreservat, 7 kap 4-8§§ MB
Inga förslag till utveckling/förändrad
markanvändning som pekas ut i översiktsplanen omfattar naturreservat. Ett
fåtal utvecklingsområden gränsar dock till
naturreservat, vilket ska beaktas i den fortsatta planeringen.

Följande utvecklingsområden omfattas
delvis av strandskydd:
Kvarnforsen
Ramsviks camping
Örns camping
vägförändring vid Långöns vatten
förbifart Örn
Solviks camping
Hamnen Bovallstrand
Resoområdet
Wiggersviks camping
Springet/Tångenhamnen
Ödegården
Västra Hasselösund
Stallebrottet
hamnen på Bohus-Malmön

Naturminne, 7 kap 10§ MB
I kommunen finns ett objekt som skyddas
som naturminne. Inga förslag till förändrad
markanvändning föreslås ssom påverkar
detta objekt. Utpekat naturminne skyddas
även inom Klevekilens naturreservat samt
omfattas av område med bevarandevärde
p g a höga kulturhistoriska värden.

Biotopskydd, 7 kap 11§ MB

Natura 2000, 7 kap 27§ MB

Inga utpekade utvecklingsområden berörs
av biotopskydd. Biotopskyddat område
vid Röd gränsar till område för utveckling
av bebyggelse utifrån livsmiljö landsbygd.
Vid eventuell prövning av bebyggelseutveckling i anslutning till biotopskyddat
område ska skyddsvärdet beaktas.

Skydd enligt 7 kap 27§ MB omfattar även
Natura 2000-områden (se beskrivning Natura 2000 på s. 9).

Vattenskyddsområden, 7 kap
21 och 22 §§ MB
Ett förslag till nya vattenskyddsföreskrifter
för vattenskyddsområdena i Sotenäs kommun är under antagande. Översiktsplanen
redovisar inga utvecklingsområden inom
vattenskyddsområdena.

Djurskyddsområde, fågel och sälskydd, 7 kap 12§ MB
Inga förslag till utveckling/förändrad
markanvändning som pekas ut i översiktsplanen omfattar djurskyddsområden.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap. MB

Strandskydd, 7 kap 13-18§§ MB

Se redovisning av miljökvalitetsnormer på
s. 21.

Områden med förslag till utveckling av
bostadsbebyggesle utifrån livsmiljö landsbygd omfattar inte strandskyddade områden. Områden utpekade för utveckling
inom befintlig bebyggelsestruktur kan påverka strandskyddade områden. I beskrivningen av förutsättningar för utveckling
redovisas att strandskyddet ska respekteras.

Skydd för landskapsbilden,
”gamla 19§ NVL”
Den nordöstra delen av Bovallstrands
tätortsområde omfattas av landskapsbildsskydd. Utredningsområde U52 Heljeröd
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Ett antal områden inom tätortsområdena
samt områden för utveckling av verksamheter och av turistiskt boende utanför
tätorterna pekas i förslaget ut trots att de
omfattas av strandskydd. Fortsatt prövning
ska inom dessa områden ske i detaljplan
och påverkan på strandskyddet ska studeras i ett planprogram eller i fördjupade
översiktsplaner.
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påverkas. Beskrivningen av förutsättningar
för utveckling inom detta område innehåller förhållningssätt kring lokalisering för
att undvika exponering av ny bebyggelse
mot omgivningen.

Farled

Utbyggnad av vindkraft i de norra delarna
av kommunen kan påverka områden med
landskapsbildsskydd för Bottnadalen.
Detta ska beaktas i fortsatt prövning av
vindkraftsutbyggnad.

Luftfart

Ett genomförande av översiktsplanens förslag bedöms inte påverka farlederna.

Vid prövning av vindkraftsetablering ska
luftfartsstyrelsen alltid höras.

Vägar med skyddszon
P g a planförslagets strategi för bebyggelseutveckling som innebär en prioriterad
utveckling inom tätorternas centrala delar
samt i anslutning till huvudvägar med kollektivtrafik kan flera utvecklingsområden
komma att beröra vägar med skyddszon.
Planförslaget beskriver utöver strategin
för bebyggelseutveckling kopplad till huvudvägnätet även en viljeinriktning som
innebär en bevarad effektivitet på huvudvägnätet för att kunna bibehålla hastighetsgränser. Avvägning mellan bebyggelseutvecklingens strategiska läge och vägnätets
effektivitet får göras i varje enskilt fall i
kommande planerings- och lovgivningsärenden.

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

Område och byggnader med
skydd enligt kulturminneslagen
Inga byggnadsminnen berörs av utvecklingsområden i planförslaget. På översiktsplanenivå är det inte rimligt att redovisa
fasta fornlämningar. Säkerställande av
dessa sker i detaljplaneprövningar och
hantering av förhandsbesked och bygglov.
Redovisning av områden med höga kulturhistoriska värden ger ett värdefullt underlag för bedömningar i kommande plan- och
lovgivningsärenden.
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Planförslaget illustrerar inom tätortsområdena förslag till områden med utvecklingspotential för bostäder, verksamhet,
centrumutveckling mm. För varje område
finns en beskrivning av förutsättningar
för utveckling. Dessa förutsättningar kan
ses som möjliga konsekvenser av ett genomförande. För ett område som beskrivs
med att de höga naturvärdena ska beaktas
vid exploatering eller att störningszoner
för närliggande verksamheter ska beaktas
ger detta en vink om att en exploatering
av området kan få negativa konsekvenser
om väsentliga förutsättningar inte beaktas.
Prövningen och vägningen mellan intressen samt en fördjupning av exploateringens konsekvenser ska ske i FÖP och/eller
detaljplaneskedet.

Planförslaget utgår från strategin att en bebyggelseutveckling ska ske med utgångspunkt i olika livsmiljöer och en anpassning
till de faktorer som gör varje livsmiljö specifik och attraktiv.
Tätortsutveckling förespråkas med hänsyn
till tillgänglighet, möjligheter till en variation i boendeformer, en tätare exploatering
för markresurshushållning och en begränsning i transportbehovet, vilket tätorten som
livsmiljö kan erbjuda.
Positiva konsekvenser av tätortsutveckling
innebär därmed mer effektivt utnyttjade
markresurser och en större diversitet av befolkning genom möjligheten och förutsättningarna att skapa en diversitet i boendeformer. Detta ger i sin tur ett ökat underlag
för skola, vård, omsorg, service och inte
minst kollektivtrafik. Levande tätortscentra
är attraktiva miljöer för såväl boende som
besökare.

Övriga livsmiljöer som kommunen anser
vara positiva att utveckla för ett attraktivt
boende är bebyggelsegrupperingar utanför
tätort samt landsbygd.
Livsmiljöer, med utgångspunkt i att utnyttja varje plats unika förutsättning som
en attraktiv boendemiljö, är en viktig del
av planförslaget.

Negativa konsekvenser med förespråkande
av förtätning inom de centrala delarna
av tätortsområdena är bl a risken för utbyggnad som påverkar betydelsefull, bostadsnära natur eller värdefulla, bebyggda
kulturmiljöer. För att säkra denna typ av
miljöer och platser, vilka är av mycket
stor betydelse, krävs inventeringar och
värdebeskrivningar i form av program för
offentliga utemiljöer samt kulturmiljöprogram. Översiktsplanen har inte den detaljeringsnivå som svarar på frågeställningar
av typen: -Har denna lucktomt en viktig
funktion som grönyta, eller får den ett
större värde för tätorten som livsmiljö om
den bebyggs? -Är det möjligt att bygga ett
modernt flerbostadshus som förstärker den
närliggande kulturhistoriska miljön eller
går kulturhistoriska värden förlorade? För
en sådan detaljeringsnivå är fördjupade
översiktsplaner nödvändiga och mycket
viktiga komplement till denna översiktsplan.

Planförslaget pekar ut områden där kommunen har en positiv syn på utveckling av
livsmiljö bebyggelsegrupperingar utanför
tätort samt livsmiljö landsbygd. Inom livsmiljö landsbygd ska bebyggelseutveckling
prövas utifrån ett antal kriterier uppsatta
för att uppnå en attraktiv boendemiljö.
Utpekade områden har god tillgänglighet
till huvudvägar och kollektivtrafik samt
undantar områden med höga naturvärden,
höga kulturhistoriska värden, stranskyddade områden samt områden skyddade genom naturreservat, riksintresse enligt MB
3 kap. m m. Med förespråkandet av bebyggelseutveckling inom vissa områden följer
en återhållsamhet mot bebyggelsegrupper i
övriga delar av kommunen.
En ökad byggnation i utpekade områden
för bebyggelseutveckling utanför tätort är
en trolig konsekvens av ÖP-förslaget. Under förutsättning att bebyggelsen motsvarar
syftet och ger attraktiva boendemiljöer är
13
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detta en positiv konsekvens.

Näringsliv

En återhållsamhet mot byggnation/anläggningar inom områden som inte pekas ut
som lämpliga utvecklingsområden är av
stor vikt för dessa positiva konsekvenser.

Den strategiska näringslivs- och verksamhetsutvecklingen bygger på utnyttjandet
av ett fåtal större verksamhetsområden
för nyetablering av storskalig, industriell
verksamhet, lokaliserade för att minska
trafikstörningar i form av tunga tranporter,
farligt gods och bullerstörningar. Icke störande verksamheter ska i största möjliga
mån lokaliseras inom småskaliga, centralt
belägna verksamhetsområden samt integreras med övrig bebyggelse i tätortsområdena såväl som på landsbygden.

Syftet med att koppla riktlinjer för bebyggelseutveckling till utpekade områden där
en bebyggelseutveckling är lämplig är
att styra bebyggelseutvecklingen mot en
bebyggelsestruktur som motsvarar synen
på en attraktivitet i landsbygden som livsmiljö.
Utveckling av bebyggelse inom utpekade
utvecklingsområden utanför tätort ska ske
genom den form av prövning som anses
motiverad utifrån den föreslagna bebyggelsens påverkan som helhet och utifrån
komplexiteten i området.

Utveckling av småskalig handel, kontor
och hantverk är verksamheter som är möjliga och lämpliga integrerade med boende.
Förutsättningar att utveckla denna typ av
verksamheter ska beaktas i förändringar av
markanvändningen som rör tätortsområdena, och främst dess centrala delar.

Prövning av bebyggelseutveckling i en
detaljplaneprocess är positivt för att utreda
förutsättningarna för en bebyggelseutveckling. En detaljplaneprocess är också ett bra
instrument för att belysa intressekonflikter
och göra relevanta avvägningar mellan
motstridiga intressen. En detaljplaneprocess riskerar dock, genom att vara tids- och
kostnadskrävande, att ge en bebyggelsestruktur där en maximal kostnadseffektivitet eftersträvas, vilket i sin tur riskerar att
ge boendemiljöer som inte lever upp till
vad som definierats som en god livsmiljö
på landsbygden. Detaljplaneprocessen kan
därmed i sig begränsa möjligheterna att
skapa en attraktiv boendemiljö med andra
kvaliteter än de som tätorten (där ett effektivt markutnyttjande har andra motiv) erbjuder. Att kräva uppfyllande av riktlinjer
för byggnation inom utpekade områden är
ett sätt att styra en framtida utveckling mot
boendemiljöer med en attraktivitet som utgår från landsbygdens goda förutsättningar.
Att i varje förslag till bebyggelseutveckling utanför tätorterna pröva behovet av en
detaljplaneprocess är ett annat sätt.

Syftet är att på kort sikt styra nytillkommande verksamheter med en omgivningspåverkan i form av lukt, buller, omfattande transporter, storskaliga byggnader
och liknande bort från tätorternas centra
och på lång sikt omvandla befintliga miljöpåverkande verksamhetsområden i tätorternas centra till områden med möjlighet
till tätare exploatering, mindre negativ
miljöpåverkan och mindre behov av tunga
transporter.
Att på lång sikt flytta storskaliga och störande verksamheter bort från de centrala
delarna av tätorten kan innebära en förändring i tätortens karaktär.
Utifrån denna aspekt är värnandet av småskalig verksamhet i anslutning till vatten
viktig. Detta kan gälla t ex slipar, varv mm
som bör ha ett visst avstånd till bostadsbebyggelse, men som inte utgör någon hälsofara för omgivningen och som i hög grad
bidrar till tätorternas identitet och levande
centra.
På kort sikt får vi en utveckling med befintliga verksamhetsområden i centrala
lägen samtidigt som nya verksamhetsområden byggs ut, vilket innebär fler områden
med störningar på omgivningen i form av
buller, lukt eller tung/intensiv trafik.

Att uppsatta riktlinjer prövas och följs är
av avgörande betydelse för förslagets positiva konsekvenser.

Avvägning av vad som är störande eller
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Kommunikationer

Småindustrier, verksamheter med storskaliga byggnader, stökiga utemiljöer, verksamheter med mycket transporter tillhör
därmed en ”mellankategori” som inte är
direkt störande och som därmed inte bör
ianspråksta utrymme i områden för störningspåverkande industri, men som heller
inte är lämplig att fullständigt integrera
med bostadsbebyggelse. För denna typ av
verksamheter finns utrymme för utveckling
inom tätortsområdena och på ett fåtal områden inom landsbygdsområdet.

Förslaget syftar till att utnyttja kommunens
huvudvägar för bostads- och verksamhetsutveckling, att begränsa behovet av tunga
transporter genom de centrala delarna av
tätortsområdena, att utnyttja befintliga kollektivtrafikstråk för bostadsutveckling och
att utveckla ett sammanhängande nät av
gång- och cykelvägar.
Genom en begränsning och reducering
av tunga transporter genom de centrala
delarna av kommunen begränsas negativ
miljöpåverkan och trafiksäkerheten ökar.
Befintliga, centralt belägna verksamhetsområden kommer dock att finnas kvar
under en tid framöver, vilket begränsar de
positiva konsekvenserna på kort sikt.

Att integrera småskalig handel och kontorsverksamhet med bostäder är önskvärt
för att erhålla positiva konsekvenser i form
av miljöer som är befolkade under hela
dygnet, veckan och året, vilket bidrar till
en ökad livlighet, trygghet och därmed
attraktivitet.

Att underlätta bebyggelseutveckling längs
huvudvägarna och längs befintliga kollektivtrafikstråk ökar människors tillgänglighet, begränsar fragmenteringen av landskapet och ger förutsättningar för ett ökat
underlag för kollektivtrafiken, vilket kan
leda till en förstärkt och förbättrad kollektivtrafik. Utveckling av bebyggelse längs
huvudvägarna riskerar att öka antalet utfarter på huvudvägarna, vilket kan leda till
en reducerad effektivitet och minskad trafiksäkerhet. Ett utnyttjandet av befintliga,
trafiksäkra utfarter ska därför prioriteras.

Utveckling av besöksnäringen ska ges hög
prioritet. ÖP-förslaget påverkar möjligheten til utveckling av besöksnäringen främst
genom de delar som rör det turistiska boendet.
Utveckling av campingverksamhet möjliggörs främst genom en positiv inställning
till utveckling av befintliga campinganläggningar. Förutsättningarna för utveckling ser olika ut för respektive anläggning.
Prövning av utvecklingsmöjligheter ska
därför ske i detaljplan. Näringens beskrivning av en önskad utveckling innebär bl a
en ökad andel större uthyrningsstugor. En
sådan utveckling kan komma att innebära
en konflikt mellan viljan att utveckla det
turistiska boendet och viljan att bevara
förutsättningarna för det rörliga friluftslivet, framför allt i strandnära lägen (se inledningsdelens begreppsförklaring/rörligt
friluftsliv).

Fokus på att förtäta de centrala delarna av
tätorterna ger ur kommunikationssynpunkt
positiva effekter genom en god tillgänglighet och ett minskat bilberoende. Central
byggnation ställer dock ytterligare krav på
det redan ansträngda parkeringsläget. Både
byggnation och utveckling av parkeringsplatser ska ske med stort hänsynstagande
till att bevara värdefulla, småskaliga utemiljöer. Parkeringsfrågan ska beaktas och
utredas i FÖP:ar för tätortsområdena.

Etablering av hotell förespråkas i de centrala delarna av tätortsområdena för möjligheten att utnyttja närliggande service,
kollektivtrafik mm. Hotelletableringar i
centrala lägen kan därmed innebära ett
tillskott till befolkningsunderlaget för möj-

Utbyggnad av gång- och cykelbanor
innebär positiva konsekvenser utifrån ett
flertal aspekter. Ett effektivt cykelvägnät i
vår småskaliga kommun kan fungera som
ett bra alternativ till bilkörning för resor/
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ligheten att bevara och utveckla tätorternas
servicefunktioner.

del 7 KONSEK VENSER		

icke-störande verksamheter kan vara diffus och leda till konflikter. Integration av
verksamheter med bostäder kan innebära
problem med klagomål från boende och på
sikt leda till att verksamheter måste flyttas.
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bedöms dock ett värnande av dessa närrekreationsområden ge ett större ekonomiskt
värde som oexploaterad mark genom den
attraktionskraft de ger åt kommunen och
tätorterna som helhet.

pendling inom och t o m mellan tätortsområden och därmed begränsa bilberoendet.
Ur folkhälsosynpunkt är detta mycket positivt. Sett utifrån möjligheten att utveckla
besöksnäringen och att främja det rörliga
friluftslivet har ett gång- och cykelvägnät
en mycket viktig funktion. Ur den aspekten
är det också positivt att komplettera ett
funktionellt g/c-vägnät med utpekande av
lämpliga cykelbara vägar för att få ett ”fritidscykelvägnät” och därmed tillgängliggöra badplatser, rekreationsområden mm.
Detta innebär en betydande ökning av attraktiviteten både för besökare och boende i
kommunen.

Mellanrummen syftar till att värna kommunens identitet som ges av flertalet,
småskaliga fiskesamhällen, tydligt åtskilda
från varandra av naturområden och spridd
bebyggelse. Denna identitet är viktig för
kommunens attraktivitet som bostads- och
besöksmiljö. En återhållsamhet mot ny
bebyggelse inom dessa områden, vilket
förhindrar främst den västra sidan av kommunen att på sikt utvecklas till en sammanhängande bebyggelsestruktur, är därmed en
viktig konsekvens av planförslaget. Mellanrummen ger ekologiska konsekvenser
genom bevarandet av naturmark, sociala
och ekonomiska konsekvenser genom att
bibehålla den identitet med småskaliga
fiskesamhällen som står för en betydande
del av förutsättningarna för besöksnäringen
och för attraktiviteten som boendemiljö
samt genom tillgång till rekreationsområden vid havet.

Areella näringar
”Strategier” kopplade till areella näringar
ges huvudsakligen av de strategier som
beskrivs för boende & byggande samt för
naturmiljö och friluftsliv. Genom förespråkande av bebyggelseutveckling som syftar
till att ge en god tillgänglighet till kommunens huvudvägar och kollektivtrafik samt
till att begränsa fragmenteringen av sammanhängande natur- och kulturmiljöer begränsas bebyggelseutvecklingens påverkan
på förutsättningarna för jord- och skogsbruk. En fragmentering av landskapet leder
successivt till en småskalighet i markområden för jord- och skogsbruk och därmed en
successiv försämring av möjligheterna att
bedriva näringarna rationellt och lönsamt.

Föreslagen bebyggelseutveckling kopplat till områden i anslutning till befintliga
vägar syftar till att öka tillgängligheten
och begränsa fragmenteringen av större,
sammanhängande naturområden. En uttalat positiv inställning till utveckling inom
vissa delar av kommunen motsvaras av en
återhållsamhet för utveckling av gruppbebyggelse inom övriga delar av kommunen.
Förslaget med mellanrum och utpekande
av områden lämpliga för bebyggelseutveckling på landsbygden är ett sätt att hantera riksintresset enligt MB 4 kap.

Naturmiljö & friluftsliv
I planförslaget utpekas närrekreationsområden inom tätortsområdena samt mellanrum.

I förutsättningsdelen pekas områden med
höga naturvärden ut. Syftet är att dessa
värden, trots delvis avsaknad av formella
skydd, ska beaktas i ett tidigt skede av
processer som syftar till att pröva en ändrad markanvändning. Hänsynstagande till
sådana värden i ett tidigt skede ökar förutsättningarna att kunna bevara naturvärden
trots en förändrad markanvändning genom
hänsynstaganden i form av begränsad exploatering, bevarande- och kompensationsåtgärder mm.

Närrekreationsområdena har en viktig
funktion för attraktiviteten i tätortsområdena vars betydelse och krav på kvalitet
ökar med ett förslag som innebär en positiv
inställning till förtätning inom tätortsområdena. En förankring av dessa områden
i översiktsplanen ger en möjlighet att utveckla och utnyttja dem för att förstärka de
värden som de besitter. Utpekandet av närrekreationsområden kommer delvis, främst
i strandnära lägen, i konflikt med attraktiva
områden för exploatering. På lång sikt
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I förutsättningsdelen pekas ett antal värdefulla kulturmiljöer ut. Syftet med utpekandet motsvarar utpekandet av värdefulla
naturmiljöer, dvs för att värdena, trots delvis avsaknad av formella skydd, ska värnas
i ett tidigt skede av prövning av ändrad
markanvändning.

Lämpligheten av en vågkraftsetablering
sker i prövning av miljödomstolen. I miljödomstolen görs en avvägning mellan
intressen och intressekonflikter. Miljödomstolen har i jui 2010 lämnat tillstånd för
uppförande av 420 vågkraftsaggregat inom
det område som pekas ut på mark- & vattenanvändningskartan i planförslagsdelen.

Utpekandet av kulturmiljöer innebär också
redovisning av en utvecklingsresurs. Områden med höga kulturhistoriska värden
spelar en betydande roll i kommunens
attraktivitet, både som besöks- och boendekommun. Ett långsiktigt hållbart utnyttjande och en utveckling av dessa värden kan
öka kommunens attraktivitet och kan vara
en del i utvecklingen av besöksnäringen.
Utan ett antaget kulturmiljöprogram, och
därmed tydliga kommunala ställningstaganden kring önskad utveckling inom dessa områden riskerar dess helhetsvärden att
gå förlorade. Utpekandet av de värdefulla
miljöerna samt beskrivning av värdet inom
respektive område (utifrån det kulturmiljöunderlag som tagits fram) är ett första steg
i utarbetandet av ett kulturmiljöprogram.

Ett eventuellt behov av utbyggnad av elkraftnätet som en föjd av utbyggnad av
vind- och/eller vågkraft kan innebära negativa konsekvenser för natur- och kulturmiljö, landskapsbild, förutsättningarna för
bebyggelseutveckling mm. Frågan om en
förstärkning av kraftnätet ligger dock inte
hos kommunen, utan hos ägaren av kraftnätet. Från kommunens sida finns dock en
möjlighet att påverka en sträckning av en
eventuell utbyggnad av ledningsnätet. En
förstärkning genom komplettering i befintlig ledningssträckning förordas för att
begränsa negativ påverkan.

Vatten & avlopp

Energi/tele

Planförslaget innebär en positiv syn på
bebyggelseutveckling inom kommunens
tätortsområden. För en sådan utveckling
ska en anslutning av vatten & avlopp till
kommunens nät ske. Goda förutsättningar
för detta finns.

Utpekande av områden lämpliga för prövning av anläggningar för energiproduktion
i form av vind- och vågkraft innebär en
risk för negativ påverkan på landskapsbild
samt natur- och kulturmiljöer. Vindkraftsetableringar innebär dessutom en begränsning i möjligheten att exploatera närliggande områden för andra ändamål, exempelvis
bostadsbebyggelse.

En hög skyddsnivå för avlopp bedöms
rimlig att eftersträva inom hela kommunen,
vilket innebär högt ställda krav på enskilda
avloppsanläggningar. Med utpekandet av
lämpliga utvecklingsområden på landsbygden följer riktlinjer som bl a innebär krav
på redovisning av avloppslösningar utifrån en hög skyddsnivå. En positiv syn på
utveckling av mindre bebyggelsegrupper
framför en utveckling med enstaka, spridd
bebyggelse ökar förutsättningarna att ordna
gemensamma, tillfredsställande avloppslösningar.

Vågkraft kan komma i konflikt med yrkesfiskets intressen samt påverka förutsättningar för båtlivet.
Kommunen är dock positiv till utveckling
av energiproduktion i form av förnyelsebar
energi.
För en bedömning av lämpligheten av
vindkraftsetablering är den fortsatta prövningen i form av miljö- och bygglovsprövning avgörande. Det är därför värt att
poängtera att de områden som pekas ut är

De 13 vattenförekomster som förekommer
i Sotenäs, och för vilka miljökvalitetsnormer finns, har samtliga en måttlig ekologisk status. Förändringar som försämrar
dess status ska inte tillåtas och åtgärder ska
17
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just områden där kommunen är positiva till
en prövning av vindkraftsetablering.
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styrelsen 2010 belyses extraordinära händelser i 3 prioriteringsklasser utifrån kombinationen av trolighet av att händelsen
inträffar och storleken på de konsekvenser
som händelsen innebär. Inom den högst
prioriterade klassen finns ett antal händelser som direkt eller indirekt kan påverkas
av fysisk planering. Brand i båthamn är en
av dessa. Övriga extraordinära händelser är
brand i skola/nattklubb, naturkatastrofer,
skred och stopp i vattenverk.

vidtas som förbättrar vattnets status. All
bebyggelseutveckling där VA-anslutning
inte kan ske till kommunens nät innebär
en trolig påverkan på någon av dessa vattenförekomster. För samtliga prövningar
i form av detaljplaner och bygglov som
omfattar nya eller befintliga avloppsförekomster ska påverkan på vattenstatus för
respektive recipient beaktas och alternativa
lösningar, förbättrande åtgärder mm ska
belysas. Inventering av enskilda avlopp ger
möjligheter att få en bild av situationen och
utarbeta förslag till statushöjande åtgärder.

För brand i offentliga byggnader som
t ex skolor och nattklubbar handlar risken och åtgärdsmöjligheterna, liksom
vid brand i båthamn, om tillgänglighet.
Tätortsområdena är utvecklade med smala
gator i samhällskärnorna. Denna karaktär
utgör en viktig del av samhällenas identitet
och attraktionskraft. En tillgänglighetsförbättring genom generellt breddade gator är
därför ingen önskvärd lösning. Vid utveckling av nya bostadsområden, eller förändringar som rör offentliga byggnader ska
möjligheten att nå området via två eller fler
tillfarter alltid eftersträvas för att begränsa
sårbarhet i tillgängligheten.

För området i anslutning till Åbyfjorden,
som omfattas av bl a Natura 2000- föreskrifter och vars vatten liksom övriga 12
vattenförekomster i kommunen enligt Västerhavets vattenråd bedöms ha en måttlig
ekologisk status, ska förutsättningar kring
påverkan på vattenområdet samt möjligheter till framtida bebygelsekompletteringar
utredas i en fördjupad översiktsplan.

Miljöskydd, hälsa &
säkerhet

Naturkatastrofer omfattar bl a skador i
samband med översvämningar, skred och
erosion. Denna aspekt är aktuell främst i
tätortsområdenas centrala delar där stor del
av bebyggelsen, infrastruktur, servicefunktioner mm ligger lågt. Förslag till riktlinjer
kring nybyggnation i låglänta markområden med hänsyn till framtida havsnivåhöjningar har tagits fram av Länsstyrelsen.
ÖP-förslaget redovisar även så kallade
klimatåtgärdsområden där befintlig bebyggelse mm är av så stort värde att åtgärder
krävs. En ökad frekvens av översvämningar kräver liknande skydd, och dessutom
på kortare sikt, som höjda havsnivåer. Åtgärder, hänsynstaganden mm ska beaktas
i FÖP:ar för tätortsområdena samt i detaljplaner som omfattar lågt belägen mark. De
strandnära markområdena kan utöver risker för översvämning även omfattas av risk
för erosion. Begränsningarna av byggnation i låglänt terräng för att undvika effekterna av översvämningar begränsar även
effekterna av eventuell erosion. Stora delar
av kustområdena i kommunen utgörs dock
av berg. Längs Sotekanalen och på den
östra sidan av Bohus-Malmön finns områden med utpekad erosionsrisk. Större delen

Konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet är huvudsakligen kopplade till förslag
inom övriga sektorer, t ex bebyggelseutveckling, kommunikationer, hamnutveckling mm.
ÖP-förslaget pekar ut möjligheter för
hamnutveckling genom utbyggnad och förtätning inom ett antal kommunala hamnar.
Utveckling av hamnar och båtplatser genom förtätning och utbyggnad av befintliga
hamnområden samt inom tidigare redan
påverkade områden värnar oexploaterade
markområden. Färre och större hamnar
ökar möjligheten att etablera miljöförbättrande åtgärder.
I detaljplaneprövningar som berör hamnområden ska frågan om tillgänglighet och
säkerhet särskilt beaktas. Varje utbyggnad/
förtätning av ett hamnområde ska föregås
av konsekvensutredning av den föreslagna
förändringen.
I den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys som antogs av kommun-
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av området längs Sotekanalen omfattas av
naturreservat. De delar som inte omfattas
av reservat omfattas av områdesbestämmelser. Vid bygglovsförfrågningar som
överensstämmer med områdesbestämmelserna ska erosionsrisken beaktas, liksom i
eventuella lovgivningsfrågor inom utpekat
område på Bohus-Malmön. Detta område
pekas i översiktsplanen dock ut som närrekreationsområde.
I Sotenäs kommun förekommer områden med risk för skred. Den översiktliga
skredriskkartering som finns framtagen
bedöms inte vara heltäckande. Behov finns
därmed av en uppdaterad sådan i kombination med ett beaktande av skredrisker i
FÖP:arna. En ny översiktlig skredriskkartering, som omfattar bebyggda områden i
Sotenäs kommun, planeras färdigställas av
myndigheten för samhällsskydd och beredskap under 2011.
De geotekniska säkerhetsfrågorna hanteras
i varje detaljplaneprojekt. Utöver skred
omfattas därmed även risk för erosion,
översvämningar, bergras och blocknedfall.
Även i bygglovsärenden hanteras geotekniska säkerhetsfrågor.

del 7 KONS EKV ENSER 		

Stopp i vattenverk kan bl a orsakas av
olyckor med transporter med farligt gods
inom kommunens vattenskyddsområden.
En sekundär transportled för farligt gods
har sin sträckning genom skyddsområdet
för Dale vattens vattentäkt. Lokaliseringar
av verksamheter med transport av farligt
gods ska så långt det är möjligt styras till
Hogenäs industriområde. Transporter med
farligt gods genom vattenskyddsområdet
kan då undvikas.
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ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER
NOLLALTERNATIV
Nollalternativet beskrivs som ett troligt
utvecklingsscenario i avsaknad av de strategier som översiktsplanen ger.

enskilda avloppsanläggningar/gemensamhetsanläggningar, vilket ger en påverkan på
Åbyfjorden som Natura 2000-område.

Inom Sotenäs kommun finns ett starkt
exploateringstryck för utveckling av både
bostäder och verksamheter, främst i områden med visuell och/eller fysisk kontakt
med havet.

Avsaknad av strategier kring natur- och
kulturmiljöer kan få konsekvensen att värden, utöver de juridiskt utpekade och skyddade, inte uppmärksammas och därmed
riskerar att gå förlorade.

Besöksnäringen är en viktig och växande
näringsgren där landskapets värden är den
främsta förutsättningen.

De verksamhetsområden som förespråkas för etablering av verksamheter med
störningspåverkan är redan idag delvis
ianspråkstagna, vilket innebär att lokaliseringsfrågan inte förändras av de strategier
som tagits fram. Småskaliga verksamheter
integreras dock inte i boendemiljöer idag,
vilket kan innebära att avsaknaden av en
sådan strategi troligtvis ger en mer uppdelad struktur mellan verksamheter och boende och därmed en större uppdelning mellan vilka områden som är befolkade dagtid
och nattetid/vardagar och helger. En sådan
uppdelning påverkar tryggheten.

För enskilda markägare och näringsidkare
är exploatering av mark ekonomiskt fördelaktigt. En avvägning av intressen för
att säkerställa natur-, kultur och rekreativa
intressen och för att styra bebyggelse- och
verksamhetsutveckling ligger främst på
kommunen. En avsaknad av strategier och
tydlig viljeinriktning från kommunens sida
innebär en svårighet att bedöma exploateringsföretag utifrån en helhetssyn och
utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv.
I ett sådant scenario bedöms varje exploateringsönskemål för sig, vilket i de
mest kustnära lägena på sikt kan innebära
en kontinuerlig bebyggelsestruktur längs
både den västra kuststräckan och längs
Åbyfjorden. Avsaknad av större mellanrum
innebär längs den västra kuststräckan en
diffus eller obefintlig avgränsning mellan tätortsområdena och deras identiteter.
Längs Åbyfjorden kan en kraftig bebyggelseutveckling förändra landskapets karaktär
som landsbygdsområde. Utveckling i form
av enstaka nytillkommande bostadshus
tenderar att fragmentera landskapet och
ge en spridd, men kontinuerlig bebyggelsestruktur. Utveckling i form av bebyggelsegrupperingar innebär, i den mån det
utgör bostäder för helårsboende, ett större
kommunalt åtagande i form av hemtjänst,
skolskjutsar mm.

Förtätning av tätortsområden liksom förespråkande av landsbygdsutveckling inom
områden med god tillgänglighet till större
kommunikationsstråk syftar bl a till att
öka förutsättningarna för en fungerande
kollektivtrafik. Avsaknaden av strategier
kring transporter och kommunikationer
kan innebära att bebyggelseutvecklingen
sker med en större spridning, vilket i sin
tur kan innebära behov av fler vägar, längre
avstånd till större kommunikationsstråk
med sämre tillgänglighet till service samt
sämre förutsättningar att utveckla en rationell och attraktiv kollektivtrafik. Spridning
av bebyggelse med utbyggnad av vägar
innebär en begränsad hushållning med
markresurser och en ökad fragmentering
av landskapet.

Utveckling av nya tätorter med egna servicefunktioner eller utbyggnad av kommunalt VA inom området längs Åbyfjorden
är inte rimlig. Ett kraftig bebyggelseutveckling innebär därmed ett stort antal
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Fiskvatten
Miljökvalitetsnormer och riktvärden för
fiskvatten, gäller i utvalda sjöar och vattendrag i hela landet. I Sotenäs kommun finns
inga utpekade fiskvatten.

Miljökvalitetsnormer
för utomhusluft
(SFS 2001:527)

Musselvatten
Geografisk omfattning

Geografisk omfattning

Hela kommunen

Musselvatten pekas ut i Västra Götalands län och omfattar i Sotenäs kommun
Åbyfjorden och Bottnafjorden.

Faktorer för mätning
Kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar
(PM10), ozon, partiklar (PM2,5)

Faktorer för mätning
pH, temperatur, färgtal, suspenderad substans, salthalt, mättnadsgrad i löst syre,
kolväten från mineraloljor, organiska halogenföreningar, metaller (silver, arsenik,
kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, zink), fekala kolibakterier, ämnen
som påverkar smaken på musslorna.

Ansvar för kontroll
& uppföljning
Kommunen

Påverkan utifrån ÖP-förslaget

Ansvar för kontroll
& uppföljning

Inom Sotenäs kommun finns god marginal
till de gränsvärden som föreskrivs i miljökvalitetsnormerna.

Länsstyrelsen

Påverkan utifrån ÖP-förslaget

Utifrån ÖP-förslaget är på lång sikt en koncentration av bl a luftpåverkande verksamheter önskvärd till Hogenäs och i viss mån
Ödegården. Vid framtida utveckling inom
dessa områden i form av nya detaljplaner
ska miljökvalitetsnormer för utomhusluft
beaktas.

All utveckling som i ÖP-förlaget beskrivs
inom Åbyfjordens och Bottnafjordens
tillrinningsområden har en påverkan på
utpekade vattenområden. All prövning av
förändrad markanvändning inom dessa tillrinningsområden bör därmed beakta miljökvalitetsnormerna. Risk för överskridande
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Miljökvalitetsnormer
för
fisk- & musselvatten
(SFS (2001:554)

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes
med miljöbalken 1999. Avsikten med dem
är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att
genomföra EG-direktiv.
Idag finns fyra miljökvalitetsnormer; för
utomhusluft, för fisk- och musselvatten, för
omgivningsbuller och för vatten.
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MILJÖKVALITETSNORMER
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vatten.

av miljökvalitetsnormen ska särskilt
beaktas vid eventuell tillståndsprövning
av muddertippning vid den muddertippningsplats som i förutsättningsdelens
karta över planeringsförutsättningar
pekas ut öster om Bohus-Malmön.

Vid framtagande av nya detaljplaner för
utveckling av verksamhetsområdena Hogenäs och Ödegården ska omgivningspåverkan i form av buller beaktas. Vid nyetableringar inom Ödegården bör åtgärder beaktas för att begränsa störningar österut mot
utpekat utvecklingsområde för bostäder.

Förordningen om
omgivningsbuller
och EU:s bullerdirektiv (SFS 2004:675)

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS
2004:660)

Geografisk omfattning

Geografisk omfattning

Hela kommunen.

Miljökvalitetsnormer finns för var och
en av de 13 vattenförkomsterna i Sotenäs
kommun:
Bottnafjorden
Bärfendalsälven
Del av Skageracks utsjövatten
Haby bukt
Hovenäsetområdet
Hunnebostrands skärgård
Kungshamns norra skärgård
Kungshamns södra skärgård
Lilla Dale vatten
M Bohusläns skärgårds kustvatten
Sotefjorden
Tåsteröds stora vatten
Åbyfjorden

Faktorer för mätning
Enligt förordningen finns en skyldighet
att genom kartläggning av buller och
upprättande av åtgärdsprogram, sträva
efter att omgivningsbuller inte medför
skadliga effekter på människors hälsa.
Detta är en miljökvalitetsnorm enligt
miljöbalken – en s.k. målsättningsnorm.

del 7 KONSEK VENSER		

Ansvar för kontroll
& uppföljning
Kommunen. Krav på kartläggning och
åtgärder finns dock endast för kommuner med fler än 100.000 invånare.

Faktorer för mätning
Vattenförekomsterna är klassade utifrån
ekologisk och kemisk status i en femgradig
skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande
och dålig status). Samtliga vattenförekomster i Sotenäs (förutom del av Skageracks
utsjövatten där uppgifter saknas) har en
god kemisk status (med undantag för
kvicksilver och kvicksilverföreningar) och
en måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormerna innebär att god kemisk staus ska
uppnås till år 2015, att halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar inte ska
försämras fram till år 2015 samt att god
ekologisk status ska uppnås till år 2021.

Påverkan utifrån ÖP-förslaget
Inom de centrala delarna av tätortsområdena i kommunen har höga nivåer av
trafikbuller uppmätts. Miljökvalitetsnormerna för buller bör beaktas i all
prövning som gäller bostadsutveckling,
och då framför allt i de centrala delarna
av tätortsområdet.
Hänsyn till miljökvalitetsnormerna
ska också tas vid framtida prövningar
av vägförändringar; norra tvärleden
i Kungshamn, förbifart vid Örn och
förändringar av väg 171 vid Långöns
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Ansvar för kontroll & uppföljning
Kommunen och Länsstyrelsen

Påverkan utifrån ÖP-förslaget
All utveckling av bostäder utanför kommunens VA-nät, d v s utveckling som innebär
nya enskilda avlopp, påverkar någon eller
några av de 13 vattenförekomsterna. Varje
bygglovs- och detaljplaneprövning som
omfattar nya, enskilda avlopp ska därmed
beakta miljökvalitetsnormerna.

del 7 KONS EKV ENSER 		

ÖP-förslaget förespråkar en utveckling av
bebyggelse och verksamheter inom tätortsområdena, vilket innebär att nytillkommande avlopp ansluts till det kommunala
VA-nätet med begränsad påverkan på vattenförekomsterna som följd. Kommunen
är också positiv till en bostadsutveckling
utanför tätortsområdena. Det innebär en
positiv inställning till nya, enskilda avlopp.
I ÖP-förslaget pekas dock områden för utveckling av landsbygdsbebyggelse ut medkoppling till ett antal riktlinjer. Det innebär
bl a ett förespråkande av utveckling av
mindre bebyggelsegrupperingar snarare
än enstaka, spridd bebyggelse och därmed
möjligheter till gemensamma lösningar för
vatten och avlopp.
Hög skyddsnivå för avlopp bör gälla för
hela kommunen.
ÖP-förslaget förespråkar förtätning och
utbyggnad av befintliga hamnar före ett i
anspråkstagande av oexploaterade markområden för hamnetableringar. Större hamnar har bättre förutsättningarna att vidta
miljöförbättrande åtgärder än små hamnar.
Färre, stora hamnar har därmed bättre
förutsättningar att begränsa en negativ miljöpåverkan på havsmiljön än fler, mindre
hamnar.
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MILJÖMÅL
Frisk luft

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden.
Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet
och det tillstånd för Sveriges miljö, naturoch kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en
generation, det vill säga till 2020 (2050 då
det gäller klimatmålet).
Miljökvalitetsmålen syftar till att:
- främja människors hälsa
- värna den biologiska mångfalden och
naturmiljön
- ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
- trygga en god hushållning med naturresurserna

+ Närheten till havet och vindutsattheten
gör luftförhållandena mycket goda i kommunen
+ Utpekande av närrekreationsområden
och mellanrum
- Utvecklingsområden för bostäder förekommer där angränsande verksamhetsområde kan innebära en negativ påverkan på
luftkvaliteten. Detta ska beaktas i en eventuell framtida detaljplaneprocess.
- Befintliga bostäder finns idag inom störningszoner från industri. Först på lång
sikt kan en omstrukturering ge effekter
i de centrala delarna av tätortsområdena
(Kungshamn-Smögen-HasselösundVäjern-Hovenäset och HunnebostrandUlebergshamn).
- Kraftig reducering av transporter in i
täorternas centra är möjligt först på lång
sikt.

Av de 16 miljömålen finns ett, storslagen
fjällmiljö, som inte berör Sotenäs kommun.
Sotenäs kommun ska ta fram kommunala
miljömål. Beskrivningen av ÖP-förslaget
sker här utifrån de nationella miljömålen.

Bara naturlig
försurning

Begränsad
klimatpåverkan

Se begränsad klimatpåverkan, frisk luft
och ingen övergödning.

+ Förespråkar en förtätning av tätorterna
där tillgång till service mm är god och
transportbehovet därmed är begränsat.
+ Styrning av bebyggelseutveckling utanför tätorterna till befintliga vägar, främst
längs vägar med kollektivtrafik.
+ Utbyggnad av gång- och cykelvägar.
+ En positiv inställning till integration av
bostäder med kontor, handel och hantverk
inom de centrala delarna av tätortsområdena ger möjligheter till korta avstånd mellan
bostad och arbete
- Ökat bilberoende genom en positiv inställning till bebyggelseutveckling på
landsbygden

Giftfri miljö
+ Styrning av nyetablering av verksamheter som innefattar transport med farligt
gods till Hogenäs i första hand för att
undvika transporter genom vattenskyddsområde för Dale vatten och centrala tätortsområden
+ ÖP-förslaget förespråkar en förtätning
och utbyggnad av befintliga hamnar, vilket innebär större möjligheter att anordna
båttvättar, spolplattor med uppsamling av
spillvatten mm, vilket i sin tur kan begränsa utsläpp av gifter till havet.
- En kraftig begränsning av transporter
med farligt gods genom centrala Kungshamn och Väjern är möjlig först på lång
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Kommunen har genom en MIFO-sammanställning vetskap om var förorenad mark
finns, i nuläget pågår inget aktivt arbete
med dessa områden

Skyddande ozonskikt
Bedöms inte påverkas av översiktsplanens
förslag

Levande sjöar och
vattendrag

Säker strålmiljö

+ beredskapsplan för vattenförsörjningen
finns med syfte att öka beredskapen för
händelser med möjlig påverkan.
- Flera sjöar och vattendrag hotas idag av
igenväxning. Dessa områden saknar formellt, långsiktigt skydd samt åtgärdsprogram.

+ För nytillkommande bebyggelse där
människor stadigvarande vistas krävs radonsäker grundläggning, vilket regleras i
detaljplaner. Krav angående radon ställs
vid bygglovsprövning.
+ En återhållsamhet råder för nyetablering
av master.
+ En mastpolicy ska tas fram för att beskriva riktlinjer och förhållningssätt vid
lokaliseringsprövning av nya master.
+ För utveckling av bebyggelse i anslutning till kraftledningar ska skyddsavstånd
regleras i detaljplan.
- Utvecklingsområden för bostäder finns
inom områden i anslutning till befintliga
kraftledningar. Hänsyn till skyddsavstånd
och eventuella andra åtgärder ska beaktas i
en eventuell framtida detaljplaneprövning.
- Förstärkning av kraftförsörjningen med
en ny ledning är med största sannolik nödvändig vid utbyggnad av vid- och eller
vågkraft.

Grundvatten av god
kvalitet
+ En hög skyddsnivå gäller för hela kommunen med högt ställda krav på enskilda
avlopp.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
+ Samarbete med grannkommuner längs
kusten i norra Bohuslän ger ökade förutsättningar för att utveckla kustområdet
och värna de höga värden som havet och
kusten besitter. Ett tematiskt tillägg till de
nordbohuslänska kommunernas ÖP för det
öppna havet och skärgården kan bli resultatet av ett sådant samarbete.
+ Behov, förutsättningar och möjligheter
för utveckling av båtplatser ska beaktas i
varje ny detaljplan som omfattar bostadsbebyggelse.
+ Förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i anslutning till Åbyfjorden i förhållande till Natura 2000-föreskrifterna ska
utredas i FÖP för Åbyfjorden.

Ingen övergödning
+ En hög skyddsnivå gäller för hela kommunen med högt ställda krav för enskilda
avlopp (se inledningsdelens begreppsförklaring/hög skyddsnivå).
+ Styrning av bebyggelseutveckling till
en förtätning inom tätortsområdena ger
förutsättningar till utnyttjande av det kommunala VA-nätet.
+ Styrning av bebyggelseutveckling utanför tätorterna och ett förespråkande av
mindre grupper av bebyggelse framför
spridd bebyggelse ger ökade förutsättning-
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ar för gemensamma avloppslösningar.
- Beredningsindustrin, som är en mycket
viktig näringsgren för kommunen, står för
en stor del av utsläppen av näringsämnen i
havet. Dagens lagstiftning sätter begränsningar i möjligheten att effektivisera avloppsreningen genom utnyttjande av kommunens avloppsrening.
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+ Områden med höga naturvärden (klass
1 och 2 av 3) undantas från områden på
landsbygd där en bebyggelseutveckling
anses positiv och där begränsningar i krav
på detaljplaneprövning föreslås.
+ Delar av kommunens skyddsvärda skog
skyddas genom naturreservat (AnnerödHogsäm) och biotopskydd.
+ Upprättande av en naturvårdsplan ger
ökade förutsättningar att skydda skogsmark med höga värden genom kartering
och ökad, samlad kunskap.
- Ett fåtal utvecklingsområden inom tätortsområdena omfattar områden med höga
naturvärden, bl a skogsmark och riskerar
därmed att reduceras. Hänsyn till dessa
värden ska tas vid prövning av en eventuell
framtida exploatering.

+ Framtaget kulturhistoriskt underlag samt en utveckling av detta till ett
kulturmiljöprogram är en viktig del i
bevarandet av kustens- och skärgårdens
kulturarv.
- Ökning av antalet båtplatser, hamnar
och fritidsbåtar i trafik ökar störningarna på hav, kust och skärgård genom utsläpp och buller. Möjligheten till båtliv
är en viktig del av besöksnäringen och
av attraktiviteten som boendekommun.
Förbättring av förutsättningarna och
begränsning av störningar måste därför
ske utifrån denna aspekt (se översta
punkt om samarbete).
- Kommunens vattenförekomster bedöms enligt vattenmyndigheten ha en
måttlig ekologisk status
-Övergödning påverkar havsmiljön
negativt. Begränsning av övergödning
är en viktig aspekt (se miljömål ingen
övergödning)

Ett rikt odlingslandskap

Myllrande våtmarker

+ Utpekande av värdefulla odlingslandskap
i ÖP ökar möjligheten att beakta dessa områdens värden och värna dess fortlevnad
+ Begränsad fragmentering av landskapet
ökar förutsättningarna att bevara odlingslandskapet då större, sammanhängande
odlingsmarker ger en möjlighet till ett rationellt jordbruk.
+ Lokalisering av nytillkommande bebyggelse så att den inte omöjliggör fortsatt
öppethållande av odlingslandskapet. (ingår
bl a i riktlinjer för bebyggelseutveckling på
landsbygd) Bebyggelse på landsbygd bör
regleras utifrån viljan att begränsa negativ
påverkan på odlingslandskapets förutsättningar.
+ Utpekandet i ÖP av kulturhistoriskt värdefulla områden (inklusive områden av
riksintresse för kulturmiljövård) omfattar
till viss del även odlingslandskap. Värdena
i dessa områden ska värnas.
- Landskapets beskaffenhet med höga berg
och småskaliga dalgångar gör att nytillkommande bebyggelse till viss del tar odlingsmark i anspråk.
- Begränsad lönsamhet av småskaligt jordbruk begränsar möjligheten till öppethållande av landskapet.

+ Myrskyddsplanen pekar ut ett område
med en samling myrar på Ramsvikslandet. Området omfattas av reservatsbestämmelser och kan därför anses ha ett
långsiktigt skydd.
+ ÖP:s sätt att styra lämpligheten av
nytillkommande bebyggelse och övriga
anläggningar syftar till att begränsa
fragmenteringen av sammanhängande
naturområden, vilket begränsar behovet
av nya vägsträckningar och liknande
som kan utgöra ett hot mot våtmarksområden.
- Våtmarksområden som inte ingår i
myrskyddsplanen har idag inget formellt, långsiktigt skydd.

Levande skogar
+ Begränsad fragmentering av landskapet ökar förutsättningarna att bevara
skyddsvärd skog
+ Områden med höga naturvärden pekas ut i ÖP:s förutsättningsdel. Dessa
värden ska beaktas vid en eventuell
framtida förändring av markanvändningen.

26

+ ÖP-förslaget innehåller strategier för
bebyggelseutvecklingen som bygger på:
• Utveckling av attraktiva livsmiljöer
• Begränsning av fragmenteringen av
sammanhängande naturområden.
• Förtätning och bebyggelseutveckling
inom tätortsområdena för ett minskat
bilberoende.
• Utveckling av andra livsmiljöer än
tätortens i områden med god tillgänglighet till befintliga huvudvägar och
kollektivtrafikstråk och därmed en god
tillgänglighet till skola, vård, service
och arbetsplatser.
+ Värnande och utveckling av kvalitativa
närrekreationsområden inom tätortsområdena, av sammanhängande naturområden
för rekreation, biologisk mångfald mm och
av mellanrum för en bevarad identitet av
de småskaliga kustsamhällena samt bevarande av den oexploaterade kusten.
+ Utveckling av sammanhängande gångoch cykelvägnät för kommunikationer
inom och mellan tätortsområdena.
+ Värnande av bebyggd miljö med stora
kulturhistoriska värden.
+ Värnande av allmänhetens tillgång till
hav och stränder.
+ FÖP:ar ska tas fram för tätortsområdena
i syfte att fördjupa möjligheterna till en
långsiktigt hållbar utveckling av dessa
områden, vilka utgör kommunens främsta
utvecklingspotential för boende, verksamheter, service mm.
+ ÖP pekar ut områden lämpliga för prövning av energiproduktion i form av vindkraft och vågkraft.
+ Styrning av nyetablering av verksamheter med tunga/intensiva tranporter till
ett fåtal platser för att begränsa bullerstörningar till färre områden och för att öka
trafiksäkerheten.
- Byggnation av norra Tvärleden kan få
negativa konsekvenser för tillgängligheten
mellan boendemiljöer och närrekreationsområde. Vägen kan även leda till bullerstörningar i närliggande boendemiljöer.
Dessa konsekvenser ska utredas vid en
eventuell aktualisering av projektet.
- Svårighet med avvägning mellan kulturhistoria och modern funktionalitet i boendet.

Ett rikt växtoch djurliv
+ Värna sammanhängande naturområden
genom utpekande av mellanrum och underlättande av bebyggelseutveckling inom
redan ianspråkstagna delar av landsbygdsområdet (längs befintliga huvudvägar)
samt en återhållsam inställning till nytillkommande gruppbebyggelse utanför dessa
delar av landsbygdsområdet.
+ Inom områden med höga natur- och kulturvärden prioriteras dessa huvudsakligen
framför en bebyggelseutveckling. I det
fåtal områden där en föreslagen bebyggelseutveckling kommer i konflikt med
områden med höga naturvärden ska naturvärdena beaktas och ingå som en viktig del
av detaljplaneprövningen.
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God bebyggd miljö
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- Omfattande positiva effekter av styrning
av tunga transporter kan uppnås först på
lång sikt. Befintliga verksamheter ska ges
utrymme för utveckling på den plats där de
är lokaliserade idag.
- Kommunen har generellt höga nivåer av
radon. Säker grundläggning av nytillkommande bebyggelse där människor vistas
stadigvarande ska regleras i detaljplan och
i bygglov.
- Minskande befolkning begränsar förutsättningarna för en god servicenivå. ÖPförslagets strategier syftar till att möjliggöra en ökad andel helårsboende.
- Höga priser på bostäder i de centrala
delarna av tätorterna samt en begränsad
funktionalitet i den bevarandevärda, äldre
bebyggelsen innebär en lägre andel helårsboende i dessa delar samt en högre andel
helårsboende i randområden utanför tätorternas centrala delar med ett större avstånd
från service mm.
- Inom delar av tätortsområdena överskrider uppmätta bullervärden uppsatta riktvärden.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
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KONFLIKTOMRÅDEN
I följande avsnitt redovisas ett antal områden och eller företeelser som innebär
konkurrens i anspråk om markanvändning
och/eller där föreslagen förändring av
markanvändning kan innebära omfattande
konsekvenser. I beskrivningen av dessa så
kallade konfliktområden beskrivs sådana
konsekvenser och kommunens avvägningar och prioriteringar kring dessa.

av tätortsområdena samt utpekande av
mellanrummen ett sätt att kommentera och
hantera riksintressets syften.
Delar av utbredningsområdet för mellanrummen omfattas även av riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap.
Att som alternativ till mellanrummen peka
ut knutpnukterna/noderna som lämpliga utvecklingsområden för bebyggelse och/eller
anläggningar samt att inte införa en generell återhållsamhet för bebyggelse inom
något område längs kusten innebär på lång
sikt troligtvis en sammanhängande bebyggelsestruktur längs kommunens västra sida.
Detta skulle kraftigt reducera identiteten
med ett flertal småskaliga kustsamhällen.
En sådan struktur bedöms både för ambitionen att öka andelen helårsboende och att
utveckla besöksnäringen innebära negativa
konsekvenser.

Noder/mellanrum
I den strategiska beskrivningen kring kommunikationer i förhållande till bebyggelseutveckling har ett antal noder/knutpunkter
pekats ut. Dessa noder utgör områden där
huvudkommunikationsstråken/kollektivtrafikstråken möter övriga, större vägar. De
utgör därmed, ur tillgänglighetssynpunkt
strategiska områden för utveckling.
Längs väg 174 finns ett antal sådana noder.

Längs väg 171, i den östra delen av kommunen, finns motsvarande noder. Att utnyttja noderna i detta område innebär dock
ingen tätortsutveckling, utan en möjlighet
att utveckla befintliga byar och områden
med samlad bebyggelse. Noderna tillsammans med bebyggelsens småskalighet motiverar en utveckling utifrån den livsmiljö
som beskrivs som bebyggelsegrupperingar
utanför tätort. Sådana utvecklingsmöjligheter pekas ut för Vansvik, Gorrvik, Todderöd, Örn, Lyckan och Gistad. Askum faller
inom kategorin men undantas p g a sina
höga kulturhistoriska värden, för vilka de
negativa konsekvenserna kan bli stora vid
en utbyggnad.

Som en strategi för den långsiktiga utvecklingen av bebyggelsestrukturen inom
kommunen påpekas vikten av att värna
tätortsområdenas specifika, småskaliga
identiteter som en viktig del av Sotenäs
kommuns attraktivitet. I detta syfte har ett
antal mellanrum pekats ut, där en restriktiv
hållning till exploatering ska hållas. Det
gäller zonen mellan Väjern och Hunnebostrand, mellan Hunnebostrand och Bovallstrand, mellan Bovallstrand och Gerlesborg
samt mellan Bohus-Malmöns samhälle och
Draget.
Längs väg 174 sammanfaller ett antal noder med mellanrumszonerna, vilket innebär en konflikt mellan strategisk bebyggelseutveckling och bevarandevärden med
utgångspunkt i bebyggelsestrukturen.

Utveckling av bebyggelsegrupperingar
utanför tätort kräver ett hänsynstagande till
den befintliga bebyggelsestrukturen, vilket
i enstaka bebyggelsekompletteringar ska
prövas med förhandsbesked/bygglov och
i större utbyggnadsprojekt ska prövas och
beaktas i detaljplan. Vansvik, Gorrvik, Örn
och Lyckan ligger inom riksintresse enligt
MB 4 kap. Verksamheter och/eller bostadsgrupperingar finns dock sedan länge etablerade inom områdena, och en successiv
bebyggelseutveckling av bostäder har skett

Mellanrummen prioriteras i detta läge högre än noderna med undantag för områden
där detaljplaneprojekt pågår. Då den västra
delen av kommunen och Bohus-Malmön
som helhet omfattas av riksintresse enl.
MB 4 kap. är en utbredningsbegränsning
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De områden som inom delar av stråket
längs väg 171, 872, 868 och 900 pekas ut
som lämpligt utvecklingsområde utifrån
livsmiljö landsbygd har en god tillgänglighet till större kommunikationsstråk och
huvudsakligen också till kollektivtrafik,
vilket innebär en god tillgänglighet till tätorternas service, till arbetspendling mm.

Verksamhetsområden/
transporter/störningar
/utvecklingsområden

Områdena utmed väg 171 omfattas delvis
av riksintresse enligt MB 4 kap. Tätortsutveckling, utveckling av servicecentra eller
liknande är inte aktuellt inom dessa områden. Sotenäs kommun är dock positiv till
boende på landsbygden. Den goda tillgängligheten i kombination med att en utbyggnad inom dessa områden i en begränsad
omfattning fragmenterar landskapet motiverar en utveckling i dessa delar.

Den strategiska beskrivningen kring verksamhetsutveckling innebär ett ställningstagande där störningspåverkande verksamheter som inte har ett behov av tillgång till
havet så långt det är möjligt ska lokaliseras
inom Hogenäs verksamhetsområde. Industriella verksamheter med omgivningspåverkan i form av lukt, intensiva/tunga
transporter eller storskalig bebyggelse med
behov av vattenkontakt ska så långt det är
möjligt lokaliseras till Ödegården.

För utveckling av ett attraktivt boende på
landsbygden bedöms ett antal kriterier
vara viktiga att uppfylla; större tomter,
nära tillgång till storskaliga naturområden,
mindre grupperingar av bostadshus mm.
Dessa kriterier finns beskrivna och ett
beaktande av dessa krävs vid en prövning
av byggnation inom utpekade områden. I
likhet med bebyggelsutvecklingen längs
den västra sidan av kommunen är det av
stort värde att mellanrum bevaras mellan
bebyggelsegrupperingar. Längs den västra
sidan utgör tätorterna storskaliga bebyggelseområden som avgränsas från varandra
genom utpekade mellanrum. Inom utpekade utvecklingsområden på landsbygden
är en bebyggelseutveckling betydligt mer
småskalig. Hänsynstagande till att bevara
större oexploaterade markområden mellan
beyggelsegrupperingarna är dock av stor
betydelse både för attraktiviteten i boendet
och för den visuella upplevelsen av området och landskapet som helhet.

Inom kategorin omgivningspåverkande
verksamheter ingår verksamheter med ett
stort transportbehov. Både Hogenäs och
Ödegården är lokaliserade så att möjlighet finns att reducera behovet av tunga
transporters genomfart genom centrala
Kungshamn och övriga tätortsområden.
Transporter till och från Ödegården innebär dock ett behov av trafikering genom
Väjerns centrala delar. Transporter mellan
de båda verksamhetsområdena kräver i
dagsläget trafikering genom Kungshamns
centrum och dessutom finns ett antal mindre verksamhetsområden med befintliga
verksamheter inom tätortsområdena där
transportbehovet kräver en trafikering genom de centrala delarna.
Norra tvärleden, en förbifart norr om
Kungshamn, redovisades redan i ÖP04.
Dess syfte är att minska trafikeringen och
bullerstörningarna i de centrala delarna av
Kungshamn, inte minst längs Parkgatan.
Tvärleden är ett alternativ som innebär att
transporter mellan de båda utpekade verksamhetsområdena inte behöver påverka
de centrala delarna av Kungshamn. Den
innebär också en avlastning av trafiken
genom centrum för transporter till och från
befintliga, centrumnära verksamhetsområ-

Ett utpekande av områden lämpliga för
utveckling av bebyggelse på landsbygd
innebär en återhållsamhet i prövningen
av bebyggelsegrupperingar (med fler än
1-2 hus) inom övriga landsbygdsområdet.
Detta för att begränsa fragmenteringen
av landskapet för att bevara storskaliga
29
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natur- och kulturmiljöer. Dessa områden
utgör en viktig potential för utvecklingen
av besöksnäringen och för attraktiviteten
av Sotenäs kommun som boendemiljö. En
begränsad fragmentering är också en viktig
förutsättning för jord- och skogsbrukets
förutsättningar.
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både genom enstaka bygglov och genom
reglering i detaljplan. Den tidigare etableringen och det strategiska läget bedöms ge
en utvecklingspotential.
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den som Klippsjön och Vägga. (Se vidare
under rubriken Norra tvärleden/närrekreation nedan).

störande verksamheter kan därmed innebära konflikter mellan näringsidkare och
boende. Icke-störande verksamheter definieras som småskalig handel, kontor, vård
och motsvarande. Småindustri mm faller
därmed i en mellankategori för vilken
mindre verksamhetsområden är viktiga. Ett
antal befintliga sådana verksamhetsområden finns i kommunen och fler pekas ut i
ÖP-förslaget. Av betydelse för kustsamhällenas identitet är att bevara denna typ av
småindustriell verksamhet med behov av
vatten, t ex båtvarv, liksom möjligheten att
utveckla nya verksamheter kopplade till
bl a energiproduktion.

Långevik, norr om Väjern, pekas ut som
utvecklingsområde med inriktning mot
lager, småindustri och hantverk. Ur transportsynpunkt lämpar sig detta område för
utveckling av verksamhet med logistik,
lager mm. Utveckling av logistisk verksamhet i Långevik innebär en möjlighet att
begränsa tunga transporter genom Kungshamn genom möjligheten med omlastning
till mindre transportfordon och samordnade transporter.

Utveckling av verksamhetsområdena
Hogenäs, Ödegården, Stallebrottet och
Långevik bedöms kunna innebära en
betydande miljöpåverkan.

Att förespråka en flytt av befintliga verksamheter i tätortsområdena till Hogenäs
respektive Ödegården eller Långevik för
att minska transportbehovet inom tätortsområdena anses inte vara rimligt eller
önskvärt i dagsläget. På lång sikt är det
dock önskvärt att verksamheter med stort
transportbehov i så stor omfattning som
möjligt finns på Hogenäs, Långevik eller
Ödegården. Nyetableringar av denna typ
av verksamhet bör därför främst tillåtas i
dessa områden.

Norra tvärleden/
närrekreation
Norra tvärledens syfte är att avlasta centrumtrafiken i Kungshamn och därmed
förbättra bullersituationen, främst längs
Parkgatan. Lokalisering av nyetablerade
industriföretag till verksamhetsområden i
tätortens utkant och på lång sikt en avveckling av transportkrävande verksamheter i
tätortsområdenas centra kan ses som ett
alternativ/komplement till tvärleden. Som
beskrivs ovan under rubriken Verksamhetsområden-störningar-transporter-utvecklingsområden reducerar dock en tvärled
dessutom trafikmängden och bullerstörningar från transporter mellan de utpekade
utvecklingsområdena för verksamheter
samt till och från befintliga, centrumnära
verksamhetsområden som Klippsjön och
Vägga.

På kort sikt får ett sådant förslag begränsad
effekt med hänsyn till att endast nyetableringar av dessa verksamheter styrs bort
från tätortscentra. På lång sikt ger förslaget
fördelar både genom en bättre miljö (mindre trafik/industribuller, ökad trafiksäkerhet, mindre luftföroreningar) och genom
frigörande av attraktiva markområden
med möjlighet till utveckling av annan typ
av verksamheter, bostäder mm samt förbättrade förutsättningar för att tillgodose
allmänhetens tillgång till attraktiva, vattennära områden.
Verksamheter utan omgivningspåverkande
störningar ska i så stor utsträckning som
möjligt integreras med boendemiljöer i
samtliga tätortsområden eller på landsbygden. Dessa verksamheter förutsätts ha
ett begränsat transportbehov. Störningspåverkan och miljöpåverkan av en sådan
integrering bedöms uppvägas av att miljöer
med en integration mellan boende, service och verksamheter ger ett mer levande
samhälle. Avvägningen mellan vad som
är störande/icke störande verksamheter är
inte självklar. Förslaget att integrera icke

En tvärled, i den sträckning som tidigare
föreslagits underlättar tillgängligheten
mellan Kungshamn och Väjern, vilket
samverkar med förslag till bebyggelseutveckling inom området mellan Kungshamn
och Väjern. En ny tillfart söderifrån är en
förutsättning för framtida bostadsutveckling mellan Kungshamn och Väjern; ur
säkerhets-, störnings- och tillgänglighetssynpunkt.
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Tvärledens sträckning innebär en barriäreffekt mellan de norra delarna av Kungshamn och det större närrekreationsområde
som sträcker sig mellan Kungshamn, Väjern och Hovenäset. Det innebär att vägen,
utan förbättrande åtgärder, ger en betydande försämring av tillgängligheten till närrekreation inom tätortsområdet. Tvärleden
ökar troligtvis även bullernivåerna inom
delar av närrekreationsområdet, vilket reducerar områdets värde för just rekreation.

Bostadsnära natur pekas inte ut i översiktsplanen. Dessa områden utgörs av småskaliga, allmänt tillgängliga utemiljöer inom
tätortsområdena. Vikten av dessa områden
är stor för den vardagliga upplevelsen av
miljön i tätortsområdena. En inventering
av denna typ av miljöer är ett viktigt underlag för de fördjupade översiktsplaner
som i sin tur är av stor betydelse för framtida planering av tätortsområdena. Syftet
med en sådan inventering är att bedöma
vilka av utemiljöerna som har eller kan
få ett rekreativt eller visuellt värde och
vilka av områdena som utgör överblivna
markytor utan funktion eller potentiellt rekreativt/visuellt värde. Med hänsyn till att
bebyggelseutveckling ska prioriteras inom
tätortsområdena kan utvecklingsområden
för bebyggelse utifrån en sådan inventering pekas ut inom de obebyggda området
där värdena som utemiljöer bedöms som
begränsade. På motsvarande sätt kan områden med befintliga eller potentiella rekreativa/visuella värden pekas ut som områden
som ska prioriteras som bostadsnära natur
framför bebyggelseutveckling.

Kommunens inställning är dock att tvärleden är av sådan betydelse att den ligger
kvar som framtida utvecklingsmöjlighet
i översiktsplanen. Förutsättningen för en
utbyggnad är dock att allmänhetens tillgänglighet till närrekreationsområdet säkras genom ett flertal passager över/under
vägen. Åtgärder som begränsar vägens
bullerpåverkan och visuella påverkan bör
redovisas.
Utbyggnad av norra Tvärleden kan
innebära betydande miljöpåverkan.

Närrekreation &
bostadsnära natur/
kulturmiljö/förtätning

Samtliga tätortsområden i kommunen omfattas i sin helhet av riksintresse enligt MB
4 kap. Definieringen av tätortsutbredning
och övergripande utvecklingsområde för
respektive tätortsområde är Sotenäs kommuns sätt att hantera riksintressebeskrivningen om möjlighet till tätortsutveckling
och utveckling av det lokala näringslivet.
De områden inom tätortsutbredningarna
som omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap. utgör
huvudsakligen närrekreationsområden.
Där utpekad tätortsutveckling omfattas
av dessa riksintressen ska en framtida detaljplaneprövning omfatta beskrivning av
hänsynstagande till, hantering av och kon-

Inom tätortsområdena ska en bebyggelseutveckling vara prioriterad. Förtätning och
expansion förespråkas inom respektive
tätortsområdes utvecklingsområde utifrån
de kriterier som anges i kapitlet strategi.
Bostadsnära natur och närrekreationsområden är dock av mycket stort värde för
livskvaliteten i en tätortsmiljö. Dessa miljöer är inom tätortsområdena begränsade i
storlek men ska hålla en hög kvalitet och
funktionalitet.
I översiktsplanen pekas ett antal närre31
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kreationsområden ut. Det är områden som,
inom varje tätortsområde, besitter stora
rekreativa värden, dels genom en tillgång
till naturområden av olika karaktär, dels
genom tillgång till anläggningar av rekreativt värde i form av t ex badplatser,
promenadstigar, motionsspår mm. Dessa
områden ska prioriteras framför en bebyggelseutveckling. Utöver värnandet av de
utpekade områdena ska tillgängligheten till
dessa från bostadsområden och centrumområden värnas och prioriteras.
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Då ett av norra Tvärledens syften är att
reducera bullerstörningar för bostadsbebyggelse längs Parkgatan och Kyrkogatan
är det av stor betydelse att en förbifart inte
ger bullerstörningar för den bostadsbebyggelse som är lokaliserad, eller kan komma
att lokaliseras i anslutning till tvärledens
föreslagna sträckning. Bullerproblematiken
ska begränsas; inte flyttas från ett område
till ett annat.
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Oexploaterade naturområden/exploatering/vindkraft/
kraftförsörjning

sekvenser för respektive riksintresse.
Samtliga tätortsområden omfattar bebyggelseområden med höga kulturhistoriska
värden, vilka kan påverkas negativt av förtätningar och förändringar inom miljöerna.
För varje utpekat sådant område finns en
värdebeskrivning. Dessa är av stor betydelse för möjligheten att vid förändringar/
förtätningar i bebyggelsemiljöerna kunna
beakta och bevara de delar och förutsättningar som är väsentliga för områdets
kulturhistoriska värde som helhet. Inga
specifika utvecklingsmöjligheter pekas ut
inom något av områdena med höga kulturhistoriska värden. De småskaliga utvecklingsmöjligheter som kan finnas i form av
förtätningar och ombyggnation av enstaka
fastigheter bör utredas i FÖP:ar med utgångspunkt i inventeringar av de värdefulla bebyggelsemiljöerna. Sandbogen, i
direkt anslutning till den kulturhistoriskt
värdefulla miljön vid hembygdsgården, ska
särskilt ta hänsyn till dessa värden.

Kommunen är positiv till bebyggelseutveckling på landsbygden som uppfyller
uppsatta kriterier med syfte att skapa attraktiva boendemiljöer utifrån de förutsättningar som landsbygden ger. Översiktsplanens förslag är att bebyggelseutveckling på
landsbygden bör lokaliseras i anslutning
till det befintliga vägnätet dels med hänsyn
till tillgänglighet, men också med hänsyn
till att undvika fragmentering av sammanhängande, oexploaterade markområden.
Delar av de områden på landsbygden som
pekas ut lämpliga för utveckling av bostadsbebyggelse omfattas delvis av riksintresse enligt MB 4 kap. Den goda tillgängligheten i kombination med att en utbyggnad inom dessa områden i en begränsad
omfattning fragmenterar landskapet bedöms motivera en utveckling. Hänsynstagande till att bevara större oexploaterade
markområden mellan tillkommande och
befintliga bebyggelsegrupperingar är dock
av stor betydelse både för attraktiviteten i
boendet och för den visuella upplevelsen
av området och landskapet som helhet.

De kulturhistorisk värdefulla områdena
regleras, med undantag för gamla Hasselösund, av gamla, generösa detaljplaner.
Att utifrån inventeringar och utvecklingsbeskrivningar i FÖP:ar upprätta nya detaljplaner för dessa områden är därmed ett sätt
att både säkra bevarandet av specifika miljöer samt reglera möjligheter till utveckling. I de gamla delarna av Smögen, som
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård
enligt MB 3 kap., är kravet på beaktande
av kulturmiljön än starkare. En detaljplan
för detta område har tidigare påbörjats.
Fortsatt arbete med en sådan detaljplan
bedöms ha hög prioritet.

Ett utpekande av områden lämpliga för
utveckling av bebyggelse på landsbygd
innebär en återhållsamhet i prövningen
av bebyggelsegrupperingar (med fler än
1-2 hus) inom övriga landsbygdsområdet.
Detta för att begränsa fragmenteringen av
landskapet och för att bevara storskaliga
natur- och kulturmiljöer. Dessa områden
utgör en viktig potential för utvecklingen
av besöksnäringen och för attraktiviteten
av Sotenäs kommun som boendemiljö. En
begränsad fragmentering är också en viktig
förutsättning för jord- och skogsbrukets
förutsättningar. (Jämför beskrivning konfliktområde noder/mellanrum)

Strikt begränsade möjligheter till förändring inom kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljöer i tätortsområdenas centrala delar kan på sikt leda till begränsade
möjligheter till levande samhällskärnor.
Bristen på möjlighet att uppdatera sitt boende utifrån moderna krav på standard kan
leda till att möjligheterna till ett attraktivt
helårsboende i samhällskärnorna begränsas. Ett kraftigt begränsat helårsboende
kan leda till försämrade förutsättningar för
samhällsservice i dessa delar.

Undvikande av fragmentering av landskapet är eftersträvansvärt även med hänsyn
till andra former av exploatering t ex vindkraftverk, master och de anläggningar de
för med sig i form av vägar mm.
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För vart och ett av de 30 områdena har en
miljökonsekvensbedömning gjorts samt
en landskapsanalys med utgångspunkt i
vindkraftsetablering. Utifrån detta underlag
pekas tre områden ut i översiktsplanen som
områden där kommunen är positiv till en
prövning av vindkraftsetablering. Prövningen sker i form av bygglovsansökan
och miljöprövning. Även inom utpekade
områden kan en vindkraftsetablering påverka landskapet negativt.

Utbyggnad av vindkraft innebär med
största sannolikhet ett behov av förstärkning av kraftledningsnätet. Nya luftledningar genom kommunen kan i sig ge en
stor påverkan på landskapsbilden. Frågan
om förstärkning ligger hos ägaren av ledningsnätet. Kommunens bedömning är att
en förstärkning i samma sträckning som
befintligt ledningsnät är att föredra.
Etablering av vindkraft inom utpekade
områden kan innebära betydande miljöpåverkan. En sådan bedöming ska göras
utifrån varje enskild ansökan. I det fall
miljö- och byggnämnden bedömer att
ansökt exploatering innebär en betydande miljöpåverkan ska ärendet prövas av
Länsstyrelsen.

Berg
Anslutningsmöjligheter till kraftnätet finns
nära området. Ny anslutningsväg krävs.
Fornlämningar finns inom och i anslutning
till området. Områden med höga naturvärden finns inom och i anslutning till området som omfattas av riksintresse enligt MB
4 kap. Bottnadalen i relativt nära anslutning omfattas av riksintresse för kulturmiljövård samt landskapsbildsskydd.

Vågkraft/
kraftförsörjning/
yrkesfiske/farleder/
naturvärden

Valla
Området ligger inom störningszonen för
Valla stentäkt, ny anslutningsväg krävs
dock. Området ligger i nära anslutning till
värdefulla natur- och kulturmiljöer. Avståndet till riksintresseområdet för kulturmiljövård i Tossene är ca 300 m. Ett flertal fornlämningar finns inom och i nära anslutning
till området. Området berörs av vägar/stigar av betydelse för det rörliga friluftslivet.
Konsekvenserna av en etablering i området
bedöms bli måttliga till stora.

Sotenäs kommun ser generellt positivt på
en vågkraftsetablering. Produktionen av
energi från förnyelsebar energikälla är i sig
positivt och överensstämmer med kommunens viljeinriktning kring energiutveckling.
Att etableringen dessutom tillskapar ett
antal arbetstillfällen inom en näringsgren
som bedöms ha stor framtida utvecklingspotential är ytterligare en mycket positiv
aspekt. Arbetstillfällen ger förutsättningar
för en ökning av den helårsboende befolkningen.

Hogenäs

Utveckling av en näring som har en stark
anknytning till havet medverkar till att
stärka Sotenäs kommuns identitet som
kustkommun.

Befintliga vindkraftverk inom området
bedöms innebära att påverkan av en nyetablering begränsas. Konsekvenserna för
miljö och landskapsbild bedöms bli små
om verkens totalhöjd begränsas till 100m.
Goda vägförbindelser finns. Störningszo-

Ett område inom Sotenäs kommun redovisas som utvecklingsområde för vågkraft.
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nen för en utbyggnad av vindkraft skulle
vid en utbyggnad fångas in i störningszonen för industriområdet. En utbyggnad får
inte innebära att möjligheten till utveckling
av industriverksamheter begränsas.
Området omfattas av riksintresse enligt
MB 4 kap. och ligger i nära anslutning till
Klevekilens naturreservat.

del 7 KONSE KV ENSER		

I den vindkraftsutredning som antogs av
kommunstyrelsen i februari 2010 identifieras 30 områden med en teoretisk möjlighet att etablera vindkraft. Dessa områden
sammanfaller naturligt med oexploaterade
naturområden då ett visst skyddsavstånd
krävs till befintlig bebyggelse.
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trumfunktioner och en stor andel bebyggelse med högt kulturhistoriskt värde.
Även idag utgör vattenkontakten och tillgängligheten till havet en av de främsta
attraktionskrafterna för tätorterna, både
som boende- och besöksmiljö. Att bevara
centrumfunktioner i havsnära lägen och att
bevara kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer är därmed av största betydelse
och högt prioriterat.

Området omfattas delvis av riksintresse för
yrkesfisket. Etablering av vågkraft inom
området kan innebära vissa konflikter med
yrkesfisket, bl a för kräftfiske och berör de
yttre farlederna, dock inte farleder av riksintresse.
Huvuddelen av området omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt
MB 3 kap.

Åtgärdsområden pekas ut i planförslaget
som en definition av de områden där befintlig bebyggelse, servicefunktioner, infrastruktur mm ligger på en marknivå som
understiger +2.5m och där värdet; kulturhistoriskt, tillgänglighetsmässigt och för
tätortens attraktivitet som helhet, bedöms
vara så stort att långsiktiga åtgärder för att
skydda befintlig miljö vid framtida havsvattennivåhöjningar är relevant. Utöver det
långsiktiga skyddet mot havsnivåhöjning
bör områdena skyddas mot en mer kortsiktig problematik i form av översvämningar
och liknande.

Området ligger inom Försvarsmaktens övnings- och skjutområde. Försvarsmakten
har i ett yttrande dock meddelat att man
inte har någon erinran för vågkraftsetablering i det utpekade läget.
Tillståndsprövning för utbyggnad av vågkraft sker i miljödomstolen. Kommunen
har rätt att yttra sig under prövningen. Miljödomstolen lämnade i juni 2010 tillstånd
för utbyggnad av 420 vågkraftsaggregat
inom det område som pekas ut som utvecklingsområde för vågkraft på mark- och
vattenanvändningskartan.

Vid ett bevarande av befintliga bebyggelsemiljöer i låglänta områden innebär riktlinjerna en konflikt avseende tillgänglighet
samt en påverkan på samhällsbilden som,
främst i områden med högt kulturhistoriskt
värde, kan få negativa konsekvenser. Kommunens ansvar för framtida klimatförändringar kommer i konflikt med historiska
värden och den grundläggande attraktiviteten i samhällskärnorna.

Anslutning av vågkraftsanläggningen till
kraftnätet föreslås vid befintlig anslutningspunkt vid Hagaberg, Kungshamn.
För vågkraftsetablering gäller, i likhet med
vindkraftsetablering, med största sannolikhet ett behov av förstärkning av kraftledningsnätet. Nya luftledningar genom
kommunen kan i sig ge en stor påverkan på
landskapsbilden. Frågan om förstärkning
ligger hos ägaren av ledningsnätet. Kommunens bedömning är att en förstärkning i
samma sträckning som befintligt ledningsnät är att föredra.

Utpekandet av åtgärdsområden innebär
inga lösningar, utan belyser snarare en problematik som kräver bearbetning.
Djupare studier kring havsnivåhöjningens
konsekvenser på tätorterna och dess befintliga, bebyggda miljöer samt resonemang
kring alternativa lösningar bör göras i
FÖP:ar för vart och ett av tätortsområdena.

Havsnivåhöjning/
befintlig bebyggelse
För nytillkommande bebyggelse finns förslag till riktlinjer kring lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till framtida havsnivåhöjning på +2.5 m. För omfattande delar
av tätortsområdena i Sotenäs kommun ligger befintlig bebyggelse under denna nivå.

Förbifart Örn/färja/
Bohus Malmön
Tidigare ställningstaganden gör gällande
att all bebyggelse- och verksamhetsutveckling på Bohus-Malmön eller längs tillfartsvägen från väg 872 förutsätter utbyggnad
av en förbifart vid Örn. Förbifarten innebär

Samtliga tätorter i kommunen har utvecklats med utgångspunkt i havet och kusten,
vilket innebär att de lägst och mest vattennära delarna också är de äldsta; med cen-
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Vägsträckningen påverkar ett område med
fasta fornlämningar. Fortsatt utredningsarbete kring föreslagen vägsträckning innebär därmed omfattande arkeologiska utredningar med osäkert resultat kring möjligheten att bygga vägen. Rimliga alternativa
sträckningar för tillfart till Bohus-Malmön
saknas. Frågan om förbifart ska under
2010/2011 belysas i ett programarbete för
Gulldalsbrottet/Rävdalsbrottet.
Tillgängligheten till och från Bohus-Malmön påverkas i allra högsta grad även av
färjeanslutningen, framför allt sommartid.
Långa köer till och från färjan ger långa
väntetider och en osäkerhet kring restiden,
vilket försvårar t ex pendling.
Tillgänglighetsproblemen i kombination
med avsaknad av barnomsorg, skola samt
vård och service utöver den mest grundläggande försvårar ett helårsboende, framför
allt sommartid och för barnfamiljer.

Bohus-Malmön har relativt stora markresurser som bedömts som lämpliga för
bebyggelseutveckling med ett fokus på
fritidshus och turistiskt boende. En avvägning mellan bebyggelseutveckling och de
höga natur-, kultur och rekreationsvärden
som Bohus-Malmön besitter, inte minst
genom de unika miljöer som stenindustrin
gett upphov till, är i sig en fråga i behov av
fördjupning. Detta ska ske i en fördjupning
av översiktsplanen.

För förbättringar i tillgängligheten mellan
Bohus-Malmön och fastlandet är en ökning
av färjans kapacitet det alternativ som bedöms som mest lämpligt. Tätare turer med
befintlig färja är möjligt vintertid. Sommartid kör dock färjan kontinuerligt. Broalternativet har diskuterats, men bedöms
inte som rimligt eller önskvärt.

Oavsett förbättringar av färjans kapacitet
anses förbifart Örn vara av stor betydelse.
Tillfartsvägen är, främst genom Örn, i
behov av förbättring med hänsyn till trafiksäkerheten även utan någon bebyggelseutveckling alls. För att kunna utveckla
bebyggelse i anslutning till Örn och Örns
camping är förbifarten av avgörande betydelse.

En ökning av färjans kapacitet skulle
innebära bättre förutsättningar för tillgängligheten både för fritidsboende och helårsboende. Med det befolkningsunderlag som
finns i kommunen idag är det dock osäkert
om en ökad helårsboende befolkning skulle
vara tillräckligt för att generera förbättringar inom vård, skola och omsorg på ön.

Utbyggnad av en förbifart vid Örn kan
innebära betydande miljöpåverkan.

Åbyfjordenexploatering/
bevarandevärden

Som vision i planförslaget redovisas möjligheten till utveckling av personfärja mellan Kungshamn och Stallebrottet/BohusMalmöns centrum med förslag till fortsatt
linjesträckning till Preemraff och Lysekil.
En personfärja som ansluter till centrala
tätortsområden och arbetsplatser kan ge
Bohus-Malmön en ökad attraktivitet för
helårsboende. Bristen på skola, omsorg och

Åbyfjorden och dess omgivningar utgör en
skyddsvärd miljö. Vattenområdet omfattas
av Natura 2000-skydd. Stora delar av området omfattas av riksintresse för naturvård
och friluftsliv, den inre delen omfattas av
landskapsbildsskydd och området omfattas
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större omfattning av arbetsplatser gör ett
helårsboende svårt. Att transportvägen till
servicefunktioner och arbetsplatser är relativt stor genom att färjan inte ansluter till
en tätort ökar svårigheten. Visionen om att
få kollektivtrafik med båt mellan Kungshamn och Lysekil innebär stora avståndsvinster för exempelvis arbets- och skolpendling. Kopplingen till Bohus-Malmön
och den utvecklingspotential av arbetsplatser som finns i Stallebrottet samt Preemraff
med ett antal arbetspendlare från Sotenäs
ger ett ökat potentiellt underlag. Kollektivtrafik med båt är dyr och underlaget är
i dagsläget begränsat. Möjligheten till en
sådan reguljär båttrafik är därför visionär,
men bör i den långsiktiga planeringen fortsatt beaktas.

del 7 KONSE KV ENSER		

en bättre tillgänglighet till och från färjeläget vid Tullboden och en förbättrad trafiksäkerhet. En vägutredning utfördes under
2007 utifrån det förslag till förbifart som
tagits fram av Vägverket 1976-1977.
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i sin helhet av särskilda hushållningsbestämmelser. Naturreservat finns vid Bua
hed och vid Åby säteri.

arbetspendling mm är för begränsad och de
utpekade värdena alltför höga för att området i anslutning till fjorden skulle utgöra ett
sådant område.

Det vattennära, natursköna läge som markområdena längs Åbyfjorden utgör innebär
en attraktionskraft för bostadsutveckling.
Ett stort exploateringstryck råder längs
hela fjorden.

För att värna de höga natur-, kultur- och
rekreationsvärdena längs fjorden och för
att studera möjligheterna för bebyggelsekomplettering ur ett helhetsperspektiv ska
en FÖP för hela området upprättas. I en
prioritering mellan de FÖP:ar som bedöms
som nödvändiga i den översiktliga planeringen för Sotenäs kommun ges en FÖP för
Åbyfjorden högsta prioritet.

En konsekvens av att tillgodose de exploateringsintressen som finns i området är
spridd bebyggelse längs hela fjorden med
större, tätare bebyggelsegrupperingar inom
vissa områden. En sådan bebyggelsestruktur ger en fragmentering av landskapet,
inte minst det strandnära landskapet vilken
begränsar allmänhetens upplevelse av, och
tillgång till strand- och vattenområdet.

Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden
bör göras tillsammans med Lysekils kommun då det gemensamma vattenrummet är
utgångspunkten och då en eventuell bebyggelseutveckling i anslutning till fjorden
påverkar båda sidor.

Med utgångspunkt i de särskilda hushållningsbestämmelser som omfattar hela området får exploateringföretag och andra ingrepp i miljön endast komma till stånd om
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdets natur- och kulturvärden
(MB 4 kap 1§). Turismen och friluftslivtets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av
tillåtligheten av exploateringar mm.
Ett antal befintliga bebyggelsegrupperingar
finns längs Åbyfjorden. Ingen av dessa
utgör någon tätort. Den befolkningsmängd
och servicenivå som finns i kommunen ger
inte underlag för utveckling av någon ny
tätort. Det innebär att undantaget från de
särskilda hushållningsbestämmelserna inte
kan åberopas.
Kommunens ställningstagande är med utgångspunkt i ovanstående beskrivning att
en omfattande exploatering längs Åbyfjorden inte är lämplig. Prövning av en viss bebyggelsekomplettering med utgångspunkt
i de riktlinjer som ges i beskrivningen av
utvecklingen av bebyggelse på landsbygd
i planförslagsdelens avsnitt kommunövergripande rekommendationer/Boende
& byggande kan vara rimlig med hänsyn
till områdets attraktivitet. Områden i nära
anslutning till Åbyfjorden pekas dock inte
specifikt ut i planförslaget som lämpligt
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse
på landsbygd. Tillgängligheten till de större vägarna, tillgång till kollektivtrafik och
därmed tillgänglighet till servicefunktioner,
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