
 
 

 
Kallelse | 2022-05-25 

 Sida: 1(2)
 

 

Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 1 juni 2022 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Skattesats 2023  Maria Strömberg 
Kl 08.30 

3.  Mål- och resursplan, MRP 2023  
Maria Strömberg 
Petra Hassellöv 
Kl 08.40  

4.  Delårsrapport Sotenäs kommun per april  Maria Strömberg 
Kl 09.10  

5.  Delårsrapport Kommunstyrelsen per april  

Håkan Sundberg 
Eveline Karlsson 
Fredrik Torstensson 
Kl 09.30 

6.  
Revidering av reglemente och 
tillämpningsanvisningar till reglemente för intern 
kontroll  

Dnr 
2022/000058 

Petra Hassellöv 
Kl 09.50 

7.  Anvisning för intern kontroll 2023 Dnr 
2022/000006 

Petra Hassellöv 
Kl 09.55  

8.  Redovisning av erhållet partistöd 2021 Dnr 
2022/000199 

Maria Strömberg 
Kl 10.05  

9.  
Sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2021 

Dnr 
2022/000402 

Maria Strömberg 
Kl 10.10 

10.  Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2021 Dnr 
2021/000882 

Maria Strömberg 
Kl 10.15 

11.  Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst Dnr 
2022/000021 

Maria Strömberg 
Kl 10.20 

12.  Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid Dnr 
2021/000800 

Ulf Blomquist 
Kl 10.30 

13.  Motion om inrättande av Kultur- och fritidsnämnd  Dnr 
2022/000468 

Anna-Lena Höglund 
Kl 10.40 

OBS! Fysiskt sammanträde.  
Tjänstepersoner medverkar digitalt - bokning sänds separat. 
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Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

14.  Regionala Åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025 

Dnr 
2022/000382 

Pia Bergenholtz 
Eveline Karlsson 
Kl 10.50 

15.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2022/000013  

16.  Anmälningsärenden Dnr 
2022/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

17.  Ansökan om serveringstillstånd, 
Folketshusföreningen Hav och Land ek. förening 

Dnr 
2022/000398 

Elinor Östlin 
Kl 11.00 

18.  Ansökan om planbesked för del av Malmön 1:654, 
Bohus-Malmön 

Dnr 
2022/000473 

Ellen Jansson 
Kl 11.20 

19.  Ansökan om planbesked för fastigheten Råghult 
1:30 m.fl, Bovallstrand  

Dnr 
2022/000085 

Elisabeth Fjellman 
Kl 11.30 

20.  Initativändring DP Vägga 2:504 Dnr 
2022/000475 

Håkan von Dolwitz 
Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson 
Fredrik Handfast 
Kl 11.40 

21.  Information från Företagarna  Företagarna 
Kl 13.00 

22.  

Information om ÖP 2022, samrådsredogörelse,  
Mobilitetsutredning, VA-plan, 
Bostadsförsörjningsprogram, Revidering av 
kulturmiljöunderlag 

Dnr 2020/948 
Dnr 2022/495 
Dnr 2019/91 
Dnr 2022/229 

Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 
Kl 13.30 

23.  Beslut granskning ÖP 2022 och samrådsredogörelse Dnr 2020/948 Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 

24.  Beslut samråd Bostadsförsörjningsprogram Dnr 2022/495 Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 

25.  Förslag till revidering av kulturmiljöunderlag Dnr 2022/229 Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 

26.  Ny sjöbodspolicy och sjöbodstomtköregler Dnr 
2017/000290 

Johan Fransson 
Eveline Karlsson 

 
Skickas till:  Maria Strömberg, Petra Hassellöv, Eveline Karlsson, Fredrik Torstensson, 
Ulf Blomquist, Pia Bergenholtz, Elinor Östlin, Ellen Jansson, Elisabeth Fjellman, Håkan von 
Dolwitz, Fredrik Handfast, Amanda Jansson, Johan Fransson, Anna-Lena Höglund, Håkan 
Sundberg 
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KSAU § 97   Dnr 2020/000948  

Information om ÖP 2022, samrådsredogörelse, mobilitetsutredning, 
VA-plan, bostadsförsörjningsprogram, revidering av 
kulturmiljöunderlag 

Sammanfattning 

Information lämnas om;  
• Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2022 - dnr 2020/948  
• Mobilitetsutredning, VA-plan – dnr 2022/495 
• Revidering av bostadsförsörjningsprogram – dnr 2019/91 
• Revidering av kulturmiljöunderlag – dnr 2022/229 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 98   Dnr 2020/000948  

Granskning av översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Ett granskningsförslag till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under 
ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och 
vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida 
utvecklingen av kommunen. Förslaget till översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 
och under samrådet inkom 212 yttranden som nu har sammanställts i en samrådsredogörelse. I 
redogörelsen besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning.  
 
Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har ett nytt förslag tagits fram, 
ett granskningsförslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna samrådsredogörelsen och granskningsförslaget samt att ställa 
ut förslaget för granskning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan 
ska påbörjas. 
 
En första version av översiktsplan 2022 skickades ut för samråd sommaren 2021. Översiktsplanens 
samrådsförslag var en digital handling och besöktes över 3800 gånger under sommaren. Under 
samrådet inkom 212 yttranden som nu har sammanställts i en samrådsredogörelse. I redogörelsen 
besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning. En del yttranden 
har lett till fortsatt arbete, utredning och revidering så som:  

Framtagande av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger 
kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. I 
strävan mot det övergripande målet om ett utbud av bostäder som tillgodoser såväl behoven som 
efterfrågan, har kommunen tagit fram fem riktlinjer för den generella bostadsförsörjningen. 
 
1. Skapa förutsättningar för ökat helårsboende 
2. Prioriteringsordning 
3. Mångfald av aktörer 
4. Strategisk markplanering 
5. Bygg för olika behov 

Visualiseringsstudie 
I översiktsplanen föreslås ny bebyggelse mellan Väjern och Kungshamn (Förålarna) samt öster om 
Kungshamn. Översiktsplanen beskriver att områdena är lämpliga för bostadsbebyggelse för upp till 
fem våningar. Med tanke på dess skala och placering så har en visualiseringsstudie genomförts, en  
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Forts. KSAU § 98  

så kallad VZI-Analys (vegetation zone index). Syftet med analysen är att bedöma lämpligheten av  
den föreslagna bebyggelsen utifrån påverkan på omgivningen samt med hänsyn till riksintresset 
obruten kust, MB 4 kap.  

En övergripande mobilitetsutredning  
Kommunen har genomfört en mobilitetsutredning som syftar till att ge tydliga riktlinjer avseende 
frågor som rör mobilitet, parkering och uppställning av husbilar och båtar. Studien är övergripande 
och anpassad till översiktsplanens nivå. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningsökning och en 
fortsatt utveckling av besöksnäringen och delårsboende. Det finns risk för att överbelastning i 
vägsystemet och att brist på parkeringsplatser i vissa orter förvärras, framför allt under sommaren.  
 
Mobilitetsutredningen föreslår 42 mobilitetslösningar som kommer förbättra möjligheten att röra sig 
i kommunen. Mobilitetsutredningen föreslår att fokusera på 5 nyckelåtgärder:  
1a – Satsning på prioriterade, lokala stråk för gång och cykel. 
1b – Kommunövergripande satsningar på cykelinfrastruktur  
2 – Etablering av tillfälliga mobilitetspunkter för byte mellan bil och andra färdmedel. 
3 – Skyltning och information om parkeringsmöjligheter och beläggning 
4 – Nya länkar som kan effektivisera transporter och avlasta tätortsområden 
5 – Samlastning och effektivisering av näringslivets transporter 

Revidering av kulturmiljöunderlag 
Kulturmiljöunderlaget som är framtaget 2009 pekar ut värdefulla kulturmiljöområden i kommunen. 
Kulturmiljöunderlaget har reviderats i samband med arbetet med översiktsplanen. Syftet med 
revideringen är att uppdatera de utpekade kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har 
förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå i värdefull kulturmiljö samt se över 
gränsdragningen i befintliga områden.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits bort som kulturmiljområde. 
Områden som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås revideras. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet. Där har fasader förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden. Det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 41(46)
 

 
 

Forts. KSAU § 98  

Genomfört en utökad dialog med barn och unga 
En dialog genomfördes i januari 2022 med samtliga femteklassare i kommunen. De fick möjlighet 
att lämna synpunkter över platser som är värdefulla, otrygga och har utveckligs potential. Många 
femteklassare värdesätter kvalitéer som hav, natur, allmänna aktivitetsanläggningar och trygghet i 
kommunen. Femteklassarna önskar utveckling av cykelbanor mellan samhällena, fler mötesplatser 
för äldre barn och ungdomar i framförallt de norra delarna av kommunen och en utvecklig av 
Väjerns centrumområde. 

Påbörjat arbete med framtagande av VA-plan 
Kommunen är i behov av en plan för hantering av vatten och avlopp till följd av nuvarande 
kapacitets utmaningar samt översiktsplanens föreslagna utvecklingsområden. I januari 2022 
inleddes arbete med att ta fram en VA-plan. Arbetet genomförs parallellt med översiktsplanen och 
tas fram med hjälp av en arbetsgrupp bestående av konsulter samt tjänstepersoner samt en politisk 
styrgrupp beslutad av kommunstyrelsen. 
 
Under våren har ett utkast till VA-översikt arbetats fram som beskriver kommunens VA-försörjning 
idag samt vad för utmaningar som vi ser framöver. Även ett utkast till VA-strategi har formats. 
Dessa dokument kommer vara avgörande och vägledande för arbetet med utvecklingsplanen som är 
nästa steg i VA-planen. Tanken är att anta VA-planen under vintern 2022.  
 
I arbetet med VA-planen utreds särskilt vattenförsörjning, tillfällig plan för hantering av spillvatten 
och avloppsreningsanläggningarna.  

Revidering av markanvändningskartan i form av områden har tagits bort, lagts till 
eller justerats i gränser 
Mark- och vattenanvändningskartan har setts över och texter kopplade till utvecklingsområden har 
reviderats inför granskning.  

Tidigare beslut 

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010  
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022. 

Beslutsunderlag 

Översiktsplan 2022, Granskningsförslag länk: 
(https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22)  
Samrådsredogörelse daterad 2022-05-05 
Bostadsförsörjningsprogram koncept och bilaga daterad 2022-05-05 
Mobilitetsutredning 2022-04-20 
PM trafik- utvärdering av nyckelåtgärder 2022-05-05 
Kulturmiljöunderlag 2022-05-05 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-04 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fa5e07185192142f58f4a8588ed7bee22&data=05%7C01%7CAmanda.Jansson%40sotenas.se%7C550fd65ccbda4726b19e08da2dc5c85a%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637872624753444687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BGhubgMmh6VN0YkbV975R5Ku0NhdKepsuOyAcAD7n6g%3D&reserved=0
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse för Översiktsplan 2022, daterad 2022-05-05 och 
granskningsförslag daterad 2022-05-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut Översiktsplan 2022 för granskning. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-04 KA 2020/000948 
 
 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Granskning av översiktsplan 2022 

Sammanfattning 
Ett granskningsförslag till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits 
fram under ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga 
användningen av mark- och vattenområden med utgångspunkt från bland annat 
kommunens vision om den framtida utvecklingen av kommunen. Förslaget till 
översiktsplan 2022 sändes ut för samråd sommaren 2021 och under samrådet inkom 212 
yttranden som nu har sammanställts i en samrådsredogörelse. I redogörelsen besvaras 
yttranden tillsammans med en skrivelse om förslag på fortsatt inriktning.  
 
Baserat på inkommande yttranden och förslag på fortsatt inriktning har ett nytt förslag 
tagits fram, ett granskningsförslag. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen 
daterad och granskningsförslag daterad  samt att ställa ut förslaget för granskning. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. 2018 
genomfördes en aktualitetsprövning där slutsatsen var att översiktsplanen bedömdes 
inaktuell. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att ÖP 2010 är inaktuell och att arbete 
med ny översiktsplan ska påbörjas. 
 
För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta 
en politisk styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av 10 ledamöter enligt följande:  
Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert 
Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta 
Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD).  
Sammankallande i gruppen blev Ronald Hagbert.  
 
En första version av översiktsplan 2022 skickades ut för samråd sommaren 2021. 
Översiktsplanens samrådsförslag var en digital handling och besöktes över 3800 gånger 
under sommaren. Under samrådet inkom 212 yttranden som nu har sammanställts i en 
samrådsredogörelse. I redogörelsen besvaras yttranden tillsammans med en skrivelse 
om förslag på fortsatt inriktning. En del yttranden har lett till fortsatt arbete, utredning 
och revidering så som:  
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Framtagande av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram 

Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser 
och ger kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin 
bostadsförsörjning. I strävan mot det övergripande målet om ett utbud av bostäder som 
tillgodoser såväl behoven som efterfrågan, har kommunen tagit fram fem riktlinjer för 
den generella bostadsförsörjningen. 
 
1. Skapa förutsättningar för ökat helårsboende 
2. Prioriteringsordning 
3. Mångfald av aktörer 
4. Strategisk markplanering 
5. Bygg för olika behov 

Visualiseringsstudie 

I översiktsplanen föreslås ny bebyggelse mellan Väjern och Kungshamn (Förålarna) 
samt öster om Kungshamn. Översiktsplanen beskriver att områdena är lämpliga för 
bostadsbebyggelse för upp till fem våningar. Med tanke på dess skala och placering så 
har en visualiseringsstudie genomförts, en så kallad VZI-Analys (vegetation zone 
index). Syftet med analysen är att bedöma lämpligheten av den föreslagna bebyggelsen 
utifrån påverkan på omgivningen samt med hänsyn till riksintresset obruten kust, MB 4 
kap.  

En övergripande mobilitetsutredning  

Kommunen har genomfört en mobilitetsutredning som syftar till att ge tydliga riktlinjer 
avseende frågor som rör mobilitet, parkering och uppställning av husbilar och båtar. 
Studien är övergripande och anpassad till översiktsplanens nivå. Översiktsplanen tar 
höjd för en befolkningsökning och en fortsatt utveckling av besöksnäringen och 
delårsboende. Det finns risk för att överbelastning i vägsystemet och att brist på 
parkeringsplatser i vissa orter förvärras, framför allt under sommaren.  
 
Mobilitetsutredningen föreslår 42 mobilitetslösningar som kommer förbättra 
möjligheten att röra sig i kommunen. Mobilitetsutredningen föreslår att fokusera på 5 
nyckelåtgärder:  
1a – Satsning på prioriterade, lokala stråk för gång och cykel. 
1b – Kommunövergripande satsningar på cykelinfrastruktur  
2 – Etablering av tillfälliga mobilitetspunkter för byte mellan bil och andra färdmedel. 
3 – Skyltning och information om parkeringsmöjligheter och beläggning 
4 – Nya länkar som kan effektivisera transporter och avlasta tätortsområden 
5 – Samlastning och effektivisering av näringslivets transporter 

Revidering av kulturmiljöunderlag 

Kulturmiljöunderlaget som är framtaget 2009 pekar ut värdefulla kulturmiljöområden i 
kommunen. Kulturmiljöunderlaget har reviderats i samband med arbetet med 
översiktsplanen. Syftet med revideringen är att uppdatera de utpekade kulturmiljöerna 
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inom tätorterna där bebyggelse har förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå i 
värdefull kulturmiljö samt se över gränsdragningen i befintliga områden.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits bort som 
kulturmiljområde. Områden som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och 
Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås revideras. Syftet är att 
på ett tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare 
underlag var mer översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis 
bygglovsbefriade åtgärder kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på 
gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det 
tidigare underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp 
arbetarbostäder från 1920 talet. Där har fasader förändrats över tid men bebyggelsens 
volym och placering berättar om granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på 
Malmön har stora kulturhistoriska värden. Det finns redan beskrivet i text i det tidigare 
underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar inte denna miljö.  

Genomfört en utökad dialog med barn och unga 

En dialog genomfördes i januari 2022 med samtliga femteklassare i kommunen. De fick 
möjlighet att lämna synpunkter över platser som är värdefulla, otrygga och har 
utveckligs potential. Många femteklassare värdesätter kvalitéer som hav, natur, 
allmänna aktivitetsanläggningar och trygghet i kommunen. Femteklassarna önskar 
utveckling av cykelbanor mellan samhällena, fler mötesplatser för äldre barn och 
ungdomar i framförallt de norra delarna av kommunen och en utvecklig av Väjerns 
centrumområde. 
 

Påbörjat arbete med framtagande av VA-plan 

Kommunen är i behov av en plan för hantering av vatten och avlopp till följd av 
nuvarande kapacitets utmaningar samt översiktsplanens föreslagna utvecklingsområden. 
I januari 2022 inleddes arbete med att ta fram en VA-plan. Arbetet genomförs parallellt 
med översiktsplanen och tas fram med hjälp av en arbetsgrupp bestående av konsulter 
samt tjänstepersoner samt en politisk styrgrupp beslutad av kommunstyrelsen. 
 
Under våren har ett utkast till VA-översikt arbetats fram som beskriver kommunens 
VA-försörjning idag samt vad för utmaningar som vi ser framöver. Även ett utkast till 
VA-strategi har formats. Dessa dokument kommer vara avgörande och vägledande för 
arbetet med utvecklingsplanen som är nästa steg i VA-planen. Tanken är att anta VA-
planen under vintern 2022.  
 
I arbetet med VA-planen utreds särskilt vattenförsörjning, tillfällig plan för hantering av 
spillvatten och avloppsreningsanläggningarna.  
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Revidering av markanvändningskartan i form av områden har tagits bort, 
lagts till eller justerats i gränser 

Mark- och vattenanvändningskartan har setts över och texter kopplade till 
utvecklingsområden har reviderats inför granskning. Nedan följer kartbilder fördelade 
ortsvis där större förändringar föreslås.  

 
Kuststaden- Kungshamn, Väjern, Smögen och Hovenäset 
 

 
Hunnebostrand och Ulebergshamn 
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Bovallstrand 
 

 
Malmön 
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Ekonomi  

Översiktsplanen utgår från ett övergripande mål om att invånarantalet ska öka 
långsiktigt i Sotenäs kommun genom bland annat fler arbetstillfällen och ett 
bostadsbyggande som i större utsträckning attraherar åretruntboende. Genom fler 
invånare ökar skatteunderlaget och ger ett effektivare nyttjande av den kommunala 
servicen som erbjuds. 

Regelverk  

Skyldigheten enligt plan- och bygglagen om att ha en aktuell ÖP uppfylls. 
 
Den kommunövergripande översiktsplanen får konsekvenser för befintliga fördjupade 
översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att 
fortsätta gälla vid sidan av ÖP 2022. Den fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är 
inaktuell och en detaljerad markanvändning för tätorterna har inarbetats i ÖP 2022.  
 

Organisation och personal 

Genom en antagen och aktuell ÖP får organisationen ett bättre underlag för olika typer 
av beslut och handläggningen effektiviseras och underlättas. Tillsammans med 
översiktsplanen arbetas flera övergripande dokument fram som syftar till att styra 
utvecklingen för Sotenäs kommun på ett hållbart sätt.  

Hållbar utveckling 

Alla invånare, fritidsboende, näringsidkare, föreningar etc. ges tillfälle att lämna 
synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av Sotenäs kommun. En ny ÖP ger en större 
tydlighet och transparens för alla intresserade kring den tänkta framtida 
utvecklingsinriktningen. 
 
Barnperspektivet beaktas i all fysisk planering och har arbetats med en särskild dialog 
för detta arbete. 
 
Översiktsplanens breda perspektiv på samhällsutvecklingen inbegriper 
jämställdhetsperspektivet utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv. 

Tidigare beslut 
KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010  
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 
KS 2021-06-02 §102 Beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen daterad 20220505 och 
granskningsförslag daterad 20220505 samt att ställa ut förslaget för granskning. 
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 Beslutsunderlag 
Översiktsplan 2022, Granskningsförslag länk: 
(https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22)  
Samrådsredogörelse daterad 20220505 
Bostadsförsörjningsprogram koncept och bilaga daterad 20220505 
Mobilitetsutredning 20220420 
PM trafik- utvärdering av nyckelåtgärder 20220505 
Kulturmiljöunderlag 20220505 
 
 

Beslutet skickas till 
Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan/Amanda Jansson 
 
Den politiska styrgruppen för ÖP 2022: Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), 
Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla 
Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och 
Sebastian Andersson (SD). 
 

  
Eveline Karlsson  Amanda Jansson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt 
  
  
  
 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fa5e07185192142f58f4a8588ed7bee22&data=05%7C01%7CAmanda.Jansson%40sotenas.se%7C550fd65ccbda4726b19e08da2dc5c85a%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637872624753444687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BGhubgMmh6VN0YkbV975R5Ku0NhdKepsuOyAcAD7n6g%3D&reserved=0
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I denna bilaga redovisas i samlad form den infor-
mation som finns kopplad de objekt som redovisar 
översiktsplanens innehåll. Objekten visas som områ-
des- och linjemarkeringar i den kommuntäckande och 
de tätortsspecifika mark- och vattenanvändningskar-
torna. Informationen visas i den digitala handlingen 
genom att användaren trycker på objektet i fråga, då 
kommer en grå ruta fram som visar samma innehåll 
som redovisas här. 

Information som finns gällande pågående plane-
ring redovisas ej i denna bilaga, dessa objekt föränd-
ras över tid, i översiktsplanen ges en ögonblicksbild 
från våren 2022. Information om dessa objekt går att 
finna på kommunens bygga- och bo karta.1 

Till vänster längs med tabellernas kant finns en 
färgangivelse som stämmer överens med hur det till-
hörande objektet representeras på kartan och i tecken-
förklaringen till kartorna. Det innebär att centrumom-
råden av kategorin C som markeras med orange färg i 
kartan även har en orange rand i dessa tabeller.

Några områden har efter samrådet tagits bort, där-
för kan det saknas objekt enligt den nummerordning 
som finns för varje kategori.

Om det av misstag skulle finnas skillnad på infor-
mationen i denna bilaga och den digitala handlingen, 
är det informationen i den digitala handlingen som 
gäller.

1 https://sotenas.maps.arcgis.com/apps/webapp-
viewer/index.html?id=5e1d2d55cbd8490c99d2c8b0bc-
f907ab

Innehåll
Objektsbeskrivningar

Tätortskartor- 
 Utveckling och förtätning 3
 Närrekreation 15
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 Tätortszon 18
 Mobilitet 20
Kommuntäckande- 
 Kustområden och Landsbygd 23
 Fördjupningar av översiktsplanen 29
 Teknisk anläggning 29
 Verksamheter och Industri 30
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Objektsbeskrivningar
Tätortskartor- Utveckling och förtätning

Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

B1 Höjden sydväst om 
Grönvik

Område för bostäder på sikt. Området kan prövas för villor/parhus eller mindre 
flerbostadshus i liknande skala som redan finns på Bohus-Malmön. Området bör byggas 
ut etappvis och utgå från befintliga bebyggelseområden så att nya årsringar skapas. 
Avgränsning av etapper bör göras utifrån befintlig terräng. Vägfråga vid Örn måste vara 
löst innan utveckling kan ske inom området.

Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och inom 
område av riksintresse enligt MB 4 kap. Lämplig vägdragning, terränganpassning och 
påverkan på landskapsbild behöver studeras särskilt och i ett tidigt skede. Påverkan bör 
studeras genom fotomontage och anpasningar göras i detaljplaneskedet. Särskild hänsyn 
ska tas till friluftslivet genom tillgängligheten genom området säkras och befintliga stigar 
bevaras eller ersätts med nya. Inom området finns fornlämningar i form av rösen. På 
Malmön finns flera rösen som har en visuell kontakt sinsemellan, siktlinjer mellan rösen 
ska särskilt beaktas.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B2 Kalven, bakom 
gästhamnen

Område för bostäder eller särskild boendeform på området som tidigare använts för 
avloppsreningsverk. Området ligger mellan hamnplan och en bakomliggande höjd i öster 
med havsnära läge. Området kan prövas för i första hand för mindre flerbostadshus i 
liknande skala som redan finns på Bohus-Malmön. 

Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen ska inte påverkas.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B3 Nedanför 
vattentornet

Område för bostäder mellan höjden för vattentornet och bebyggelsen längs Stora Pelles 
gränd på längre sikt. Området utgörs av en sydsluttning. 
Området kan bebyggas med lägre villabebyggelse för att bibehålla samma 
bebyggelsemönster och skala som övriga delar av Stora Pelles gränd. Vägfråga vid Örn 
måste vara löst innan utveckling kan ske inom området. 

Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och 
inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Lämplig vägdragning, terränganpassning, 
påverkan på landskapsbild och kulturmiljövärden behöver studeras i ett tidigt skede. Norr 
om området finns fornlämningar i form av rösen. På Malmön finns flera rösen som har en 
visuell kontakt sinsemellan, siktlinjer mellan rösen ska särskilt beaktas.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B4 Stavsäng Område för ca 5-10 bostäder i form av villor/parhus. Pågående detaljplanearbete våren 
2021. 

Hänsyn bör tas till kulturmiljön på motsatt sida Näsekilen.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B6 Väster om 
Idrottsvägen

Område för bostäder i inre Kungshamn norr om Villagatan och Storemyrsgatan, 
anslutning i ost från Tennisvägen och Cykelvägen. 
Tillkommande bebyggelse kompletterar befintlig villabebyggelse och lämplig skala 
bedöms vara samma som den omkringliggande, det vill säga villor eller parhus. Den plana 
ytan mellan Villagatan och Storemyrsgatan kan vara lämplig för särskild boendeform. 

Grönytan söder om Villagatan bör bevaras och utvecklas för lek och rekreation.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B7 Öster om 
Kungshamnsvallen

Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan 
Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet möjlighet till 
bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Området har ett centralt läge och kan 
även vara lämpligt för vissa servicefunktioner.
Området kan vara lämpligt för flerbostadshus i upp mot fem våningar då det ligger nära 
Kvarnbergets bebyggelse, som i sig har större skala. 

Områdets läge i terrängen, avstånd från strandlinjen och kringliggande bebyggelse 
bedöms innebära att den visuella påverkan på håll från havet blir begränsad. Den 
lokala påverkan på närliggande bebyggelse behöver däremot studeras i detalj och kan 
påverka vilken skala som är lämplig i olika delar av området. Särskilt fokus bör läggas 
på påverkan på boendemiljöer i form av skuggning, insyn m m. Terränganpassning av 
bebyggelse och gator behöver också studeras. Grönytan i söder bör bevaras.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

B8 Sandbogen Område för bostäder, mindre verksamheter och en öppen mötesplats på sikt. Nuvarande 
detaljplan medger enbart verksamheter och en förändring av markanvändningen ses på 
sikt som av intresse. 

Området är beläget i närheten av en begravningsplats och en sammanhållen kulturmiljö 
vid Gerlegården. Den historiska kontakten mellan vattnet och Gerlegården i form av 
siktlinjer bedöms vara viktiga att beakta i ett planarbete. Området ligger lågt och åtgärder 
för att klimatanpassa och säkerställa området geotekniskt behöver studeras i samband 
med att en ny detaljplan tas fram.  Angöring och parkering behöver också studeras. En 
detaljplaneprocess har tidigare påbörjats i form av ett program för Sandbogen 1:4. Från 
programarbetet finns ett flertal frågor att arbeta vidare med.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B9A Förålarna syd Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan 
Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet möjlighet till 
bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Genom utbyggnad ges alternativa 
sätt att röra sig mellan samhällena i en bebyggd miljö. Området bedöms som lämpligt 
för flerbostadshus, radhus och enbostadshus i två till tre våningar. Området har ett 
centralt läge och kan även vara lämpligt för vissa servicefunktioner. Landskaps- och 
terränganpassning av bebyggelse och gator kommer ha betydelse för var och hur 
bebyggelsens kan förläggas och behöver studeras i ett tidigt skede tillsammans med 
övriga B9-områden. 

Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 
kap MB. Anpassning till terrängen vid vägdragning och grundläggning av byggnader 
bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera 
sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området kan det finnas 
skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt 
skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra 
anpassningar till områdets naturvärden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B9B Förålarna mitt Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan 
Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet fler möjligheter till 
bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Genom utbyggnad ges alternativa 
sätt att röra sig mellan samhällena i en bebyggd miljö. Området bedöms som lämpligt 
för flerbostadshus, radhus och enbostadshus i två till tre våningar. Landskaps- och 
terränganpassning av bebyggelse och gator kommer ha betydelse för var och hur 
bebyggelsens kan förläggas och behöver studeras i ett tidigt skede tillsammans med 
övriga B9-områden.  

Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 
kap MB. Anpassning till terrängen vid vägdragning och grundläggning av byggnader 
bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera 
sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området kan det finnas 
skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt 
skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra 
anpassningar till områdets naturvärden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B9C Förålarna norr Område för huvudsakligen bostäder. Området är del av etapputbyggnad mellan 
Kungshamn och Väjern som syftar till att ge tätortsområdet möjlighet till 
bostadsutbyggnad och till att knyta samman orterna. Genom en utbyggnad ges även 
alternativa sätt att röra sig mellan samhällena genom nya gator i en bebyggd miljö. 
Området bedöms som lämpligt för flerbostadshus i upp mot fem våningar. Landskaps- 
och terränganpassning av bebyggelse och gator kommer ha betydelse för var och hur 
bebyggelsens kan förläggas och behöver studeras i ett tidigt skede tillsammans med 
övriga B9-områden.  

Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 
kap MB.  Anpassning till terrängen vid  vägdragning och grundläggning av byggnader 
bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera 
sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området kan det finnas 
skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt 
skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra 
anpassningar till områdets naturvärden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

B10 Förålarna område 4 Område för huvudsakligen bostäder. Utbyggnad av området kan antingen ske genom 
genomförande och utbyggnad av en ej utbyggd detaljplan från 1990-tal (P92/5) där 
tvåvåningsbebyggelse tillåts i upp till en sammanlagd bruttoarea om 14000 kvadratmeter. 
Det bedöms också vara möjligt att ändra eller ta fram en ny plan för området där en högre 
täthet kan prövas med samma skala som i det intilliggande detaljplaneområdet P2019/04. 
I denna plan tillåts en blandning av bebyggelse med flerbostadshus i fem våningar och 
småhusbebyggelse.

Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse enligt 4 
kap MB. Anpassning till terrängen vid  vägdragning och grundläggning av byggnader 
bör ägnas särskild hänsyn och studeras tidigt i detaljplanearbetet för att minimera 
sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbilden. I området finns konstaterad 
förekomst av större vattensalamander. Naturvärdesinventering ska göras i ett tidigt 
skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra 
anpassningar till områdets naturvärden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B11 Lindalsskogen 
etapp 2

Område för huvudsakligen bostäder. Arbete med att ta fram detaljplan pågår (våren 2022), 
samråd har genomförts. I och med översiktsplanens föreslagna utbyggnad av norra Väjern 
(område B13 och B14) kan det var vara aktuellt att pröva om det finns möjlighet att 
koppla samman bebyggelsen med område B13 via exempelvis gång- och cykelväg. 

Hänsyn ska tas till de samlade natur- och kulturmiljövärdena inom riksintresse 
enligt 4 kap MB. Påverkan på landskapsbild, rekreationsvärden i närområdet samt 
fornlämningsområde med bronsåldersrösen norr och nordöst om planområdet ska belysas 
särskilt. Naturinventering ska göras för att utreda förekomst av skyddade arter och för att 
vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Utredning behöver även göras av 
stenmurar i området som kan omfattas av biotopskydd.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B12 Kleven 2:16 Område för huvudsakligen bostäder som prövas i pågående detaljplanearbete. Ett program 
var ute för samråd våren 2021. Enligt programmet önskas det prövas om området är 
lämpligt för trevånings-flerbostadshus med ca 120-150 lägenheter. 

Viktiga frågor i programskedet var alstrande trafiks påverkan på befintlig infrastruktur, 
anslutningsmöjligheter till VA-systemet och anpassning till omkringliggande miljö. 
Bedömning av lämpligheten i förändrad markanvändning, utbredning av bebyggelsen och 
dess skala görs i det fortsatta detaljplanearbetet.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B13 Långevik Område för huvudsakligen bostäder men även förskola och exempelvis närservice eller 
mindre handelsområde. Detaljplanearbete pågår (våren 2022),  samråd har genomförts. I 
detaljplanen föreslås cirka 600 bostäder i varierande bebyggelsetyper samt
ett handelsområde och en förskola. Utbyggnaden ska ske etappvis. I området kan en 
utveckling mot en blandad bebyggelse med villor/parhus i en lägre skala mot väster och 
flerbostadshus i de centrala och östliga delarna av området prövas. Längst mot öst bedöms 
en högre skala med upp mot fem våningar kunna prövas. Fortsatt detaljplanearbete får 
visa på lämplighet i utbredning av bebyggelsen och dess skala.

I det pågående planarbetet har det bedömts finnas risk för betydande miljöpåverkan vid 
ett genomförande av detaljplanen med anledning av artskydd, biotopskyddade objekt 
och strandskydd. Även frågor som berör: jordbruksmark, kulturmiljö, friluftsliv och 
närrekreation, dagvattenhantering, översvämningsrisk, trafikbuller, risker vid transporter 
av farligt gods, ekosystemtjänster och påverkan på sociala värden berörs. Dessa frågor 
bör ägnas särskild hänsyn i utformningen och planeringen av området. Påverkan på 
landskapsbilden sett från havet med hänsyn till riksintresse enligt 4 kap MB ska även 
belysas.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B14 Långeviksbergen Område för huvudsakligen bostäder. Annan kompletterande bebyggelse för exempelvis 
besöksnäringens ändamål kan prövas i delar av området. En utveckling av området bör 
invänta en påbörjad utbyggnad av område B13. Planering kan påbörjas innan detta.

I området kan det finnas skyddade arter. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt 
skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att vid behov göra 
anpassningar till områdets naturvärden. Påverkan på landskapsbilden sett från havet med 
hänsyn till riksintresse enligt 4 kap MB bör även belysas.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder
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B15 Solliden Område för huvudsakligen bostäder i form av villor eller parhus i en eller två våningar i 
bergig terräng. Bebyggelse bör ansluta till området direkt norr om områdesavgränsningen 
avseende skala. Området ligger i anslutning till ett närrekreationsområde och genom 
området passerar en stig som bebyggelsens placering kan organiseras efter.

Hänsyn ska tas till friluftsliv och närrekreation. Tillgängligheten genom området ska 
säkerställas genom att befintlig stig i området norra del bevaras eller ersätts.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B16 Södra 
Hunnebostrand

Område för huvudsakligen bostäder och vid behov förskola och annan service. 
Villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus i liknande skala som redan finns i 
Hunnebostrand bedöms som lämpliga för området. Delar av området är lågt liggande 
och översvämningskarteringen visar att vatten ansamlas där. Dessa delar bedöms 
inte lämpliga att bebygga men ska ingå i området för att skapa en fungerande helhet, 
exempelvis för gemensam hantering av dagvatten och skyfall för ett eller flera möjliga 
bostadsområden. Andra delar av området är kuperade och terränganpassning behöver 
studeras för att anlägga vägar och bebyggelse. Området är av en sådan storlek att delar av 
området bör utgöra allmänna ytor för exempelvis park, närrekreation och lekplatser. Ett 
sammanhängande och säkert stråk för gång och cykel bör också tillskapas mellan område 
B16/B17 och centrum över väg 174 i samband med att områdena utvecklas. För den norra 
delen av området finns en antagen detaljplan som inte byggts ut, 1427-P113. 

Delar av området utgörs av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom 
tätortsområdet bedöms det att ett visst ianspråktagande av jordbruksmark behöver göras. 
Området med jordbruksmark som behöver tas i anspråk har betydelse för att kunna knyta 
samman samhällets norra och södra delar med varandra i takt med att orten växer österut. 
För att kompensera för förlust av jordbruksmark kan det undersökas om delar av marken 
är lämplig för exempelvis tätortsnära odling/odlingslotter. Området ligger nära tätorten, 
i direkt anslutning till närrekreationsområde samt ansluter till ett större odlingslandskap 
och kan därmed ha goda förutsättningar för en sådan användning.
I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av 
biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell 
förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets 
naturvärden. Jordbrukslandskapet är även rikt på formnlämningar, arkeologiska 
undersökningar kan komma att krävas.
Den södra halvan av området ligger inom vattenskyddområde, den tertiära zonen. 
Hårdgjorda ytor kan påverka avrinningen från området och dagvattenhanteringen behöver 
utredas.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B17 Söder om Hedalen Område för huvudsakligen bostäder i form av villor, parhus, radhus eller mindre 
flerbostadshus. Bebyggelsen bör anpassas till terräng och efter skalan på omgivande 
bebyggelse. Ett sammanhängande och säkert stråk för gång och cykel bör tillskapas 
mellan område B16/B17 och centrum över väg 174 i samband med att områdena 
utvecklas. 

Hänsyn ska tas till närliggande närrekreationsområde.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B18 Folkets park Område för omvandling till bostäder och verksamheter. Inom området kan flerbostadshus 
prövas.

Delar av området ligger högt i terrängen. Påverkan på landskapsbild från havet beroende 
på höjd/skala bör studeras i ett tidigt skede. Hänsyn ska även tas till  kulturmiljöer i de 
äldre delarna av Hunnebostrand.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B20 Norr om 
fotbollsplanen

Område för bostäder norr om fotbollsplanen på längre sikt. Villor eller parhus med en 
skala på mellan en till två våningar bedöms som lämpligt. 

Området ligger vid ett större närrekreationsområde och genom området passerar stigar 
som bebyggelsen bör anpassas till. Inom området finns en lågpunkt som bör sparas för att 
hantera dagvatten och skyfall från nya och befintliga bostäder.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder
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B21 Valarna Område för huvudsakligen bostäder på längre sikt. Inom området bedöms bebyggelse 
i form av villor/parhus eller mindre flerbostadshus i liknade skala som redan finns 
i Hunnebostrand som lämpligt. Området ligger i nuläget perifert i samhället och 
utvecklingen i den södra delen av samhället ska till delar vara påbörjad innan detta 
område är aktuellt för utveckling. 

Området ligger vid ett större närrekreationsområde och genom området passerar stigar 
som bebyggelsen bör anpassas till. Hänsyn bör även tas till befintlig bebyggelse i 
området.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B22 Öster om 
Skalberget

Område för bostäder. Exploatering ska undvikas på de högsta delarna av området. 
Inom området bedöms bebyggelse i form av villor eller parhus i en eller två våningar 
som lämpligt. Landskaps- och terränganpassning av bebyggelse och vägar kommer ha 
betydelse för var och hur bebyggelsens kan förläggas.  

Anpassning till terrängen vid vägdragning och till den övergripande landskapsbilden vid 
husplacering och byggnadshöjd bör ägnas särskild hänsyn.  

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B23 Gamla syfabriken, 
etapp 2

Område för mindre komplettering av bostäder nära Gamla syfabriken mellan 
bostadsområdena längs Knottgatan i nordväst och Stenhuggaregatan/ Smedjegatan/ 
Bergsprängaregatan mot sydost. Området utgörs av en slänt och är kuperat. Tillfart, med 
en möjlig lösning från öster bör studeras tidigt innan området prövas vidare. Planprogram 
finns framtaget för området.

Anpassning till terrängen vid vägdragning och till den övergripande landskapsbilden vid 
husplacering och byggnadshöjd bör ägnas särskild hänsyn.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B24 Alpvägen Område med behov av omgestaltning av vägrummet till ett gaturum. Möjligheter för 
komplettering med enstaka bostadshus kan också finnas. Exempel på åtgärder kan vara 
alléplantering, ökad detaljeringsgrad i markmaterial, tydligare gångstråk eller små 
platsbildningar. En genomförd omvandling bedöms kan stärka kopplingarna mellan 
Ulebergshamn och Hunnebostrand genom att det upplevda avståndet mellan orterna 
minskar.

Hänsyn bör tas till närliggande bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B25 Munkebo, etapp 2 Område för bostäder, ca 18 villor. För området finns ett pågående detaljplanearbete. 
Detaljplanen var ute på granskning våren 2022. Syftet med planen är att kunna anlägga 
villabebyggelse och att säkerställa delar av området för friluftsliv och rekreation. 
Studier har särskilt ägnats åt påverkan på det visuellt avgränsade och opåverkade 
landskapsrummet norr om orten. Ambitionen är att bebyggelsen ska smälta in i landskapet 
att påverkan på landskapsbilden ska vara liten.

Området ligger högt i terrängen. Särskild hänsyn ska tas till påverkan på landskapsbilden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B26 Kvarnmyren Område för huvudsakligen bostäder på ängsmark i de lägre delarna av Ulebergshamn. 
Området bedöms kunna inrymma ca 30 villor eller motsvarande mängd bostäder fördelat i 
parhus eller mindre flerbostadshus i liknande skala som omgivande bebyggelse. 

Området utgörs av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom tätortsområdet 
kan ett ianspråktagande av jordbruksmark prövas. Utpekandet av jordbruksmark för 
detta ändamål bygger på en samlad bedömning där en utveckling inom samhället i andra 
områden innebär att mark inom strandskydd eller är högt belägna och därmed visuellt 
exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en stor 
påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är inte en del av ett större 
sammanhängande jordbrukslandskap och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte 
vara av stor produktiv betydelse. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och 
småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för 
att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till 
områdets naturvärden. 
Risk för bergras och blocknedfall behöver studeras tidigt för att bedöma om det är 
lämpligt att gå vidare med planering av området. 
Delar av området utgör lågpunkter där vatten kan ansamlas vid skyfall. Särskilt fokus 
behöver också läggas på dagvatten- och skyfallshantering.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder
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B27 Gåsebacka etapp 1 Område för bostäder, villor eller mindre flerbostadshus i dalgången nedanför Pannekakan. 
Området bör utvecklas först efter att område B29 planerats färdigt, där möjlig tillfart till 
området kan säkerställas.

Delar av området utgörs av jordbruksmark. 
För att kunna utveckla samhället inom tätortsområdet kan ett ianspråktagande av 
jordbruksmark prövas. Utpekandet av området bygger på en samlad bedömning där en 
utveckling inom samhället i andra områden innebär att mark inom strandskydd eller 
högt belägna och därmed visuellt exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta 
sådana områden i bruk skulle ge en stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. 
Jordbruksmarken är inte en del av ett större sammanhängande jordbrukslandskap 
och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. 
I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av 
biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell 
förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets 
naturvärden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B28 Gåsebacka etapp 2 Område för huvudsakligen villor/parhus på längre sikt efter att område B29 utvecklats, 
där möjlig tillfart till området kan säkerställas.

Anpassning ska ske till närrekreationsvärden inom området genom att stigar bevaras 
eller ersätts. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell 
förekomst av skyddade arter.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B29 Bärbydalen Område för huvudsakligen bostäder. Lämplig bebyggelse är villor/parhus eller 
mindre flerbostadshus i liknande skala som befintlig bebyggelse i Bovallstrand. 
Tillfart till utvecklingsområde B27 och B28 ska säkerställas genom området vid en 
detaljplaneläggning. 

Delar av området utgörs av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom 
tätortsområdet kan ett ianspråktagandet av jordbruksmark prövas. Utpekandet av 
området bygger på en samlad bedömning där en utveckling inom samhället i andra 
områden innebär att mark inom strandskydd eller högt belägna och därmed visuellt 
exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en 
stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är inte en del av ett 
större sammanhängande jordbrukslandskap och bedöms ur ett övergripande perspektiv 
inte vara av stor produktiv betydelse. För att kompensera för förlust av jordbruksmark 
kan undersökas om delar av marken är lämplig för exempelvis tätortsnära odling/
odlingslotter. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som 
omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda 
eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets 
naturvärden. Inom området finns registrerade objekt i fornlämningsregistret i form av 
boplats. En arkeologisk förundersökning har gjorts 2008, ytterligare utredningar kan 
komma att krävas. En hänsynszon har lämnats mellan området och den närliggande 
begravningsplatsen, ytterligare hänsyn kan behöva tas till begravningsplatsen. Anpassning 
ska ske till närrekreationsvärden inom området genom att stigar bevaras eller ersätts.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B30 Öster om skolan Område för bostäder, ca 4-5 villatomter med villor i en eller två våningar. Området ligger 
öster om befintlig bebyggelse vid Rågårdsgatan och Kaprifolgatan. 

Tillfart och anpassning till terräng bör studeras tidigt. Hänsyn ska tas till närliggande 
bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder
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B31 Säm 2:1 Område för ca 30-40 bostäder i form av villor, parhus, radhus eller mindre flerbostäder. 
Området är under pågående detaljplanearbete våren 2022. 

Området är delvis kuperat och anpassningar behöver göras till terrängen för vägdragning 
och grundläggning. Delar av området har genom utredningar visat sig utgöra livsmiljö 
för skyddade arter. I det pågående planarbetet har det bedömts finnas risk för betydande 
miljöpåverkan vid ett genomförande av planen med anledning av artskydd och 
biotopskyddade objekt. Andra hänsyn för planeringen av området är riksintresse MB 4 
kap, riksintresse naturvård MB 3 kap, jordbruksmark, kulturmiljö, dagvattenhantering risk 
för ras skred och blocknedfall, ekosystemtjänster samt sociala värden. Dessa frågor bör 
ägnas särskild hänsyn i utformningen och planeringen av området.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B33 Todderöd Område för huvudsakligen bostäder. Inom området bedöms villor, parhus, radhus eller 
mindre flerbostadshus vara lämpliga att uppföra. Inom området kan även finnas inslag av 
mindre verksamheter och/eller besöksnäring.

Delar av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren från omgivande 
jordbruksmark och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv 
betydelse. Vidare studier krävs för att avgöra om och i vilken omfattning jordbruksmark 
behöver tas i anspråk vid en utbyggnad inom området. I jordbruksmarken kan biotoper 
såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör 
göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid 
behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Fornlämning med bygård/gårdstomt 
finns i anslutning till befintlig byggnad.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B34 Lycke södra Område för huvudsakligen bostäder. Inom området bedöms villor, parhus, radhus eller 
mindre flerbostadshus vara lämpliga att uppföra. Inom området kan även finnas inslag av 
mindre verksamheter och/eller besöksnäring.

Delar av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren från omgivande 
jordbruksmark och  bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv 
betydelse. Vidare studier krävs för att avgöra om och i vilken omfattning jordbruksmark 
behöver tas i anspråk vid en utbyggnad inom området. I jordbruksmarken kan biotoper 
såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör 
göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid 
behov göra anpassningar till områdets naturvärden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

B35 Lycke norra Område för huvudsakligen bostäder. Inom området bedöms villor, parhus, radhus eller 
mindre flerbostadshus vara lämpliga att uppföra. Inom området kan även finnas inslag av 
mindre verksamheter och/eller besöksnäring. 

Delar av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren från det 
sammanhängande jordbrukslandskap som finns norr om Askum och bedöms ur ett 
övergripande perspektiv inte vara av stor produktiv betydelse. Vidare studier krävs för att 
avgöra om och i vilken omfattning jordbruksmark behöver tas i anspråk vid en utbyggnad 
inom området. Stora delar av jordbruksmarken ligger lågt och kan behöva sparas för 
hantering av dagvatten och skyfall vid en utbyggnad inom området. I jordbruksmarken 
kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. 
Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd 
och för att vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder
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B36 Norra Hedalen Område för huvudsakligen bostäder. En prövning för mindre flerbostadshus ses som 
lämplig men även villor, parhus eller radhus. För området finns en detaljplan från 1980-
tal som bör ses över då bland annat dammen som ligger i området föreslås fyllas igen 
enligt denna plan. En tätare och något högre bebyggelse i ca tre våningar kan studeras. 
Bebyggelse och vägar ska anpassas till terrängen.

I området kan det finnas skyddade arter, exempelvis groddjur. Naturvärdesinventering 
ska göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter och för att 
vid behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Tillgängligheten till omgivande 
närrekreationsområden ska beaktas. Anpassning till terrängen vid grundläggning och till 
den övergripande landskapsbilden vid husplacering och byggnadshöjd bör även ägnas 
särskild hänsyn.

Utvecklingsområde 
för huvudsakligen 
bostäder

C1 Vintercentrum 
Bovallstrand

Område som utgör centrum med handel, bostäder, parkering och torg. Vid en utveckling, 
exempelvis en ändring av detaljplan inom området finns ett behov av att ta ett 
helhetsgrepp om gatumiljön och andra allmänna ytor i hela området.

-

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder

C2 Hamnplan 
Bovallstrand

Området utgörs av Hamnplan i Bovallstrand. Området genomgår en förändring i och med 
att ortens livsmedelsbutik flyttat till samhällets södra entré. 
Området bör fortsatt användas för verksamheter och service med eller utan koppling till 
besöksnäringen. Inga bostäder ska tillkomma i byggnadernas bottenvåningar.
Hamnplanen kommer troligen fortsatt utgöra en viktig samlingspunkt och mötesplats i 
samhället såväl vinter som sommartid. 

Området ligger lågt i förhållande till havet och det finns risk för översvämning i samband 
med stigande havsnivåer. Klimatanpassning, geoteknik och kulturmiljö är frågor som 
behöver utredas samlat för området. Sociala värden behöver även beaktas.

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder

C3 Centrumområde/
vintercentrum 
Hunnebostrand

Område som utgör centrum med handel, bostäder, parkering och torg. Vid en utveckling, 
exempelvis en ändring av detaljplan inom området finns ett behov av att ta ett 
helhetsgrepp om gatumiljön och andra allmänna ytor i hela området.

Hänsyn ska tas till kulturmiljön runt torget avseende skala, placering och utformning av 
bebyggelse. Särskild omsorg bör läggas på utformning av offentliga ytor.

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder

C4 Väjern centrum Centrumområde med utvecklingsmöjligheter i Väjern. Inom området kan inrymmas 
handel, kontor, service, bostäder och mötesplatser. Området har även identifierats som 
en lämplig mobilitetspunkt där bland annat bilparkering, kollektivtrafik, cykeluthyrning/
parkering och en kaj för färjetrafik kan utvecklas. Vid en större utveckling av Väjern med 
nya bostadsområden både söder och norr om orten kan det med fördel tas ett helhetsgrepp 
om området. Utvecklingen bör ske i dialog med boende i Väjern för att belysa ytterligare 
behov. Ett särskilt fokus behöver läggas på barnperspektivet och mötesplatser för barn 
och unga såsom lekplatser, park- och aktivitetsytor och badplatser bör ges plats i området.

De västra delarna av centrumområdet ligger inom område med risk för översvämning 
vid stigande havsnivåer och i området öster om väg 174 finns en lågpunkt där det 
finns risk att vatten samlas vid skyfall. Risk för översvämning från stigande vatten 
och vid skyfall bör studeras tillsammans och i ett tidigt skede. Risken att vatten 
stängs in i området öster om väg 174 bör studeras särskilt. Kopplingarna över vägen 
behöver stärkas och barriäreffekten minska så att centrum tydligt hänger samman 
visuellt och tillgänglighetsmässigt på bägge sidor av vägen. Särskild hänsyn ska tas till 
oskyddade trafikanter längs och över väg 174. Vid utveckling av kajer och bryggor kan 
marinbiologisk utredning och/eller naturinventering på land behöva utföras som underlag 
för bedömning av eventuell påverkan.

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder
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C5 Smögen centrum Utredningsområde för centrumutveckling på Smögen med handel, kontor, service, 
flerbostadshus, bostäder och parkering. 
Ett samlat grepp kring utvecklingen inom området bör tas, exempelvis genom att ett 
planprogram tas fram. 
Området har även en nyckelroll som entrépunkt till Smögen. Inom området kan ett 
parkeringshus  rymmas i syfte att förbättra trafiksituationen på Smögen under högsäsong 
när många besöker ön.

Utredning av kulturmiljö- och naturvärden behöver göras i ett tidigt skede så att 
bebyggelse kan anpassas till områdets förutsättningar. Särskilt fokus bör läggas 
på områdets funktion som entrépunkt till Smögen, med höga kulturmiljövärden. 
Naturvärdesinventering bör även göras för att utreda eventuell förekomst av skyddade 
arter.

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder

C6 Kungshamns 
centrum

Centrum med handel, restauranger, kontor och bostäder. Ett helhetsgrepp behöver tas 
kring centrummiljön där bussangöring, offentliga platser, eventuell omvandling inom 
området samt översvämningsproblematik studeras. Särskild vikt behöver läggas på 
utformning av gaturummet längs Hamngatan där människor rör sig från centrum ner mot 
vattnet samtidigt som tung trafik passerar genom området. 

Centrum med handel, restauranger, kontor och bostäder. Ett helhetsgrepp behöver tas 
kring centrummiljön där bussangöring, offentliga platser, eventuell omvandling inom 
området samt översvämningsproblematik studeras. Särskild vikt behöver läggas på 
utformning av gaturummet längs Hamngatan där människor rör sig från centrum ner mot 
vattnet samtidigt som tung trafik passerar genom området.

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder

C7 Askumskrysset Utveckling av handel, service och besöksnäring i området runt befintlig 
handelsverksamhet. 

Den södra delen av området utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken är avskuren 
från omgivande jordbruksmark och bedöms ur ett övergripande perspektiv inte vara av 
stor produktiv betydelse. Vidare studier krävs för att avgöra om och i vilken omfattning 
jordbruksmark behöver tas i anspråk vid en utbyggnad inom området. Jordbruksmarken 
ligger lågt och kan behöva sparas för hantering av dagvatten och skyfall vid en utbyggnad 
inom området. I jordbruksmarken kan finnas biotoper såsom stenmurar och småvatten 
som omfattas av biotopskydd. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda 
eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets 
naturvärden.

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder

C8 Bohus-Malmön 
centrum

Centrumdel med livsmedelshandel, utveckling kan ske inom befintligt centrumområde. 

Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen ska beaktas.

Utvecklingsområde 
för centrum med 
inslag av bostäder

F1 Myren Komplettering kan ske med enstaka villatomter för att tillgodose behovet av bostäder för 
helårsboende i avvaktan på en lösning på Vägfråga vid Örn. 

Hänsyn ska tas till närliggande bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse. 
Anpassning behöver ske till terräng runt Kullgrens väg, Myrvägen och Västerhavsvägen.

Område med 
möjligheter för 
bostadsförtätning

F2 Södra sidan Stallen Komplettering med enstaka villatomter, randbebyggelse södra sidan Stallen vid Grönviks 
busshållplats för att tillgodose behovet av bostäder för helårsboende i avvaktan på en 
lösning på Vägfråga vid Örn.

Hänsyn ska tas till närliggande bostadshus avseende skala och placering av bebyggelse.

Område med 
möjligheter för 
bostadsförtätning

F3 Inre Kungshamn Komplettering kan ske genom förtätning eller påbyggnad. Området utgörs av de inre 
bebyggda delarna av Kungshamn. I den västra delen utgör bebyggelsen i huvudsak villor 
och i den östra flerbostadshus och radhus. Omgivande bebyggelse kan med fördel tas 
som utgångspunkt i vilken skala kompletterande bebyggelse får. Det innebär att en större 
skala än villabebyggelsens en till två våningar kan vara lämplig i de östra delarna eller 
i anslutning till Kvarnbergets äldreboende och även i anslutning till större anläggningar 
som skolmiljön på Åsenberget, idrottshallen och Kungshamnsvallen. 

Området runt idrottshallen utgör en lågpunkt i samhället. De öppna ytorna runt 
idrottshallen kan ha betydelse för att kunna hantera stora mängder vatten vid ett skyfall 
och bör bibehållas.

Område med 
möjligheter för 
bostadsförtätning
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F4 Vägga Komplettering med enstaka villatomter i liknande skala som omgivande bostäder. 

Anpassning till terrängen vid grundläggning av vägdragning och byggnader bör ägnas 
särskild hänsyn.

Område med 
möjligheter för 
bostadsförtätning

F5 Paradiset Komplettering med enstaka villatomter i liknande skala som omgivande bostäder. 

Anpassning till terrängen vid grundläggning av vägdragning och byggnader bör ägnas 
särskild hänsyn.

Område med 
möjligheter för 
bostadsförtätning

F6 Klevekilen Komplettering med enstaka villatomter i liknande skala som omgivande bostäder. 

Anpassning till terrängen vid grundläggning av vägdragning och byggnader bör ägnas 
särskild hänsyn.

Område med 
möjligheter för 
bostadsförtätning

F7 Heljeröd Komplettering med enstaka villatomter, anpassade till terräng runt Heljerödsgatan och 
Sparödsgatan. 

Anpassning till terrängen vid vägdragning och till den övergripande landskapsbilden vid 
husplacering och byggnadshöjd bör ägnas särskild hänsyn.

Område med 
möjligheter för 
bostadsförtätning

T1 Stallebrottet Område för besöksnäring, turism och rekreation med scen, tillfälligt boende, camping, 
mindre verksamheter samt båtförvaring och andra marina verksamheter. Anläggningar 
som medför bättre möjligheter att angöra området med kommersiell båttrafik kan prövas. 

Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och 
inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Vid utbyggnad ska särskild hänsyn tas 
till omgivningens höga kulturhistoriska värden, främst vid kolerakyrkogården i väster. 
Området ligger till stora delar inom strandskydd och fördjupade studier krävs för att 
utreda hur och i vilken omfattning en utveckling kan ske inom området.

Utvecklingsområde 
för besöksnäring

T2 Udden Område för besöksnäring och turism. För området finns en detaljplan för bostäder och 
verksamheter. Syftet med detaljplanen är också att skapa en attraktiv miljö, gröna ytor och 
gångstråk. Planen vann laga kraft 1996 och endast en mindre del av området har byggts 
ut. Kvarvarande del av planområdet kan prövas för en markanvändning som gynnar 
besöksnäring och turism. Det kan exempelvis göras genom att verksamhetsinslaget 
bibehålls i planen, särskilt den del som rör konsthantverk. Den del som rör byggrätter 
för bostadsändamål bör omprövas för exempelvis  centrumändamål pga det publika och 
känsliga läge som området har nära vattnet och de äldre delarna av Hunnebostrand. 

Hänsyn ska tas landskapsbild samt kulturhistoriska värden och samband. Om den 
gällande planen upphävs och ersätts återinträder strandskydd. Allmänhetens tillgänglighet 
till strandområdet och badplatsen ska beaktas.

Utvecklingsområde 
för besöksnäring

T3 Seaport Område för besöksnäring och turism, tillfälligt boende (hotell) och rekreation. För delar 
av området finns en detaljplan med användningen hamnverksamhet. Syftet med planen 
var att skapa en bärkraftig marina med småbåtshamn, hallar för förvaring av båtar, 
förrådsbodar, samlingslokaler med service. Området ska vara attraktivt för besökare. 
Området som helhet kan prövas för utveckling eller omvandling för besöksnäring och 
turism. Om den gällande detaljplanen upphävs och ersätts återinträder strandskydd. 
Bebyggelse bör i första hand lokaliseras till den norra delen som redan är ianspråktagen. 

Hänsyn ska tas landskapsbild samt kulturhistoriska värden och samband. Eventuell 
tillkommande bebyggelse i den södra delen behöver studeras tidigt. Särskild vikt behöver 
läggas på anpassning till terrängen och påverkan på landskapsbilden sett från havet 
med hänsyn till riksintresse enligt 4 kap MB, allmänhetens tillgänglighet till området 
samt naturvärden. Hänsyn ska även tas till närliggande verksamheter, vilka kan medföra 
störningar i närområdet.

Utvecklingsområde 
för besöksnäring
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T4 Hunnebo camping Område för utveckling av befintlig camping. 

Delar av området utgörs av jordbruksmark. Utpekandet av området bygger på en 
samlad bedömning där en utveckling av campingverksamhet inom samhället i andra 
områden innebär att mark inom strandskydd eller högt belägna och därmed visuellt 
exponerade områden behöver tas i anspråk. Att ta sådana områden i bruk skulle ge en 
stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. Jordbruksmarken är inte en del av ett 
större sammanhängande jordbrukslandskap och bedöms ur ett övergripande perspektiv 
inte vara av stor produktiv betydelse. Campingen är den enda inom Hunnebostrand 
och det bedöms inte finnas några lämpliga alternativa utvecklingsriktningar för 
campingändamål. Campingen omgärdas i övriga riktningar av en högre och mer 
varierad terräng där det bedöms vara svårt att tillskapa sammanhängande ytor för 
campingändamål. I jordbruksmarken kan biotoper såsom stenmurar och småvatten som 
omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda 
eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid behov göra anpassningar till områdets 
naturvärden.

Utvecklingsområde 
för besöksnäring

T5 Stensnäsvallen Delar av området kan fortsatt användas för idrott medan andra delar kan prövas som 
område för  camping så som uppställning av husbilar. 

Området ligger i samhället och nära befintliga bostäder. Kapaciteten på vägen som leder 
till området är begränsad. Ett samlat grepp bör tas kring området för att ge berörda 
möjlighet att tycka till och påverka husbilsuppställning, trafik och tillgängligheten till 
strandlinjen.

Utvecklingsområde 
för besöksnäring

V1 Öster om 
Bovallsdörren

Område för utveckling av befintlig verksamhet. 

Tillgängligheten till närliggande rekreationsområde ska beaktas genom att stigar bevaras 
eller leds om. En ny entré kan även behöva tillskapas till närrekreationsområdet om 
tillgängligheten till den befintliga entrén påverkas av utbyggnaden. Eventuell påverkan av 
buller mot rekreationsområdet ska beaktas. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt 
skede för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter.

Utvecklingsområde 
för verksamheter

V2 Väster om Solliden Utvidgning av befintligt verksamhetsområde med inriktning mot småindustri och handel. 
Båtförvaring kan även vara möjligt inom området. Området ligger lågt och avpassning 
mot översvämmningsrisk i användning och utformning av tillkommande bebyggelse bör 
studeras tidigt. 

Området ligger nära det Hunnebo lera med höga naturvärden. Hantering av dagvatten 
behöver studeras så att naturområdets värden inte påverkas negativt.
Området utgörs delvis av jordbruksmark. För att kunna utveckla samhället inom 
tätortsområdet kan ett ianspråktagande av jordbruksmark prövas. Utpekandet av 
jordbruksmark för detta ändamål bygger på en samlad bedömning där en utveckling 
av samhället bedöms vara av väsentligt samhällsintresse. Alternativa lägen i och runt 
orten berör strandskydd eller är högt belägna och därmed visuellt exponerade. Att ta 
sådana områden i bruk skulle ge en stor påverkan på landskapsbild och friluftsvärden. 
Jordbruksmarken är ursprungligen en del av strandängarna/betesmarkerna runt Hunnebo 
lera som skurits av vid anläggning av väg 174. Med hänsyn till det avskurna läget bedöms 
jordbruksmarken inte vara av stor produktiv betydelse. I jordbruksmarken kan biotoper 
såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör 
göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid 
behov göra anpassningar till områdets naturvärden.

Utvecklingsområde 
för verksamheter

V3 Hovenäs hamn Utvecklingsområde för småindustri, lager, partihandel och båtförvaring. 

Verksamheten får inte vara störande för omgivningen (buller- eller luktstörningar). 
Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av 
skyddade arter.

Utvecklingsområde 
för verksamheter
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V4 Hogenäs Området ska prioriteras för fortsatt utveckling av industriverksamheter. Nyetableringar av 
verksamheter med krav på stora utrymmen, verksamheter som kan innebära en störning 
på omgivningen genom lukt och/eller buller samt transportintensiva verksamheter 
inklusive verksamheter med transport av farligt gods ska i första hand lokaliseras hit. 

Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av 
skyddade arter.

Utvecklingsområde 
för verksamheter

V5 Norr om Klippsjön Utredningsområde för verksamheter genom utvidgning av befintligt verksamhetsområde 
med inriktning mot småindustri, handel och hantverk.  Båtförvaring kan även vara möjligt 
inom området.

En utveckling av området kommer sannolikt kräva markarbeten i form av sprängning. 
Vägdragning och grundläggning av byggnader bör studeras tidigt i detaljplanearbetet 
för att i den mån det är möjligt minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på 
landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede 
för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans 
med Tvärlänk Kungshamn (TV1 och TV3).

Utvecklingsområde 
för verksamheter

V6 Lentabområdet Utvidgning av befintligt verksamhetsområde med inriktning mot småindustri och handel. 
Båtförvaring kan även vara möjligt inom området.

En utveckling av området kommer sannolikt kräva markarbeten i form av sprängning. 
Vägdragning och grundläggning av byggnader bör studeras tidigt i detaljplanearbetet 
för att i den mån det är möjligt minimera sprängningsarbeten och därmed påverkan på 
landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede 
för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans 
med Tvärlänk Kungshamn (TV1 och TV3).

Utvecklingsområde 
för verksamheter

V7 Gulldalen Utvecklingsområde för småindustri, lager, besöksnäring och båtförvaring. Verksamheten 
får inte vara störande för omgivningen (buller- eller luktstörningar).

Malmön ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap och inom 
område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn bör tas till kulturhistoriska värden. 
Tillgängligheten genom området bör inte begränsas.

Utvecklingsområde 
för verksamheter
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G1 Grindholmen-
Sandön-
Holländarberget-
Kleven

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

Område för 
närrekreation

G2 Tjuvsundsberget Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde med utgångspunkt i de 
exklusiva utsiktsmöjligheterna över havet och skärgården. 

Område för 
närrekreation

G3 Paradiset Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde som kustnära 
naturområde med utblickar över den östra skärgården. Tillgängligheten från anslutande 
campinganläggningar ska beaktas. 

Område för 
närrekreation

G4 Dyremyr-
Klevekilen

Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde som 
friluftsområde och utifrån potentialen som kommunikationslänk mellan tätortens 
delområden i form av gång- och cykelvägar. Klevekilen är skyddat som naturreservat. 
Den långsträckta, sammanhängande grönstrukturen från Kungshamn-Väjern/Hovenäset-
Hogenäs-Vansik kommer få en allt större betydelse som närrekreationsområde i takt 
med att samhällena växer och knyts samman. Samtidigt med denna utveckling bör 
grönområdet stärkas och utvecklas. 

Område för 
närrekreation

G5 Askum-Anneröd Området ska värnas som sammanhängande rekreationsområde i skogsmark med stigar 
och utsiktsplatser. Tillgänglighet till området från skola och förskola ska beaktas. Vid 
tätortsutveckling österut ska tillgängligheten mellan Askum-Anneröd och Valarna 
beaktas för en möjlighet att röra sig i ett sammanhängande rekreationsstråk längs östra 
Hunnebostrand. 

Område för 
närrekreation

G6 Valarna Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde i skogs- och bergsmark utifrån 
sina goda förutsättningar för motion och friluftsliv. Vid tätortsutveckling österut ska 
tillgängligheten mellan Askum-Anneröd och Valarna beaktas för en möjlighet att röra sig 
i ett sammanhängande rekreationsstråk längs östra Hunnebostrand.

Område för 
närrekreation

G7 Skalberget Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde som 
utsiktsplats och som knutpunkt för promenadstigar. 

Område för 
närrekreation

G8 St Görans ö Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde för sitt värde som ö med goda 
bad- och promenadmöjligheter och för möjligheten till utblickar mot havet, skärgården 
och båtlivet. 

Område för 
närrekreation

G9 Hästedalen Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde för bad och 
strandnära promenader och aktiviteter.

Område för 
närrekreation

G10 Valefjäll-Östorm Området ska värnas och utvecklas som ett värdefullt, kustnära rekreationsområde för 
den norra delen av tätortsområdet Hunnebostrand-Ulebergshamn. Tillgängligheten för 
människor med funktionsnedsättningar eller barnvagn ut på Valefjäll ska särskilt beaktas..

Område för 
närrekreation

G11 Badholmarna/
Gullviksberget

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

Område för 
närrekreation

G12 Bovallstrand, Östra 
delen

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

Område för 
närrekreation

G13 Östra Malmön-
Kalven

Området ska värnas och utvecklas som rekreationsområde utifrån sitt värde för bad, 
promenader och utblickar över havet.

Område för 
närrekreation

G14 Höjd öster om 
Gulldalen

Området ska utvecklas som närrekreationsområde i samband med en bostadsutveckling 
inom område B1.

Område för 
närrekreation

G15 Kvarnberget/
Lahälleberget

Området ska värnas och utvecklas som närrekreationsområde och kulturområde med 
utsiktsplatser, stigar och lämningar från stenhuggeriepoken.

Den södra delen av området har höga naturvärden och ligger inom område av riksintresse 
för naturvård  enl MB kap 3. Området ligger delvis inom riksintresse för friluftsliv enligt 
MB kap 3.

Område för 
närrekreation

Tätortskartor- Närrekreation
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

H1 Bovallstrands 
marina

Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad

Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar 
(1960-80-tal) finns stora förekomster av ålgräs söder om det utpekade området. Vid 
komplettering/utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras 
som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. 
Ålgräsets status och tröskelvärde då ekosystemet kan förändras behöver utredas. Hur 
MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas. Naturinventering kan 
även behövas vid en utveckling av hamnverksamheten på land.

Hamn

H2 Bovallstrand hamn Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad

Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Vid komplettering/utvidgning 
av småbåtshamnen kan  marinbiologisk utredning behöva utföras som underlag för 
bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Hur MKN för 
ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.

Hamn

H3 Hunnebostrand 
hamn

Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad. Inga fasta 
anläggningar såsom stenpirar som kan hindra en ändrad framtida användning av 
hamnområdet med exempelvis angöring av större båtar får tillkomma. 

Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-
80-tal) finns spridda förekomster av ålgräs inom och utanför det utpekade området.  Vid 
komplettering/utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras 
som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. 
Ålgräsets status och tröskelvärde då ekosystemet kan förändras, behöver utredas. Hur 
MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.

Hamn

H4 Väjern hamn Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad.

Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-
80-tal) finns stora förekomster av ålgräs i viken, främst söder om avgräsningen och i 
området norr om Vassholmen. Vattenomsättningen i viken är dålig. Vid komplettering/
utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras som underlag för 
bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Ålgräsets status och 
tröskelvärde då ekosystemet kan förändras, behöver utredas.  Hur MKN för ytvatten och 
musselvatten påverkas ska särskilt belysas.

Hamn

H5 Hamn, 
Kungshamns 
centrum

Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad. Inga fasta 
anläggningar såsom stenpirar som kan hindra en ändrad framtida användning av 
hamnområdet med exempelvis angöring av större båtar får tillkomma. 

Hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Vid komplettering/utvidgning av 
småbåtshamnen kan marinbiologisk utredning behöva utföras som underlag för 
bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. Hur MKN för 
ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt beaktas. Hänsyn ska även tas till farled 
av riksintresse för kommunikationer enligt MB kap 3 väster om hamnområdet vid en 
utveckling. I den norra delen av området finns även en fornlämning i form av en äldre 
hamnanläggning. Områden är delvis undersökt, men ytterligare marinarkeologiska 
utredningar kan komma att krävas om denna del av området berörs av utbyggnad.

Hamn

H6 Hovenäsets marina Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad.

Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar 
(1960-80-tal) finns  förekomster av ålgräs söder och norr om det utpekade området.  Vid 
komplettering/utvidgning av småbåtshamnen kan marinbiologisk utredning behöva 
utföras som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad 
båttrafik. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.

Hamn

Tätortskartor- Hamn
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

H7 Svineviken Möjlig utveckling av hamn med lastkaj söder om viken. Utvecklingsområdet avser en 
mindre hamn i syfte att tillgodose behovet av sjötransporter för lokala verksamheter. Inga 
fasta anläggningar såsom stenpirar som kan hindra en ändrad framtida användning av 
hamnområdet med exempelvis angöring av större båtar får tillkomma.  

Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar 
(1960-80-tal) finns stora förekomster av ålgräs i viken norr om det utpekade området. 
Marinbiologisk utredning behöver utföras som underlag för bedömning av eventuell 
påverkan av utbyggnad av djuphamn och ökad båttrafik. Ålgräsets status och tröskelvärde 
då ekosystemet kan förändras, behöver utredas. Hur MKN för ytvatten och musselvatten 
påverkas ska särskilt belysas. Naturvärdesinventering kan även behöva göras på land 
beroende på vilka delar som påverkas av en utbyggnad. Hur hamnverksamhet och 
transporter till och från området påverkar boende i närområdet och längs Lerdalsvägen 
behöver utredas. Hänsyn behöver även tas till närrekreatonsområde med badplats norr om 
Svineviken.

Hamn

H8 Bohus-Malmöns 
marina

Möjlig utveckling av småbåtshamnen genom komplettering/utbyggnad.

Särskild hänsyn ska tas till marinbiologiska värden. Enligt tidigare inventeringar (1960-
80-tal) finns spridda förekomster av ålgräs söder och norr om det utpekade området.  Vid 
komplettering/utvidgning av småbåtshamnen behöver marinbiologisk utredning utföras 
som underlag för bedömning av eventuell påverkan av utbyggnad och ökad båttrafik. 
Ålgräsets status och tröskelvärde då ekosystemet kan förändras, behöver utredas. Hur 
MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.

Hamn

H9 Guleskär Möjlig utveckling av befintlig hamn med tillhörande lastkajer. Utvecklingsområdet avser 
en mindre hamn i syfte att tillgodose behovet av sjötransporter för lokala verksamheter. 
Inga fasta anläggningar som kan hindra en utvecklad framtida användning av 
hamnområdet, såsom stenpirar, får tillkomma.

Vid utveckling ska särskild hänsyn tas till farled av riksintresse för kommunikationer 
enligt MB kap 3 väster om hamnområdet. Hänsyn ska även tas till marinbiologiska 
värden. Hur MKN för ytvatten och musselvatten påverkas ska särskilt belysas.

Hamn
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

Tätort 
1

Bohus-Malmön Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom 
tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar 
och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade 
utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom 
varje tätortszon. 

Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande 
bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. 
Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar 
utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd 
i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande 
markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och 
förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte 
ändras.  

Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för 
respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”.  
För mer information se fliken Markanvändning, tätort.  

För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.

Tätortszon

Tätort 
2

Bovallstrand Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom 
tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar 
och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade 
utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom 
varje tätortszon. 

Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande 
bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. 
Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar 
utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd 
i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande 
markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och 
förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte 
ändras.  

Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för 
respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”.  
För mer information se fliken Markanvändning, tätort.  

För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.

Tätortszon

Tätort 
3

Hunnebostrand-
Ulebergshamn

Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom 
tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar 
och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade 
utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom 
varje tätortszon. 

Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande 
bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. 
Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar 
utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd 
i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande 
markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och 
förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte 
ändras.  

Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för 
respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”.  
För mer information se fliken Markanvändning, tätort.  

För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.

Tätortszon

Kommuntäckande- och tätortskartor- Tätortszon
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

Tätort 
4

Askum Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom 
tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar 
och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade 
utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom 
varje tätortszon. 

Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande 
bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. 
Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar 
utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd 
i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande 
markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och 
förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte 
ändras.  

Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för 
respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”.  
För mer information se fliken Markanvändning, tätort.  

För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.

Tätortszon

Tätort 
5

Kungshamn-
Smögen-Väjern-
Hovenäset

Tätortszonen omfattar befintlig tätort och föreslagen tätortsutveckling. Inom 
tätortszonen ryms bebyggelse, allmänna platser, närrekreationsområden, småbåtshamnar 
och vattenområden som har betydelse för tätortens funktion. Särskilt utpekade 
utvecklingsområden med tillhörande beskrivning av föreslagen utveckling finns inom 
varje tätortszon. 

Inom tätortszoner bedöms prövning i detaljplan för huvuddelen av tillkommande 
bebyggelse och tillkommande bygglovspliktiga anläggningar vara lämplig. 
Beskrivningarna för respektive utvecklingsområde är vägledande. För förfrågningar 
utanför utvecklingsområden ska en allmän lämplighetsbedömning göras med stöd 
i respektive tätortsområdes utvecklingsinriktning och redovisning av nuvarande 
markanvändning. Stora delar av tätortszonerna är detaljplanelagda. Utbyggnad och 
förändringar ska ske enligt respektive detaljplans bestämmelser så länge detaljplanen inte 
ändras.  

Detaljerade förslag gällande utvecklingsområden och utvecklingsinriktningar för 
respektive tätort redovisas under fliken ”Detaljerad markanvändning”.  
För mer information se fliken Markanvändning, tätort.  

För hänsyn, se utvecklingsområden inom tätortszoner.

Tätortszon
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

IP1 Kungshamn, 
idrottshallen

Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering.

Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva 
studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver 
beaktas.

IP2 Kungshamn, 
idrottshallen

Möjligt läge för infartsparkering, grusad yta.

Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva 
studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver 
beaktas.

IP3 Hunnebostrand 
Lökholmsvägen 
läge 1

Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering.

Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva 
studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver 
beaktas.

IP4 Hunnebostrand 
Folkets hus

Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering.

Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva 
studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver 
beaktas.

IP5 Hunnebostrand 
Brattebyvägen

Möjligt läge för infartsparkering, befintlig grusad parkeringsyta och grusad idrottsplan.

Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva 
studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver 
beaktas.

IP6 Bovallstrand 
Grangatan

Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering.

Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva 
studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver 
beaktas.

IP7 Bovallstrand 
skolgatan

Möjligt läge för infartsparkering, befintlig parkering.

Vid eventuell standardhöjdning av parkeringen kan frågor som dagvattenhantering behöva 
studeras. Trafiksäkerhet för gående mellan parkering och ortens besöksmål behöver 
beaktas.

TC1 Hunnebostrand - 
Bovallstrand

Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Bovallstrand - Hunnebostrand.

Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd för gång- och 
cykelväg

TC2 Brygge - 
Bovallstrand

Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Brygge - Bovallstrand.

Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd för gång- och 
cykelväg

TC3 Kungshamn - 
Askum

Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Kungshamn - Askum.

Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd för gång- och 
cykelväg

TC4 Hunneborondellen 
- Solvik

Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Hunneborondellen - Solvik

-

Åtgärd för gång- och 
cykelväg

TC5 Hunnebostrand - 
Hunneborondellen

Cykelled parallellt med väg 174, sträckan Hunnebostrand - Hunneborondellen.

Placeringen invid befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd för gång- och 
cykelväg

Kommuntäckande och tätortskartor- Mobilitet
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

TC6 Långevik - väg 174 Koppling för gång- och cykeltrafik mellan Långevik och väg 174. Kopplingen syftar 
bland annat till att understödja hållbar pendling mellan Väjern och verksamhetsområdet 
Hogenäs norra. Två alternativa sträckningar finns för anslutning mot Väjern och väg 174.

Placeringen längs med befintliga vägar och stigar innebär att intrång i opåverkade 
naturområden i stor mån bör kunna begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i 
efterföljande skeden.

Åtgärd för gång- och 
cykelväg

TC7 Bovallstrand södra 
- Säm/Heljeröd

Möjlig koppling för gång- och cykeltrafik mellan utbyggnadsområden i Bovallstrand 
södra och Säm/Heljeröd.

Anpassning till terrängen bör ägnas särskild hänsyn.

Åtgärd för gång- och 
cykelväg

TF1 Färjekoppling 
besöksnäring

Möjlig båtled. Syftet med båtleden är att avlasta vägsystemet under sommartid och att 
stärka besöksnäringen. 

I de fall utyggnad av exempelvis kajer och bryggor behövs för att båt ska kunna anlägga 
kan särskild hänsyn krävas, se vidare under respektive  kompletteringsområde för hamn.

Möjlig färjekoppling

TG1 Strandpromenad 
Ulebergshamn-
Hunnebostrand-
Ramsvik

Utveckling av strandpromenader i två delar, där hela sträckningen kan vandras om så 
önskas. Del 1. Strandpromenad söderut från Ramsvik via Ödby, Ödby Ö med anslutning 
till kajen vid Hunnebostrand. Del 2. Vandring norrut förbi gamla delen av Hunnebostrand, 
Udden, badplatsen Hästedalen, Stensvik, till Ulebergshamn.

Vidareutveckling av befintlig strandpromendad innebär att intrång i opåverkade 
naturområden och påverkan på kulturmiljöer bör kunna begränsas. Eventuell påverkan på 
lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd för gångväg 
eller gångstråk

TG2 Förlängning 
Smögenbryggan

Utredningsområde för möjlig förlängning av Smögenbryggan över till Klevensidan. 
Syftet är att avlasta Smögenbryggan under högsäsong samt att knyta Kleven närmre 
Smögen med ett attraktivt promenadstråk.

Vidareutveckling av befintlig bryggpromenad innebär att påverkan på kulturmiljöer bör 
kunna begränsas. Eventuell påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd för gångväg 
eller gångstråk

TV1 Tvärlänk 
Kungshamn

Utredningsområde för tvärlänk Kungshamn, syftet med utredningsområdet är att 
bygga på befintlig rutnätsstruktur med ytterligare en öst-västlig gata. Gatan ska avlasta 
trafiksystemet i Kungshamn när orten växer och ge en robusthet i systemet. Gatan bör 
gestaltas för gång, cykel, bil, tung trafik och kollektivtrafik. Terränganpassning och 
anslutningar till befintligt gatunät behöver studeras vidare.

En utbyggnad av tvärlänk kommer kräva markarbeten i form av sprängning. 
Möjliga lägen och alternativ för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån 
det är möjligt anpassa vägen till terrängen, omgivande bebyggelse samt närliggande 
utvecklingsområden för att begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på 
landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede 
för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans 
med kringliggande utvecklingsområden och Parallellväg Kungshamn - Väjern (TV4).

Åtgärd på väg

TV2 Väg förbi Örn Omgestaltning och komplettering av Alpvägen. Syftet med kopplingen är att knyta 
samman Ulebergshamn och Hunnebostrand. Utgångspunkt för gestaltning bör vara att 
gatan ska vara säker och attraktiv för gående och cyklister. 

Hänsyn bör tas till närliggande bostadshus vid en omgestaltning av gatan.

Åtgärd på väg

TV3 Tvärlänk 
Kungshamn, 
alternativ

Utredningsområde för tvärlänk Kungshamn, alternativ anslutning. Se objekt TV1.

En utbyggnad av tvärlänk kommer kräva markarbeten i form av sprängning. 
Möjliga lägen och alternativ för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån 
det är möjligt anpassa vägen till terrängen, omgivande bebyggelse samt närliggande 
utvecklingsområden för att begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på 
landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede 
för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans 
med kringliggande utvecklingsområden och Parallellväg Kungshamn - Väjern (TV4).

Åtgärd på väg
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Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

TV4 Parallellväg 
Kungshamn - 
Väjern

Utredningsområde för parallell koppling Kungshamn - Väjern, gatan byggs ut i samband 
med utbyggnad inom Förålarna område B9 A-C  och ansluter mot Lindalsskogen. Gata 
bör gestaltas för gång, cykel, bil och kollektivtrafik.

En utbyggnad av gatan kommer kräva markarbeten i form av sprängning. Möjliga lägen 
för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån det är möjligt anpassa vägen till 
terrängen och begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på landskapsbild 
och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede för att 
utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans  
utvecklingsområden på Förålarna (9A-C) och Tvärlänk Kungshamn (TV1).

Åtgärd på väg

TV5 Cirkulationsplats 
väg 171/väg 872

Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; Cirkulationsplats väg 171/väg 872.

Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd på väg

TV6 Väg 171, 
geoteknisk 
förstärkning

Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; väghöjning, BK4, geoteknisk förstärkning.

Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd på väg

TV7 Väg 171, 
kurvuträtning

Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; kurvuträtning.

Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd på väg

TV8 Väg 171, 
bortsprängning av 
berg

Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; bortsprängning av berg.

Åtgärder på befintlig väg innebär att intrång i opåverkade naturområden bör kunna 
begränsas. Påverkan på lokal nivå får studeras i efterföljande skeden.

Åtgärd på väg

TV9 Väg 171, ny 
korsningspunkt

Åtgärd på befintlig väg enligt ÅVS väg 171; kurvuträtning, väghöjning, BK4, geoteknisk 
förstärkning och ny korsningspunkt.

Åbyfjorden är utpekat som Natura 2000-område och djur- och växtskyddsområde. Det 
finns risk för betydande miljöpåverkan på känsliga miljöer vid Åbyfjorden. Åtgärder för 
att minska påverkan får utredas i efterföljande skeden.

Åtgärd på väg

TV11 Alpvägen 
komplettering

Omgestaltning och komplettering av Alpvägen. Syftet med kopplingen är att knyta 
samman Ulebergshamn och Hunnebostrand. Utgångspunkt för gestaltning bör vara att 
gatan ska vara säker och attraktiv för gående och cyklister. 

Hänsyn bör tas till närliggande bostadshus vid en omgestaltning av gatan.

Åtgärd på väg

TV12 Tvärlänk 
Kungshamn, 
alternativ

Utredningsområde för tvärlänk Kungshamn, alternativ anslutning. Se objekt TV1.

En utbyggnad av tvärlänk kommer kräva markarbeten i form av sprängning. 
Möjliga lägen och alternativ för vägdragning bör studeras tidigt för att i den mån 
det är möjligt anpassa vägen till terrängen, omgivande bebyggelse samt närliggande 
utvecklingsområden för att begränsa sprängningsarbeten och därmed påverkan på 
landskapsbild och omgivande natur. Naturvärdesinventering bör göras i ett tidigt skede 
för att utreda eventuell förekomst av skyddade arter. Området bör studeras tillsammans 
med kringliggande utvecklingsområden och Parallellväg Kungshamn - Väjern (TV4).

Åtgärd på väg
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Bet Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

K1 Bottnafjordens 
kustområde

Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena 
har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot bebyggelse och 
andra åtgärder råder generellt i området. Naturvårdens och friluftslivets intressen ska 
prioriteras. Ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra områdets nyttjande för 
friluftslivet eller som kan skada områdets värden för naturvård och frilufts liv bör inte 
tillkomma. Enstaka hus kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur 
efter allmän lämplighetsprövning. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och 
besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar över fjorden kan också prövas. 

Kuststräckan i den inre delen av Bottnafjorden har höga natur- och friluftsvärden och 
ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap samt 
inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Stora delar av kustområdet omfattas av 
landskapsbildsskydd och inåt land ligger naturreservatet Anneröd-Hogsäm, ett stort 
sammanhängande lövskogsområde.

Kustområde

K2 Vik Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena 
har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot bebyggelse och 
andra åtgärder råder generellt i området.

Kuststräckan mellan Bovallstrand och Hunnebostrand är glest bebyggd och har höga 
värden som ett naturpräglat landskapsrum som skiljer orterna åt. Området ligger delvis 
inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap och helt inom område av 
riksintresse enligt MB 4 kap. Delar av området ligger lågt i förhållande

Kustområde

K3 Västra Rörvik och 
Ödby

Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena 
har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot bebyggelse och 
andra åtgärder råder generellt i området. Naturvårdens och friluftslivets intressen ska 
prioriteras. Ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra områdets nyttjande 
för friluftslivet eller som kan skada områdets värden för naturvård och frilufts liv 
bör inte tillkomma. Enstaka hus kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och 
infrastruktur efter allmän lämplighetsprövning. Inom området finns detaljplan för en 
campinganläggning som inte byggts ut (våren 2022). Ytterligare mindre byggnader eller 
anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar inom 
området och mot Hunnebostrand kan prövas. Sotenäs kommun vill ha möjlighet att pröva 
ett naturrum inom naturreservatet Ramsvikslandet, lämplig placering behöver utredas 
vidare. Området runt Hunnebo lera har höga naturvärden och en långsiktig plan för 
skötsel bör tas fram. 

Den inre kuststräckan mellan Hunnebostrand och Väjern-Kungshamn är glest bebyggd 
och har höga värden som ett naturpräglat landskapsrum som skiljer orterna åt. Området 
ligger delvis inom riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap och helt inom 
område av riksintresse enligt MB 4 kap. I de västra och sydvästra delarna av området 
sträcker sig naturreservatet Ramsvikslandet över Sotekanalen och in i området. För 
naturreservatet gäller särskilda föreskrifter.

Kustområde

Kommuntäckande- Kustområden och Landsbygd
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Bet Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

K4 Åbyfjordens 
kustområde

Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena 
har även ett stort värde för besöksnäringen. Stora delar av området ligger inom fördjupad 
översiktsplan för Åbyfjorden. I dessa delar ska prövning ske enligt fördjupningens 
rekommendationer. I övriga delar gäller en restriktiv hållning mot bebyggelse och andra 
åtgärder. Naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens intressen ska prioriteras. Ny 
bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra områdets nyttjande för friluftslivet eller 
som kan skada områdets värden för naturvård, frilufts liv och kulturmiljövård bör inte 
tillkomma. Enstaka hus kan prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur 
efter allmän lämplighetsprövning. Mindre byggnader, anläggningar och kopplingar som 
stärker tillgängligheten för friluftsliv och besöksnäring kan också prövas. 

Kuststräckan längs Åbyfjorden har generellt höga natur- och friluftsvärden och ligger 
inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap, samt inom 
område av riksintresse enligt MB 4 kap. Stora delar av kustområdet omfattas av 
landskapsbildsskydd och vattenområdet utgör Natura 2000-område. I den södra delen av 
området ligger naturreservatet Bua-Hed med välbevarade kustljunghedar och i den norra 
delen och i den norra delen naturvårdsområdet Åby med Nordens Ark.

Kustområde

K5 Ramsvik Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena 
har även ett stort värde för besöksnäringen. Ramsvikslandet med Tryggö har höga 
värden för naturvård och friluftsliv och ligger helt inom naturreservatet Ramsvikslandet 
samt till stora delar inom Natura 2000-område. För naturreservatet gäller särskilda 
föreskrifter. Enligt föreskrifterna tillåts en viss utveckling av befintlig bebyggelse och 
verksamhet. Utbyggnader och kompletteringsbebyggelse ska anpassas till landskapet. 
För nytillkommande byggnader och anläggningar gäller stor restriktivitet. Utöver det 
som anges i föreskrifterna vill Sotenäs kommun ha möjlighet att pröva ett naturrum inom 
reservatet. Lämplig placering behöver utredas vidare.

Kustområdet ligger helt inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 
MB 3 kap och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Området har även höga 
kulturhistoriska värden.

Kustområde

K6 Malmöns 
obebyggda del

Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. 
Områdena har även ett stort värde för besöksnäringen. En restriktiv hållning mot 
bebyggelse och andra åtgärder råder generellt i området. Naturvårdens, friluftslivets 
och kulturmiljövårdens intressen ska prioriteras. Ny bebyggelse eller anläggningar 
som kan försvåra områdets nyttjande för friluftslivet eller som kan skada områdets 
värden för frilufts liv och kulturmiljövård bör inte tillkomma. Utanför strandskydd kan 
enstaka hus prövas i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur efter allmän 
lämplighetsprövning. Mindre anläggningar för friluftsliv och åtgärder som stärker 
tillgängligheten för det rörliga friluftslivet kan också prövas. 

De västra och södra delarna av Bohus-Malmön är glest bebyggda och har stora värden 
för friluftsliv. Ön ligger i sin helhet inom område av riksintresse för friluftsliv enligt 3 
kap MB och inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Bohus-Malmön är i sin helhet 
påverkad av stennäringen, både när det gäller landskap och bebyggelse. Brotten har 
format och förändrat landskapet. Det finns även gott om fornlämningar och stora delar av 
ön har höga kulturhistoriska värden.

Kustområde

K7 Öar i det yttre 
kustområdet

Inom kommunens kustområden finns höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdena 
har även ett stort värde för besöksnäringen. Öarna ligger inom avgränsningen för Blå ÖP, 
se vidare i fördjupningen för detaljerade rekommendationer.

Den yttre kusten med öar och skär ligger till stora delar inom riksintresse för naturvård 
och friluftsliv enl MB 3 kap och inom riksintresse enl MB 4 kap. Öarna omfattas i princip 
helt av strandskydd.

Kustområde
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Bet Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

L1 Germunneröd och 
Långön

De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap 
varierat med skogspartier och rena bergsområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt 
komplettering med ny bebyggelse kan ske i liten skala i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Ny 
bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar ken. Mindre byggnader 
eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar 
för friluftsliv och närrekreation inom området kan också prövas. 

Området sydost om Askum har en relativt gles bebyggelse. Området ligger delvis inom 
riksintresse för friluftsliv MB 3 kap och inom riksintresse MB 4 kap. Runt Germunneröd 
vatten och Långöns vatten finns naturvärden och i bäckravinen Håle dalar finns ett område 
med ädellövskog. Inom området finns även fornlämningar. Hänsyn ska tas till natur-, 
kultur- och friluftsvärden.

Landsbygd

L2 Assleröd, Gidderöd 
och Anneröd

De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap 
varierat med skogspartier och rena bergsområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt 
komplettering med ny bebyggelse kan ske i liten skala i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Ny 
bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar ken. Mindre byggnader 
eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar 
för friluftsliv och närrekreation inom området kan också prövas. 

Området sydost om Hunnebostrand ligger tätortsnära och har ett värde för närrekreation, 
friluftsliv och besöksnäring. Inom området finns flera hästgårdar och ryttarklubb. 
Hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden. Området ligger till stora delar inom 
vattenskyddsområde runt Lilla Dalevatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda 
skyddsföreskrifter. Området utgör även en möjlig framtida markresurs för tätorten 
Hunnebostrands utveckling.

Landsbygd

L3 Lilla Dalevatten De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap 
varierat med skogspartier och rena bergsområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt 
komplettering med ny bebyggelse kan ske i liten skala i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Mindre 
byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker 
kopplingar för friluftsliv och närrekreation inom området kan också prövas. 

Området norr om Väjern, Kungshamn och Hovenäset ligger tätortsnära och har ett 
värde för närrekreation, friluftsliv och besöksnäring. Hänsyn ska tas till natur-, kultur- 
och friluftsvärden. Området utgör även en möjlig framtida markresurs för kuststadens 
utveckling och för en framtida utveckling av det planerade verksamhetsområde 
Hogenäs norra. Inom området ligger vattentäkten Lilla Dalevatten med kringliggande 
vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda skyddsföreskrifter.

Landsbygd

L4 Landsbygd i den 
norra kommundelen

De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat odlingslandskap 
varierat med skogspartier och rena bergområden samt spridd bebyggelse. En fortsatt 
komplettering kan ske i liten skala i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. 
Inom området kan nya enstaka bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på 
den produktiva jordbruksmar ken. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och 
besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv och närrekreation inom 
området kan också prövas. 

I den norra kommundelen finns en relativt gles bebyggelse. Naturvärden i form av 
lövskogar, småbiotoper, våtmarker och ängs- och betesmarker finns spridda i området. I 
området finns även fornlämningar. Hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden.
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Bet Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

O1 Nordvästra 
dalgången med 
odlingslandskap

Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande 
bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, 
framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. 
Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper 
av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar-
ken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så 
långt möjligt. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt 
åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv kan också prövas. 

Odlingslandskapet i den långsmala dalgången som sträcker sig från Bovallstrand och 
Säm i norr till Askum och Assleröd i syd har varit bebott under en lång tid och i synnerhet 
områdena runt Säm-Hogsäm i norr och Askum i söder är rika på fornlämningar. Stor 
hänsyn ska tas till kulturmiljöernas värden och kommunens kulturmiljöunderlag utgör 
ett viktigt underlag för förhandsbesked. Arkeologiska undersökningar kan komma 
att krävas. Landskapsrummen är väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan 
jordbruksmarken och den omgivande naturen. I delar av området finns randlövskog med 
höga naturvärden och i jordbruksmarken finns småbiotoper som omfattas av biotopskydd. 
Området ligger relativt tätortsnära och har även ett värde för närrekreation och friluftsliv. 
Hänsyn ska tas till områdets naturvärden.

Landsbygd- 
Odlingslandskap

O2 Centrala norra 
dalgången med 
odlingslandskap

Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande 
bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, 
framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. 
Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper 
av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar-
ken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så 
långt möjligt. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt 
åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv inom området kan också prövas. 

Odlingslandskapet norr om Tossene har varit bebott under en lång tid och är rikt på 
fornlämningar. Delar av området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 
kap. Stor hänsyn ska tas till kulturmiljöernas värden och kommunens kulturmiljöunderlag 
utgör ett viktigt underlag för förhandsbesked. Arkeologiska undersökningar kan komma 
att krävas. Landskapsrummen är väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan 
jordbruksmarken och den omgivande naturen. I delar av området finns lövskog med höga 
naturvärden och i jordbruksmarken finns småbiotoper som omfattas av biotopskydd. 
Hänsyn ska tas till områdets naturvärden.

Landsbygd- 
Odlingslandskap

O3 Nordöstra 
dalgången med 
odlingslandskap

Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande 
bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, 
framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. 
Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper 
av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar-
ken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så 
långt möjligt.  Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt 
åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv, inom området kan också prövas. 

Odlingslandskapet mellan Gistad och Ävja är rikt på fornlämningar. Landskapsrummen är 
väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan jordbruksmarken och den omgivande 
naturen. Området är relativt glest bebyggt. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden. 
Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas. I delar av området finns randlövskog 
med höga naturvärden och i jordbruksmarken finns småbiotoper som omfattas av 
biotopskydd. Hänsyn ska tas till områdets naturvärden.

Landsbygd- 
Odlingslandskap
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O4 Dalgång norr om  
Hunnebostrand med 
odlingslandskap

Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande 
bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, 
framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom 
området. Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och 
mindre grupper av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva 
jordbruksmar ken. Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten 
ska undvikas så långt möjligt. Bebyggelse bör inte heller tillkomma på de låglänta 
och översvämningskänsliga områdena väster om väg 174. Mindre byggnader eller 
anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt åtgärder som stärker kopplingar för 
friluftsliv, inom området kan också prövas. 

Odlingslandskapet norr om Hunnebostrand utgör en del av det naturpräglade 
landskapsrummet som skiljer orterna Bovallstrand och Hunnebostrand åt. 
Landskapsrummet är väl avgränsat med en tydlig riktning mot Vikefjord. Bebyggelsen 
är placerad mellan jordbruksmarken och den omgivande naturen. Strandängarna hyser 
naturvärden och i randen mellan jordbruksmark och berg finns värdefull lövskog. 
Odlingslandskapet ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
enligt MB 3 kap samt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn ska tas till 
naturvärden och kulturhistoriska värden. Arkeologiska undersökningar kan komma att 
krävas.

Landsbygd- 
Odlingslandskap

O5 Dalgång söder 
om Bovallstrand 
odlingslandskap

Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande 
bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, 
framförallt på lokal nivå. En utveckling av jordbruksverksamheter främjas inom området. 
Utöver anspråk för jordbrukets utveckling kan nya enstaka bostäder och mindre grupper 
av bostäder prövas. Stora delar av området ligger i låglänta områden runt Klevelera 
och Kleveån. Bebyggelse bör inte tillkomma på de låglänta och översvämningskänsliga 
områdena. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar ken. 
Åtgärder och ny bebyggelse som försvårar jordbruksverksamheten ska undvikas så 
långt möjligt. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring samt 
åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv, inom området kan också prövas. 

Odlingslandskapet söder om Bovallstrand utgör en del av det naturpräglade 
landskapsrummet som skiljer orterna Bovallstrand och Hunnebostrand åt. 
Landskapsrummen är väl avgränsade och bebyggelsen är placerad mellan 
jordbruksmarken och den omgivande naturen. Strandängarna hyser naturvärden och 
i randen mellan jordbruksmark och berg finns värdefull lövskog. Odlingslandskapet 
ligger delvis inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap 
samt inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn ska tas till naturvärden och 
kulturhistoriska värden. Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas.

Landsbygd- 
Odlingslandskap

O6 Dalgång nära 
Åbyfjorden, 
odlingslandskap 

Inom landsbygdsområden med odlingslandskap finns jordbruksmark med omgivande 
bebyggelse och naturmark. Områdena har ett visst värde för livsmedelsproduktion, 
framförallt på lokal nivå. Området ligger helt inom fördjupad översiktsplan för 
Åbyfjorden. Prövning ska göras enligt fördjupningens rekommendationer. 

Odlingslandskapet Kring Åby har stora värden för friluftsliv, besöksnäring och naturvård. 
Området ligger till stora delar inom riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap och 
riksintresse enl MB 4 kap. Området utgör även värdefull kulturmiljö och ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap. Inom området ligger Nordens Ark som 
är ett större besöksmål.

Landsbygd- 
Odlingslandskap
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UL1 Gerrebo, Brådal 
och Koderöd

Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, 
bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. 
Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur.  Inom områden för 
landsbygdsutveckling finns förutsättningar för komplettering och utveckling av bostäder, 
mindre verksamheter och besöksnäring längs med befintliga vägar. Inom området Gistad 
kan nya enstaka bostäder och mindre grupper av bostäder prövas. Ny bebyggelse bör inte 
tillkomma på den produktiva jordbruksmar ken.

Gistad är en mindre bybildning. Servicen i området är begränsad.

Landsbygds-
utveckling

UL2 Område mellan 
Åby, Tossene och 
Askum

Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, 
bebyggelsegrupper, golfbana, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. 
Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Inom området bedöms det vara 
lämpligt med en komplettering med enstaka bostadshus, mindre grupper med bostäder och 
byggnader eller anläggningar för besöksnäring och friluftsliv. Närhet till kollektivtrafik 
och serviceorter kan motivera en utveckling med bebyggelse i grupper. Ny bebyggelse 
bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar ken. Området överlappar till mindre 
del Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden, där en utveckling av bostäder i grupper kan 
prövas inom närcentrat Lyckan. 

Centralt i kommunen mellan Askum, Tossene och Åby finns flera bybildningar och en 
relativt tät bebyggelsestruktur längs vägarna. Kollektivtrafik finns längs väg 171. Området 
har höga kulturmiljövärden och är rikt på fornlämningar. Tossene ligger inom område 
av riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap. Flera målpunkter för besöksnäring 
ligger inom området. Stor hänsyn ska tas till områdets natur- och kulturmiljövärden. 
Arkeologiska undersökningar och naturvärdesinventeringar kan komma att krävas.

Landsbygds-
utveckling

UL3 Örn Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, 
bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. 
Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Inom områden för 
landsbygdsutveckling finns förutsättningar för komplettering och utveckling av bostäder, 
mindre verksamheter och besöksnäring längs med befintliga vägar. Utanför strandskyddat 
område kan enstaka byggnader eller mindre bebyggelsegrupper prövas. Delar av området 
är detaljplanelagt och prövning genom ändring av eller upprättande av ny detaljplan kan 
komma att krävas. 

Örns samhälle utgör en samlad bebyggelsegrupp. I anslutning till området ligger 
även Örns camping. Örn ligger inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. 
Bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn till de höga kulturhistoriska värden som 
omfattar ett större område kring Örn. Utveckling kräver en lösning av frågan kring 
vägsträckning förbi Örn.

Landsbygds-
utveckling

UL4 Draget Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, 
bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. 
Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Inom områden för 
landsbygdsutveckling finns förutsättningar för komplettering och utveckling av bostäder, 
mindre verksamheter och besöksnäring längs med befintliga vägar. Utanför strandskydd 
kan en viss utbyggnad eller komplettering ske med enstaka bostadshus. Åtgärder för att 
stärka friluftslivet kan också prövas.  

Draget ligger på Bohus-Malmöns södra spets. Här finns en mindre bebyggelsegrupp som 
har sitt ursprung i stenindustrin och en badplats. Stor hänsyn ska tas till kulturmiljön. 
Allmänhetens tillgänglighet till strandområden ska inte begränsas.

Landsbygds-
utveckling

UL5 Risdal Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, 
bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark.  
Områdena ligger i anslutning till befintlig infrastruktur. Området kring väg 871 mellan 
Todderöd och Stensjö samt längs med väg 872 mellan Askum och Hovenäset ligger nära 
service i kuststaden och har en relativt tät bebyggelse. Inom området finns förutsättningar 
för en komplettering av befintlig bebyggelse utanför strandskyddat område. Ny 
bebyggelse bör inte tillkomma på den produktiva jordbruksmar ken. Delar av området är 
detaljplanelagt. Prövning genom ändring av eller upprättande av ny detaljplan kan komma 
att krävas. Delar av området ligger inom fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Inom 
dessa delar sker prövning sker enligt rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen.

Området ligger inom riksintresse enligt MB 4 kap. Lövskog med utpekade 
naturvärden och fornlämningar finns i området. Hänsyn ska tas till områdets 
natur- och kulturmiljövärden vid prövning. Arkeologiska undersökningar och 
naturvärdesinventeringar kan komma att krävas.

Landsbygds-
utveckling
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UL6 Lerbäck och 
Stensjö

Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, 
bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark. Lerbäck 
är utpekat som ett närområde där mindre bebyggelsegrupper kan prövas enligt fördjupad 
översiktsplan för Åbyfjorden. Prövning sker enligt rekommendationer i den fördjupade 
översiktsplanen.

Hänsyn beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden.

Landsbygds-
utveckling

UL7 Röd Områden för landsbygdsutveckling innefattar bland annat områden med byar, 
bebyggelsegrupper, spridd bebyggelse, kulturmiljöer, natur- och jordbruksmark.   
Området kring vägen till Röd är utpekat som ett närområde där mindre bebyggelsegrupper 
kan prövas enligt fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Prövning sker enligt 
rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen.

Hänsyn beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden.

Landsbygds-
utveckling

Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

VB1 Valla Utredningsområde för utbyggnad av vindkraft, upp till tre verk kan prövas. 

Vid prövning av utbyggnad av vindkraft med tillhörande infrastruktur ska hänsyn tas 
till värdefulla kulturmiljöer, bla fasta fornlämningar i Heljeröd-Hogsäm. Hänsyn ska 
även tas till påverkan på kulturmiljön runt Tossene, som ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård enligt MB 3 kapitel. Lokalisering av vindkraftverk inom störningsområde 
för Valla stenbrott bedöms som lämplig med hänsyn till att den totala bullerpåverkan 
begränsas.

Utredningsområde 
vindbruk

VF1 Område för 
vattenförsörjning

Möjligt läge där vattenintag till verksamhetsområde sydväst om Askum eller annan 
teknisk anläggning för vattenförsörjning kan utredas. 

Hänsyn ska tas till landskapsbilden och kulturmiljön i den inre delen av Örnefjorden, 
anläggningar ska i så hög grad som möjligt ligga dolda. Hänsyn ska även tas till 
marinbiologiska värden och naturvärden. Marinbiologisk utredning och/eller 
naturinventering på land kan behöva utföras som underlag för bedömning av eventuell 
påverkan. Hur MKN för vatten påverkas ska särskilt belysas. 

Vattenförsörjning

VS1 Observations-
område vindbruk

Observationsområde 500 meter runt område för vindbruk för störningar i form av buller, 
skuggeffekter och reflexer från eventuellt kommande vindkraftverk. Bostäder får inte 
tillkomma i området. 

-

Observationsområde 
vindbruk

Kommuntäckande- Teknisk anläggning

Bet. Objektsnamn Ställningstagande och konsekvenser/Hänsyn Teckenförklaring

FÖP1 Blå ÖP Inom området gäller Blå ÖP. Se Blå ÖP för detaljerade rekommendationer.. Blå ÖP

FÖP2 Fördjupad 
översiktsplan för 
Åbyfjorden

Inom området gäller fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden. Se FÖP Åbyfjorden för 
detaljerade rekommendationer.

FÖP Åbyfjorden

FÖP3 FÖP Åbyfjorden - 
Närcentra Lyckan

Område med förändrat ställningstagande i förhållande till Fördjupad översiktsplan för 
Åbyfjorden. Det nya ställningstagandet innebär att utbredningsområdet för närcentra 
Lyckan blir något större. Inom området gäller rekommendationer enligt markanvändning 
Landsbygdsutveckling.

FÖP Åbyfjorden - 
Närcentra Lyckan

Kommuntäckande- Fördjupningar av översiktsplanen
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VU1 Ävja stenbrott Befintligt verksamhetsområde, stenbrott. Verksamheten innebär att störningar kan uppstå i 
närområdet. Utveckling av verksamheter kan ske inom området. 

Dagvattenhantering bör utredas tidigt vid en utveckling av området.

Verksamhetsområde 
utanför tätort

VU2 Sotenäs trä Utredningsområde för utvidgning av befintligt industriområde för handel, småindustri och 
hantverk. 

I området finns delar som utgörs av jordbruksmark. Ianspråktagandet av denna bedöms 
som rimlig på grund av att det saknas andra större verksamhetsområden i närheten 
av Bovallstrand. Andra lokaliseringar runt Bovallstrand bedöms som olämpliga med 
anledning av höga natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Lokaliseringen inom 
området behöver prövas utifrån hela områdets utveckling. I jordbruksmarken kan biotoper 
såsom stenmurar och småvatten som omfattas av biotopskydd finnas. Inventering bör 
göras i ett tidigt skede för att utreda eventuell förekomst av biotopskydd och för att vid 
behov göra anpassningar till områdets naturvärden. Genom området går ett vattendrag 
som omfattas av strandskydd och som kräver särskild hänsyn. Dagvattenhantering och 
översvämningsrisker vid skyfall bör utredas i ett tidigt skede. Området ligger inom 
område av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn bör tas till påverkan på landskapsbilden 
mot havet vid placering av byggnader och bedömning av byggnadshöjd.

Verksamhetsområde 
utanför tätort

VU3 Hogenäs norra, 
verksamhets-
område sydväst om 
Askumskrysset

Utvecklingsområde för industri och verksamheter. Området kan även rymma omlastning 
av gods eller uppställningsplats för yrkestrafik. Området bedöms som lämpligt för 
transportintensiva verksamheter med hänsyn till sin placering invid huvudvägnätet och 
avstånd från bebyggelse. Den huvudsakliga trafikmatningen till/från området bör ske från 
norr. Våren 2022 pågår en detaljplaneprocess för området.

I arbetet med detaljplanen har det bedömts att det finns risk för betydande miljöpåverkan 
vid ett genomförande av planen. Bland annat kan upplevelsen av landskapet, natur-, 
kultur- och friluftsmiljöer påverkas i varierande grad av en storskalig exploatering inom 
området.

Verksamhetsområde 
utanför tätort

VU4 Västra Rörvik Utredningsområde för utvidgning av befintligt industriområde för handel, småindustri och 
hantverk.

Området ligger inom område av riksintresse enligt MB 4 kap. Den övergripande 
landskapsbilden bör ägnas särskild hänsyn vid placering av byggnader och bedömning av 
byggnadshöjd

Verksamhetsområde 
utanför tätort

VU5 Lökholmens 
marina 
båtförvaring

Utredningsområde för utvidgning av befintligt industriområde för handel, småindustri, 
hantverk och båtuppställning. 

Dagvattenhantering bör utredas tidigt vid en utveckling av området. Påverkan på 
närliggande vattnenskyddsområde ska särskilt belysas. Området ligger inom område 
av riksintresse enligt MB 4 kap. Hänsyn bör tas till påverkan på landskapsbilden mot 
Hunnebo lera.

Verksamhetsområde 
utanför tätort

VU6 Hogenäs norra, 
komplettering

Utredningsområde för framtida utveckling av industriområdet Hogenäs norra. Området 
kan även rymma omlastning av gods eller uppställningsplats för yrkestrafik Områden kan 
eventuellt tas i anspråk när Hogenäs norra är utbyggd. Avgränsning behöver studeras mer 
ingående.

Påverkan på naturvärden, kulturmiljö, fornlämningar, landskapsbild, vattenskyddsområde, 
boendemiljöer och jordbruksmark samt möjlig angöring till området behöver studeras 
vidare innan en mer detaljerad avgränsning kan göras av området.

Utredningsområde för 
verksamhetsområde 
utanför tätort

VU7 Valla Blocksten Befintligt verksamhetsområde, stenbrott. Verksamheten innebär att störningar kan uppstå i 
närområdet. Utveckling av verksamheter kan ske inom området.

Inom och runt området finns flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
som kan kräva hänsyn vid en utvidgning av verksamheten.

Verksamhetsområde 
utanför tätort

Kommuntäckande- Verksamheter och Industri
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Samråd

Hur samrådet har bedrivits
Samrådshandlingarna har varit utsända för samråd 
under tiden 2021-06-29 – 2021-09-30. På grund av 
rådande situation med risk för smittspridning och 
restriktioner kopplat till pandemin har inte kommu-
nen bjudit in till något fysiskt samrådsmöte utan ett 
digitalt mötestillfälle ordnades 2021-09-01. Vid det 
digitala mötet var omkring 70 personer föranmälda 
och några åhörare tillkom under mötet.

Samrådsinformation har dessutom givits alla de 
partigrupper som så önskat. Tre sådana informa-
tionstillfällen gavs, två i digital form och ett på plats.

Uppskattning av deltagande
Samrådshandlingarna har funnits att läsa digitalt via 
kommunens hemsida och plattformen för Översikts-
planen samt som en utskrivningsbar, tillgänglighets-
anpassad pdf-handling. En utskriven handling har  
funnits tillgänglig på Sotenäs kommunhus. 

Besöksstatistik visar att handlingen fått ca 
3800 unika besök på startsidan och att den digitala 
pdf-handlingen i digital eller utskriven form hämtats 
ca 100 gånger. Av de digitala besöken sågs tydliga 
toppar i samband med att samrådstiden startade och 
slutade, i anslutning till när samrådsmötet var och när 
ett av de politiska informationsmötena hölls.

Förordet har fått ca 1350 besök, vilket kan ses 
som indikator på det antal människor som tagit del 
av samrådshandlingen, under förutsättningen att man 
endast läser denna i samband med sitt första besök.

Mark- och vattenanvändningsförslaget för Kungs-
hamn, Smögen, Väjern och Hovenäset har besökts 
flest gånger av tätortsområdena i översiktsplanen. I 
ordning efter antal besök kommer sedan Hunnebo-
strand och Ulebergshamn, Bohus-Malmön, Bovall-
strand och Askum.

Inkomna yttranden
Under samrådet inkom totalt 215 yttranden. Av dessa 
inkom 137 yttranden via det digitala webbverktyget 
och 78 via mejl eller brev. I samrådsredogörelsen 
redovisas yttranden som inkommit från samma av-

sändare som ett samlat yttrande även om yttranden 
skickats in vid olika tillfällen. 

Utav inkomna yttranden utgör 14 stycken yttran-
den från statliga och  regionala myndigheter och or-
gan, sex yttranden från politiska partier, 22 yttranden 
från föreningar, organisationer och företag, fyra ytt-
randen från kommunala nämnder och förvaltningar, 
ett yttrande från en angränsande kommun samt 162 
yttranden från enskilda privatpersoner. 

I webbformuläret fanns möjlighet att fylla i sin an-
knytning till kommunen. Nästan alla som lämnade 
in sitt yttrande via webbverktyget valde att redovisa 
anknytning. Av dessa yttranden kom 70% från helårs-
boende i kommunen och 20 % av delårsboende. Res-
terande 10 % lämnade yttrande som företag, besökare 
eller av annat skäl.

Övervägande andel var i arbetsför ålder eller pensi-
onärer, den sistnämnda gruppen stod för en tredjedel 
av yttrandena. 

Samhällsföreningar
Under samrådet gjordes en särskild dialoginsats gent-
emot ett urval av samhällsföreningar som är aktiva 
inom de större samhällena. Insatsen bestod av sju 
dialogmöten under två dagar i september 2021. An-
teckningar fördes och resultatet delgavs den politis-
ka styrgruppen. Den övervägande majoriteten av de 
synpunkter som framfördes har även kommit fram 
i de yttranden som lämnats för respektive ort under 
samrådstiden.

Barn och unga
Inget yttrande inkom under samrådet in från ålders-
gruppen 0-19 år. För att även fånga upp barn och 
unga i arbetet genomfördes därför en särskild barn- 
och ungdomsdialog. Dialogen bestod av digitala 
workshops med elever från årskurs fem från de två 
skolorna i Sotenäs och dessa genomfördes under fe-
bruari 2022. 

Resultatet delgavs den politiska styrgruppen, var-
vid uppmärksamhet särskilt gavs; behovet av om-
händertagande offentliga miljöer och mötesplatser i 
Väjern, utvecklade gång- och cykelstråk i och mellan 
orterna samt fler möjligheter till aktiviteter vid offent-
liga badplatser.
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• Yttranden har inkommit som frågar varför 
utvecklingsområden som redovisades i ÖP 
2010 nu har tagits bort i förslag till ny över-
siktsplan. Några anser att ÖP 2010 var mer 
genomarbetad. 

Kommentar:  
Allmänheten har beretts möjlighet att yttra sig 
under samråd i enlighet med gällande lagstift-
ning.
Utifrån erfarenheter av översiktsplaneprocesser 
och den besöksstatistik som tagits fram bedöms 
samrådet för denna översiktsplan varit brett 
och nått ut till förhållandevis många personer. 
Dessutom har flera dialogmöten hållits under 
och efter samrådet med barn och unga samt ett 
urval av samhällsföreningar. 
På grund av pandemin anpassades samrådsin-
formationen, tiden vad gäller samrådet var tre 
månader vilket är något längre än normalt. 
Mängden yttranden som inkommit är erfaren-
hetsmässigt stort. Genom att en ny form av digi-
tal handling använts har möjligheten att ta del 
av handlingarna ökat för stora grupper. Detta 
visar sig också i den besöksstatistik som tagits 
fram som visar att över 1000 invånare troligen 
tagit del av handlingarna. Av dessa har 162 
lämnat yttrande som privatpersoner. I jämförel-
se kan ett typiskt samråd som genomförts med 
enbart tryckta pappershandlingar stanna vid en 
upplaga på ca 300 exemplar för en kommun av 
Sotenäs storlek.
Kommunen ser inget ytterligare behov av möten 
inom ramen för samrådsskedet .
Det är inte möjligt att överklaga sakfrågor i en 
översiktsplan. Det är möjligt att överklaga be-
slutet och därmed om den tillhörande processen 
för att ta fram översiktsplanen har varit i enlig-
het med vad plan- och bygglagen föreskriver.
Övriga synpunkter noteras. 

Redovisning av synpunkter och dess bemötande efter 
ämne- och ort

Form för redovisning
I denna redovisning bemöts yttranden tematiskt och 
ortsvis. Synpunkter från enskilda och ett representa-
tivt urval av yttranden från myndigheter och övriga 
med tonvikt på de politiska partierna har sammanfat-
tats för att ge en bild av vilka synpunkter som inkom-
mit. Flera yttrandena rör specifika områden i över-
siktsplanens tätortszoner. Dessa bemöts ortsvis samt i 
tabellform under respektive områdesbenämning.

Bemötande ges under varje ämnes- eller ortsområ-
de under rubriken ”Kommentar” i kursiv text.

Synpunkter från myndigheter och övriga som rör 
enskildheter bemöts under respektive yttrande. Läns-
styrelsens yttrande kommenteras och bemöts löpande 
i sin helhet. 

Process och dokument
Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Planen är överskådlig (LST)
• Grund för god vägledning för fortsatta beslut. 

(LST)
• Fler offentliga möten i processen (S)

Sammanfattning privatpersoner
• Flera har yttrat sig om att förslag till över-

siktsplan är välskriven, genomarbetad och lätt 
att ta till sig. 

• Yttrande har inkommit om att information om 
kommunens arbete med översiktsplanen och 
förslaget inte har nått ut till folk i allmänheten 
och att arbetet bör förlängas för att få till en 
bredare allmän diskussion. 

• En fråga har inkommit om hur sakägare han-
teras i översiktsplaneprocessen. 

• I yttranden har formuleringar gjorts om över-
klagan av översiktsplanen. 
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Strategi

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Övergripande

• Det finns en tydlig koppling mellan visionen 
och översiktsplanen.(LST)

• Det är positivt med tydliga scenarior. (LST)
• Huvudscenariot gällande befolkningstillväxt 

bygger på att ett större verksamhetsområde 
etableras sydväst om Askum. Miljöpartiet ser 
inte det som en önskad utveckling. Sotenäs 
ska bygga sin utveckling på ett långsiktigt 
hållbart vis och att det är det unika landskapet 
som utgör grunden för all utveckling i Sote-
näs. (MP)

• För mycket av planens förslag är beroende av 
tillkomsten av ett större verksamhetsområde. 
(Naturskyddsföreningen i Sotenäs) 

• Bilen bör inte vara en styrande norm vid sam-
hällsplanering. (MP)

• Använd begreppet tvärled som är det ord 
som använts tidigare inte tvärkoppling eller 
tvärlänk. (L)

• Sotenäset är en halvö som består av unika 
orter och ett unikt landskap. (L)

• Det är viktigt att vi tar tillvara och utvecklar 
Sotenäs för kommande generationer. (L)

• Bygg in trygghet och säkerhet genom att till-
lämpa barnperspektiv i samhällsplaneringen. 
(MP)

• Synen gällande ianspråktagande av jordbruk-
smark är för generell (Sotenäs LRF).

• Anser att alternativbeskrivningen är otillräck-
lig (Naturskyddsföreningen Sotenäs)

Begreppet Kuststad
• Kritiska till begreppet ”Kuststaden” (Bohus-

läns Museum, L, SD)

Bostadsförsörjning och boendeformer
• Planen bör beskriva hur kommunen kan arbe-

ta med alternativa upplåtelseformer, vilka på 
ett bättre sätt säkerställer åretruntboende. (S)

• Utveckla de mest attraktiva områdena för 
åretruntboende. (L)

• Ställ krav på att bygga blandat det vill säga 
fristående hus och flerbostadshus. Både med 
hyresrätt och bostadsrätt. (L)

• Bygg inåt landet. (L)
• Använd marken med stor försiktighet. (L)
• Det saknas en beskrivning av problemet med 

otillåtet boende. Det bör också finnas en stra-
tegi för att motverka problemet. (S/MP)

• Främja möjligheter för att skapa gemensam-
hetsboende, även på landsbygden. (MP)

• Bygg bostäder anpassade för äldre. (MP)
• Ställ krav på detaljplaner vid byggnation när 

ett antal (3-4) bostäder planeras på samma 
område. (MP)

• Det är viktigt att vara restriktiv med att ”släp-
pa fram” områden för ökat fritidsboende, då 
markytan ska räcka länge och för kommande 
generationer. (MP)

Sammanfattning privatpersoner
Övergripande

• Flera är emot föreslagen utbyggnad inom 
kommunen och anser att landskap och orter 
ska bevaras som de är. 

Begreppet Kuststad
• Flera anser att begreppet kuststad inte speg-

lar det småskaliga, genuina och unika som 
samhällena har.

• Flera anser att det är viktigt för den framtida 
utvecklingen att orterna växer samman till 
en stark centralort och att begreppet kuststad 
därför är bra.

Bostadsförsörjning och boendeformer
• Flera anser att översiktsplanen redovisar 

visioner för Sotenäs kommun men saknar tyd-
liga riktlinjer och förhållningssätt hur kommu-
nen tänkt arbeta för att behålla de människor 
som är uppvuxna i kommunen och kommande 
generationer. 

• Många efterfrågar en tydligare strategi från 
kommunen om hur bostäder ska tillskapas för 
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äldre och unga i kommunen. Det finns behov 
av mindre hyreslägenheter i kommunens orter. 

• Flera yttranden har inkommit som lyfter att 
priserna på bostäder och på tomter i kommu-
nen är alldeles för höga för att yngre ska ha 
råd att bosätta sig i kommunen.

• Flera anser att kommunens planering inte är 
till för att stärka åretruntboendet. 

• Någon tycker att kommunen bör ta ett större 
ansvar genom att tillskapa kommunala tomter 
och översiktsplanen bör peka ut var dessa 
kommer att tillskapas. 

• Flera anser att kommunen behöver ställa 
högre krav på exploatörer för att bygga för 
åretruntboende. Exempelvis kan boplikt eller 
förtur till kommuninvånare användas vid 
försäljning av kommunala tomter. 

• Flera yttrar sig om att det är bra med fler bo-
städer i kommunen. 

• Många anser att det finns behov av bostä-
der av enklare standard för unga som flyttar 
hemifrån och att kommunen därför behöver 
tillskapa flera större och mindre hyresrätter. 

Kunskapsunderlag
• Några efterfrågar analys av befolknings- och 

bebyggelseutvecklingen i Sotenäs och dess 
delorter som ett underlag till förslaget.

• Någon efterfrågar en analys av hur fler delårs-
boende i kommunen kan bli helårsboende. 

• Yttranden har inkommit om att det saknas 
en analys av vilka lärdomar Sotenäs kan dra 
av kommuner som tidigare varit i liknande 
situation/stått inför liknande utmaningar (till 
exempel Uddevalla och Stenungsund). Planen 
saknar att identifiera de viktigaste och mest 
kontroversiella utmaningarna för kommunen. 

• Någon anser att underlaget för bostadsbris-
ten anses diskutabelt. Vidare anses planen 
behöva förtydligas gällande frågor om mark 
och bostäder, allmänhetens tillgång till kajer 
och bryggor, trafiksituationen, planering för 
utbildning och kultur samt mötesplatser/sam-
lingsplatser. 

Markinnehav

• Yttranden har inkommit om att kommunen 
agerar felaktigt när mark säljs till privata aktö-
rer där vinstintresset får styra för mycket. 

Kommentar: 
Övergripande: Översiktsplanen är ett stra-
tegisk politiskt dokument som ska ange inrikt-
ningen för hur den fysiska miljön ska utvecklas. 
Kommunens övergripande strategi speglar den 
framtidsvision som den politiska majoriteten i 
kommunen eftersträvar.
Med en ökad tillväxt i kommunen behöver 
samhället växa för att möta ett ökat behov av 
bostäder och samhällsservice. 
För synpunkter som rör jordbruksmark, se be-
mötande under Länsstyrelsens yttrande. 
Alternativbeskrivningen bedöms som god nog 
för ändamålet, en bedömning som också delas 
av Länsstyrelsen.
Begreppet kuststad: Begreppet ”Kuststad” 
anser kommunen speglar den utveckling som 
önskas; orterna längs kusten kan utvecklas i 
symbios och samhällen kan växa integrerat med 
varandra. Kommunen anser att det unika och 
säregna som finns inom varje ort fortsatt kan 
bevaras. 
Bostadsförsörjning och boendeformer, Kun-
skapsunderlag, Markinnehav: Inför gransk-
ning av översiktsplanen har kommunen arbetat 
fram ett bostadsförsörjningsprogram som bland 
annat redovisar var i kommunen bebyggelse har 
tillkommit de senare åren och vilket behov kom-
munen ser inom de närmsta mandatperioderna. 
Programmet är en egen självständig handling 
men utgör även ett underlag för översiktspla-
nen. Inom ramen för bostadsförsörjningspro-
grammet redovisas kommunens syn på bostads-
försörjning, ett utökat kunskapsunderlag, samt 
riktlinjer för hur kommunens markinnehav ska 
användas vad gäller bostadsförsörjning.

Övriga synpunkter noteras. 
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Bebyggelse - generellt

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Mötesplatser

• Arbeta för att skapa social och miljömässig 
hållbarhet i planeringen, såsom mötesplatser, 
gemensamhetsutrymmen, delade arbetsutrym-
men och utveckling av lånesystem. (MP) 

Verksamhetsområden
• Se till att det finns mark för olika verksamhe-

ters behov. (L)
• Skapa möjligheten att offentliga platser även 

tillåter reglerad försäljning såsom torghandel, 
”foodtrucks” och så kallad ”pop up” verksam-
heter. (MP)

• Möjliggör ”företagshubbar” på några platser i 
kommunen. (MP)

Bebyggelseutformning 
• Riksintresse 4 kap, obruten kust - önskar 

övergripande principer avseende utformning 
och placering av ny bebyggelse i höjdlägen. 
(LST)

• Vill se högre skala prövad på fler ställen än 
valda delar av Kungshamn och Väjern. Eko-
nomin för hyresrätter anges som ett av skälen. 
(Sotenäsbostäder AB).

• Önskar att solceller på alla tak ska vara möj-
ligt inom kommunen (Föreningen strandskyd-
darna)

• Planera för solceller i samband med nybygg-
nationer och planera för solceller på samtliga 
lämpliga byggnader som kommunen råder 
över. (MP)

• Främja hållbarhet och energieffektivitet i 
byggnadslösningar och i all planering. (MP)

• Vid nybyggnation bör hänsyn tas till att hori-
sontlinjen ska vara obruten (L)

• Undersök möjligheten att lösa in hus som ej 
bebos, nyttjas eller underhålls för att kunna 
bygga bostäder. (MP)

Byggnadsteknik 

• Radiolänkar kan påverkas av vindkraftverk. 
Hänsyn behöver tas i detta i planeringen 
(PTS)

• Det saknas rekommendationer kring skredrisk 
i befintlig bebyggelse. (SGU)

Sammanfattning privatpersoner
Mötesplatser

• Detaljerade yttranden har inkommit om hur 
allmänna ytor och mötesplatser kan utvecklas. 

Verksamhetsområden
• Flera enskilda nämner att kommunen behöver 

satsa på lokala mindre verksamheter. Flera 
efterfrågar också mer mark för verksamheter i 
nära anslutning till tätorterna. 

Bebyggelseutformning
• Många är emot att det föreslås högre bebyg-

gelse i orterna och anser att byggnation av 
2-3 våningshus kan vara lämpligt beroende på 
placering samt att ny bebyggelse ska byggas 
enligt bohuslänsk tradition. 

• Yttranden har inkommit om att Byggnads-
nämnden behöver göra bättre ifrån sig vid 
prövningar av ny bebyggelse som ska anpas-
sas till befintlig bebyggelse. 

Byggnadsteknik
• Yttrande har inkommit om att det är av stor 

vikt att beakta geotekniska problem som kan 
finnas i områden. 



9ÖP SotenäsSamrådsredogörelse

Kommentar:  
Mötesplatser: Kommunen är positiv till att 
utveckla, stärka och tillgängliggöra platser och 
ytor i samhället. I översiktsplanen redovisas 
inga detaljerade planer förutom att de nämns 
inom områdestypen centrumområden. Arbete 
med kommunens offentliga platser sköts av res-
pektive förvaltning och synpunkterna förs vidare 
in i kommunen. 
Verksamhetsområden: Redovisad andel verk-
samhetsmark bedöms uppfylla det behov som 
kan uppstå inom översiktsplanens planeringsho-
risont. Typen av verksamheter styrs inte i detalj 
i översiktsplanen utan prövas inom ramen för 
kommunens tillståndsprocesser. 
Bebyggelseutformning: Kommunen anser 
att det i vissa lägen inom kommunen kan vara 
lämpligt att pröva högre bebyggelse. I detaljpla-
neprocessen prövas detta i detalj kopplat till 
områdens specifika förutsättningar och åtgär-
ders konsekvenser. Se bemötande till Länsstyrel-
sens yttrande sid 40. 
Kommunen har ingen uttalad strategi för att 
förvärva obebodda fastigheter. Riktlinjer för 
kommunens markinnehav redovisas i Bostads-
försörjningsprogrammet. 
De övergripande riktlinjerna gällande lovgiv-
ning ses över, ytterligare riktlinjer kring hur 
hänsyn ska tas gällande landskap och natur- 
och kulturmiljö införs i översiktsplanens rekom-
mendationer. 
Översiktsplanens roll är inte att reglera tekniska 
lösningar för detaljutformning av byggnader. 
Byggnadsteknik: Geotekniska förutsättningar 
studeras i detalj vid prövning av ny bebyggelse. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Mobilitet

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Gång- och cykeltrafik

• Länsstyrelsen efterfrågar kommunens syn på 
hur infrastruktur som föreslås ska finansieras, 
bland annat gång-cykel. (LST)

• Förslag till cykelvägar är positivt, men önskar 
en prioritering mellan dessa om statlig medfi-
nansiering ska sökas. (TRV)

• Bygg cykelvägar mellan samhällena som 
möjliggör cykelpendling. (MP)

Vägnät
• Tvärlänk Kungshamn riskerar att skära av 

kopplingen mot närrekreationsområdet. (Mil-
jönämnd i mellersta Bohuslän)

• Lägg tvärlänk för tung trafik i Kungshamn 
längre norrut eller låt den utgå, föreslagen 
placering passar för GC-väg. (S)

• Vägproblemen vid Örn måste lösas genom en 
ny förbifart. (S)

• Syn på föreslagna vägar är positiv men ser 
ingen egen roll i finansieringen. (TRV)

• För att fullfölja visionen i planen anses att 
väghållaransvaret för delar av statlig väg 
genom tätortszonerna ska tas över av kommu-
nen. ”Det är en förutsättning för att genomfö-
ra delar av översiktsplanen”. (TRV)

• Kömagasinen på fastlandet pekas särskilt ut 
som ytterligare en begränsning vad gäller 
utbyggnad på Bohus-Malmön. (TRV)

• Utred undergångar/övergång vid väg genom 
samhällena. (MP)

• Önskar något ändrad dragning och bättre 
standard på tvärkoppling mellan Väjern och 
Norra Hogenäs, samt rörläggning i densam-
ma. (Fastigheter i Långeviks AB)

Kollektivtrafik
• Förtydliga strategin kring kollektivtrafik 

(LST)

• Planera in möjliga platser för bussar/kollektiv-
trafik, vid detaljplanearbeten. (MP)

Båtplatser och hamnverksamhet
• Områden för landbaserade båtplatser saknas. 

(S)
• Bevara djuphamnen i Hunnebostrand och 

Guleskär. (MP)
• Begränsa bryggor och skydda/återskapa ål-

gräsängar och fiskens barnkammare. (MP)
• Utveckla miljöstationer vid båthamnar. (MP)
• Kommunen ska inte ska anlägga fler småbåts-

hamnar utan använda befintliga på ett optimalt 
sätt. Studera möjligheter, att i utkanten av 
tätorterna förvara båtar på land och sjösätta 
vid behov. (L)

• För många småbåtshamnar (Föreningen 
strandskyddarna)

• Har synen att stor restriktivitet bör råda kring 
utbyggnad av småbåtshamnar. (Havs- och 
Vattenmyndigheten)

Luftfart
• Byggnadsverk högre än 20 meter ska remitte-

ras till LFV (influensområde). (LFV)
• Objekt högre än 45 meter ska remitteras till 

Försvarsmakten. (LFV)

Sammanfattning privatpersoner
Vägnät

• Det uttrycks en oro bland enskilda om att in-
frastrukturen i kommunen inte kommer klara 
föreslagen exploatering. 

• Någon anser att väg 171 behöver byggas om 
och breddas hela vägen till E6. Väg 174 är 
en viktig tillfartsväg som behöver befästas i 
kommunen.

• Flera nämner att delar av vägnätet idag på-
verkas vid höga vattennivåer och ställer sig 
frågande till att kommunen planerar för en 
ökad fordonstrafik. 

• Yttrande om att trafiksituationen behöver 
belysas mer, särskilt den tunga trafiken i Smö-
gen och Kungshamn.
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Parkering och båtplatser

• Synpunkt har inkommit om att översiktspla-
nen inte redovisar var och hur kommunen 
planerar för fler båtplatser och parkeringar. 
Flera större parkeringar och/eller parkerings-
hus behöver planeras. Sovplatser/ställplatser 
för tung trafik behövs också inom kommunen. 

Spårbunden trafik
• Synpunkt har inkommit gällande vikten av att 

transporter till och från den tänkta industri-
satsningen sker på järnväg. Kommunen kan 
med kraft påverka inriktningen genom att i 
översiktsplanen kräva ett hållbart logistiksys-
tem.

Kommentar: 
Gång- och cykeltrafik: Översiktsplanen före-
slår en utbyggnad av cykelvägar längs delar av 
väg 171 och mellan flera av kommunens huvu-
dorter. Utöver utpekade stråk kan även andra 
delar inom kommunen komma att prioriteras för 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunen 
arbetar löpande med utveckling för att främja 
en hållbar mobilitet och arbeten kring detta 
kommer sättas igång under hösten 2022. Där 
Trafikverket är väghållare är det Trafikverket 
som ansvarar för eventuell utbyggnad av gång- 
och cykelvägar.
Vägnät: En övergripande mobilitetsutredning 
har tagits fram inom ramen för översiktsplane-
arbetet. Där har särskilt studerats trafikfrågor 
kopplat till Smögen och Kungshamn, de tra-
fikintensiva delarna av kommunen. Se även svar 
under Parkering i denna kommentar. Vidare 
fördjupat arbete kommer även ske genom fram-
tagande av olika mobilitetsstrategier utanför 
översiktsplanens ramverk. 
Vid prövning av ny bebyggelse i detaljplan 
kommer förutsättningar och konsekvenser för 
infrastrukturen att prövas. 
Föreslagen tvärlänk i Kungshamn ligger kvar. 
Påverkan på rekreationsområden får studeras i 
kommande planeringsprocesser. 
Ny vägdragning föreslås förbi Örn. 

Gällande finansiering och väghållaransvar 
kring åtgärder på det statliga vägnätet (även 
gång- och cykelvägar) ser kommunen att dessa 
frågor löses löpande i dialog och samverkan 
med Trafikverket. 
Hur barriärer kan överbryggas inom samhälle-
na får studeras i detalj i kommande planerings-
processer.
Parkering: Behovet av parkering i kommunen 
varierar stort under året. En särskild studie har 
tagits fram: PM Trafikfrågor- utvärdering av 
nyckelåtgärder. I utvärderingen visas konkret 
vilka åtgärder som har påverkan på parke-
ringssituationen. Bland annat finns förslag om 
att förändra trafikföringen genom att tillfälli-
ga mobilitetspunkter anläggs sommartid, att 
parkeringsutbudet samordnas mellan privata 
och offentliga aktörer, att ett informationssystem 
om parkeringsbeläggningen byggs upp och att 
anlägga fler parkeringsplatser i särskilt kritiska 
lägen. 
Kollektivtrafik: Strategin kring kollektivtrafik 
förtydligas. 
Båtplatser och hamnverksamhet: En tillväxt 
med fler boende i kommunen och ett ökat antal 
besökande innebär ett högre tryck på hamnverk-
samheter och ett behov av fler båtplatser varför 
kommunen ser ett behov av att se över hur detta 
kan tillskapas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen redovisar flera områden för 
förtätning och utveckling av hamnverksamheter 
där fler båtplatser kan tillkomma efter prövning. 
Båtförvaring kan prövas inom områden för 
verksamheter och hamnverksamhet.
Marinbiologisk utredning behöver utföras 
som underlag vid en eventuell förändring eller 
utveckling.
Översiktsplanen förhindrar inte att miljöstatio-
ner utvecklas vid båthamnar.  
Luftfart: Handlingen justeras och kompletteras 
i enlighet med LFV:s yttrande. 
Spårbunden trafik: Översiktsplanen föreslår 
ingen ny utbyggnad av den spårbundna trafiken 
i kommunen. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Anläggningar och teknisk infrastruktur

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Vatten och avlopp

• Utöka kapaciteten på reningsverken (Fören-
ingen strandskyddarna)

• En alternativ placering av avloppsreningsverk 
är en förutsättning för vidare utbyggnad (Mil-
jönämnd i mellersta Bohuslän)

• Det ska framgå att reningsverken inte uppfyl-
ler kraven vissa delar av året. (L)

• Översiktsplanen ska visa på att det ska arbetas 
med klimatanpassade vatten och avloppssys-
tem och öppna diken för dagvatten. (MP)

Elnät
• 100 kV och 0,4 kV-elnätet har brister. (LRF 

Sotenäs)
• Laddinfrastrukturen bör utredas (Miljönämnd 

i mellersta Bohuslän)
• Informerar om att basnätet är fullt. (Svenska 

Kraftnät)
• Informerar om att anläggningar över 100 MW 

kräver samverkan med myndigheten. (Svens-
ka kraftnät)

Energi
• Anser att ingen vindkraft ska byggas ut inom 

kommunen varken på land eller till havs, det 
inkluderar då även område som avsatts för 
vindkraft i norra delen. (L)

• Motsätter sig vindkraftsutbyggnad (Natur-
skyddsföreningen Sotenäs)

• Uppmuntra en utveckling med energilösning-
ar som bygger på solceller (L)

Övrigt
• Påpekar att mobiltäckningen har brister. (LRF 

Sotenäs)
• Planera in platser som möjliggör återvinning 

och källsortering i detaljplanearbeten. (MP)

Sammanfattning privatpersoner
Vatten och avlopp

• Flera anser att kommunens översiktsplan bör 
redogöra för lokalisering av ett nytt renings-
verk inom kommunen. 

• Mer information efterfrågas om hur VA-frå-
gan ska hanteras och att en ny VA-ledning bör 
byggas mellan Hunnebostrand och Kungs-
hamn. 

Energi
• Yttrande har inkommit om efterfrågan på 

anläggningsplats på land för att ta hand om 
vågkraft. Personen nämner att beslut tidiga-
re har fattats om att det skall inarbetas i ny 
översiktsplan. 

Kommentar: 
Anläggningar och teknisk infrastruktur: Ar-
bete gällande kommunens VA-försörjning pågår 
i en VA-plan. Hänsyn tas till de övergripande 
dragen genom att två områden pekas ut som 
möjliga områden för ett reningsverk i översikts-
planen. Dessutom anges inga andra anspråk 
runt de befintliga reningsverken om en lösning 
väljs där deras kapacitet byggs ut.
Det utpekade området för vindkraft ligger kvar. 
Inga ändrade ställningstaganden görs gällande 
rekommendationer för solceller.
Utvecklingen av den tekniska infrastrukturen för 
el- och kraftnät bör inrymmas på redan ian-
språktagen mark.
Översiktsplanen behandlar frågor som rör 
förnybara energisystem inom kommunen så som 
utveckling av solkraft och vindkraft. Utrednings-
områden för vindbruk finns utpekade på kartan 
för kommuntäckande markanvändning. Gällan-
de vågkraft gör översiktsplanen inga specifika 
ställningstaganden utan frågan hanteras i Blå 
ÖP, antagen 2018.  
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Klimat och miljö 

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Länsstyrelsen ser den föreslagna bebyggelse-
utvecklingen som god samhällsplanering och 
hushållning med resurser (LST).

• Föreslår tillägg om att vatten ska ses som ett 
lån som ska lämnas tillbaka till naturen renare 
än det var när vi tog det. (L)

Miljömål
• Önskar att översiktsplanen ger mer koppling 

till miljömålen (Föreningen strandskyddarna 
och Naturskyddsföreningen i Sotenäs)

Sammanfattning privatpersoner
Miljömål

• Yttranden har inkommit med önskemål om att 
stor hänsyn tas till de globala miljömålen vid 
etablering av verksamheter och utbyggnad av 
tätorterna och att hänsyn tas till klimatföränd-
ringarna, stigande vatten och ökade stormar.  

Klimatförändringar
• Yttrande har inkommit om att det är viktigt att 

kommunen vidtar åtgärder för att leda bort de 
stora regnmängderna som kommer att öka i 
framtiden.

Konsekvenser
• Synpunkt har inkommit om att översiktspla-

nen behöver vara tydligare beträffande miljö-
konsekvenser i fortsatta detaljplaner. Speciellt 
gäller detta ”Monsterområdet” för Laxfabri-
ken och planerna för nya bostäder på Kleven.

Kommentar: 
Miljömål: Noteras. 
Klimatförändringar: Ett avsnitt för genom-
förande - fortsatt arbete kommer föras in i 
handlingen där behovet av särskilda utred-
ningsinsatser inom klimatanpassningsområdet 
kommer beskrivas. Problematiken som rör stora 
regnmängder hanteras delvis inom det pågåen-
de arbetet med en VA-plan. 
Konsekvenser: Det pågår för närvarande 
ett detaljplanearbete för verksamhetsområdet 
sydväst om Askum. I denna kan områdets miljö-
konsekvenser bättre beskrivas. I översiktsplanen 
beskrivs konsekvenserna på en övergripande 
nivå. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Natur, kultur, rekreation och 
besöksnäring

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga
Riksintressen 

• Önskar förtydliganden avseende hur riksin-
tressen för kulturmiljövård och friluftsliv ska 
tillgodoses. (LST)

• Önskar övergripande principer avseende 
utformning och placering av ny bebyggelse i 
höjdlägen avseende påverkan på riksintresse 4 
kapitlet, obruten kust. (LST)

• Ser att det finns risk för påtaglig skada på rik-
sintresse naturvård - småbåtshamnar. (LST)

Landskapsbild
• Anser att orörda bergsytor ska värnas. (C)
• Vill att planeringen av markområden ska ske 

så att minsta möjliga berg skadas. (MP)
• Ser att byggande anpassas till bohusläns granit 

och naturen vilket innebär att plansprängning-
ar bör undvikas. (L)

• Önskar att tätortszonerna minskas (Förening-
en strandskyddarna)

Kulturmiljö och kulturvärden
• Fördjupa bedömningen avseende fornläm-

ningar. (LST)
• Fortsätt med framtagning av bevarandeinrik-

tade detaljplaner för de kustnära samhällena, 
det vill säga de äldre delarna av södra Kungs-
hamn, Tången Hasselösund, Bovallstrand och 
Hovenäset. (Bohusläns Museum) 

Naturmiljö och naturvärden 
• Kommunen bör ha en övergripande plan för 

ekologisk kompensation, en sådan kan förenk-
la kommande detaljplaner och bygglov. (LST)

• Anser att det finns för få natur- och grönområ-
den (Föreningen strandskyddarna)

• Utred kommunala naturreservat och möjlighe-
ten att utveckla ett naturrum. (MP)

• Ta fram en plan för att plantera träd på lämp-
liga platser som skydd för stark sol och skapa 
lä vid vind. (MP)

Strandskydd
• Bevara stränderna (Föreningen strandskyddar-

na)
• Anser att det är viktigt att säkerställa allmän-

hetens tillgång till strandlinjen. (MP) 

Rekreation och besöksnäring
• Säkerställ möjligheten för ryttare och häst-

verksamheter att kunna rida utmed lämpliga 
leder och vägar. (Sotenäs fältrittklubb)

• Arbeta för säkra ridleder och minska risker för 
ryttare i trafiken, genom att märka ut möjliga 
ridleder/vägar. (MP)

• Skapa odlingslotter runt om i kommunen att 
hyra, för de som vill odla. (MP)

Sammanfattning privatpersoner
Landskapsbild

• Flera yttrar sig om att kommunens unika land-
skap ska bevaras och att bergen ska värnas. 

• Flera lyfter att kommunen behöver värna och 
stärka värden för natur, kultur och friluftsliv 
inom kommunen och särskilt lyfts värdet av 
att värna bergen.  

Kulturmiljö och kulturvärden
• Flera yttrar sig om att kommunen behöver ta 

hänsyn till befintliga kulturmiljöer och kultur-
värden. 

Naturmiljö och naturvärden
• Om naturmark tas i anspråk för utveckling bör 

kommunen som kompensation aktivt arbeta 
för att skydda och tillgängliggöra naturområ-
den exempelvis genom att bilda naturreservat 
eller återskapa naturmiljöer. Hunnebo lera 
lyfts som ett förslag till nytt kommunalt natur-
reservat. 

• I yttrande lyfts problematiken med nya växt 
och djurarter i kommunen som ställer till be-
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kymmer för invånarna. Kommunens ansvars-
roll i förhållande till utvecklingen av flora och 
fauna i kommunen ifrågasätts. 

Strandskydd
• Många yttrar sig om att strandskyddet måste 

värnas och att allmänhetens tillgänglighet ska 
prioriteras.  

Rekreation och besöksnäring
• Yttranden har inkommit om att besöksnä-

ringen och turismen ges för lite utrymme i 
översiktsplanen. Det behövs mer omfattande 
tankar kring hur tätortsnära campingar och 
ställplatser ska utvecklas. Finns det tankar om 
större hotell- eller boendeanläggning i kom-
munen? Lyft fram den norra entrépunkten i 
kommunen, Brygge.

• Synpunkt har inkommit om att strandpro-
menader ska utvecklas med bryggbad och 
sittgrupp och kompletteras med parkering. 

Kommentar:  
Riksintressen: Handlingen revideras inför 
granskning rörande redovisning av riksintres-
sen. För detaljerad redogörelse om vilka juste-
ringar som genomförs se kommentarer under 
Länsstyrelsens yttrande. 
Landskapsbild: Översiktsplanen redovisar sto-
ra ytor för naturmark där ingen ny utveckling 
föreslås och en tydlig syn på landskapet utan-
för tätortszonerna. Inom tätortszonerna finns 
närrekreationsområden utpekade, inom dessa 
områdena bevaras landskapet. Handlingen 
kompletteras även under avsnittet Övrig hänsyn/
Plan- och bygglag/Allmän lämplighetsprövning 
avseende kommunens syn på att bebyggelsen 
bör utformas så att omfattande markarbeten 
undviks.
Kulturmiljö och kulturvärden: Vissa utveck-
lingsområdens utbredning justeras i förhållande 
till kända fornlämningar. I de fall fornlämning-
ar finns inom utvecklingsområdena komplette-
ras områdesbeskrivningarnas hänsynsdel. Läs 
mer i bemötande till Länsstyrelsens yttrande. 
Kommunens arbete med bevarandeinriktade 
detaljplaner pågår fortsatt. Det har framkommit 

behov av se över äldre planer även ur andra 
perspektiv än bara kulturmiljöhistoriskt hänse-
ende. En handlingsplan för fortsatt arbete med 
ändring av eller framtagande av nya detaljpla-
ner för områden med äldre detaljplaner bör 
därför tas fram. 
Naturmiljö och naturvärden: Gällande 
eventuella strategier för ekologisk kompensa-
tion behöver det göras en del förarbete rörande 
beskrivningar av grönstrukturen i kommunen, 
förslagsvis inom ramen för en naturvårdsplan. 
Detta ryms ej inom ramen för framtagandet av 
denna översiktsplan. 
I översiktsplanen redovisas stora sammanhäng-
ande grönområden som naturområden. Mindre 
natur- och rekreationsområden finns även inom 
markanvändningsområden för tätorter och 
utvecklingsområden. 
Inga kommunala naturreservat föreslås inom 
ramen för översiktsplanearbetet. 
Strandskydd: Strandskyddet gäller enligt 
rådande lagstiftning. Särskilda skäl krävs för 
att upphäva strandskyddet. Där utredningsom-
råden tangerar strandområden är kommunens 
ambition att i planarbeten värna allmänhetens 
tillgång till stränderna.  
Rekreation och besöksnäring: Kommunen 
arbetar med handlingen ”Mål och strategier 
för besöksnäringen 2018”. Den handlingen kan 
på ett djupare sätt behandla frågor som rör 
besöksnäringen. 
Översiktsplanen kompletteras i förutsättnings-
delen avseende beskrivningen av besöksnäring-
en och vad den tillför kommunen. 
Gällande tätortsnära campingar och ställplat-
ser är översiktsplanens syn på dessa i stort 
oförändrad, men i handlingen uppmärksammas 
särskilt att ställplatsfrågan hör samman med 
mobilitetsfrågan och där behövs vidare arbete 
vilket också påbörjats.
Synpunkterna om detaljutformningar av strand-
promenader, ridleder och odlingslotter är på en 
sådan detaljerad nivå att den lämpligast förs 
vidare till kommunens förvaltningar.

Övriga synpunkter noteras. 
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Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Förskola behövs norr om Väjern (Utbildnings-
förvaltningen)

• En skola bör placeras mellan Väjern och 
Kungshamn för att frigöra Åsenberget för 
andra ändamål. (MP)

• Använd Mellanberg på Smögen för bostäder. 
(S)

• Motsätter sig förslag om femvåningshus i 
kustsamhället Väjern. (SD)

• Önskar att ingen utveckling av bostäder sker 
på Rösholmen. (MP)

• Önskar fler bostäder på Smögen men trafiksi-
tuationen måste lösas. (L)

• Önskar att Ödegården ritas in enligt ÖP 
2010 med tillhörande zon för lukt och buller. 
(Smögenlax)

• Önskar att del av Ödegården enligt ÖP 2010, 
med tillhörande zon för lukt och buller och 
enligt fastighetsköp från februari 2021, ritas 
in som område för verksamhetsutveckling. 
(Sweden Algae factory)

• Utveckla strandpromenaden i Kungshamn, 
gör det möjligt att promenera mellan Sandbo-
gen och till Hagaberg. (MP)

• Den tvärled som föreslås i Kungshamn bör 
utgå då den skär av orten. En gång- och cykel-
väg är bättre. För tvärled kan ett mer nordligt 
läge studeras alternativt regleras all tung trafik 
till Hunneborondellen. (S)

• Tung trafik bör plockas bort i sin helhet ge-
nom Kungshamns södra delar. (S)

Sammanfattning privatpersoner
• I flera yttranden lyfts det positiva med Smö-

gen som ett attraktivt besöksmål i kommunen 
med unik arkitektur och vackert bohuslänsk 
karaktär och landskap som bör värnas. Den 
charm som idag finns längs Smögenbryggan 
måste bevaras. Bevara Smögen som Smögen! 

• Yttrande har inkommit om att markera det 
som en gång omfattade detaljplanen för västra 
Hasselösund som någon form av naturområde, 
så stinkpaddorna får vara ifred även i framti-
den. 

• Enskild synpunkt om att inga fler högre hus 
ska tillåtas i industriområdet vid Nordens 
Skeppshandel. Det förfular och tar bort den 
fina kontakten med havsbilden.

• Någon anser att en förstärkning av stråket 
Hovenäset-Kungshamn kan ske genom att till-
låta kompletteringsbebyggelse sydväst Södra 
Stavsäng. 

• Någon anser att Brunnsgatan (på Smögen) 
inte ska breddas.

Kommentar: 
Inget utvecklingsområde föreslås vid Hasse-
lösund. Utöver utpekade områden för närre-
kreation pekas inga särskilda områden ut för 
natur i markanvändningskartan. Däremot ligger 
området inom strandskydd.
Sotenäs kommun växer och för att möta för-
väntad tillväxt behöver kommunens huvudorter 
växa och utvecklas för att tillgodose det behov 
av bostäder och service som uppstår. 
I pågående detaljplanearbete föreslås område 
för förskola norr om Väjern. 
Ingen utveckling föreslås på Åsenberget. 
På Mellanberg på Smögen föreslås en mindre 
komplettering med bostäder. 
Ingen bostadsbebyggelse föreslås på Röshol-
men.
Området sydväst om södra Stavsäng kommer 
fortsatt vara utpekat som närrekreationsområde.
Kommunen är positiv till en ökad allmän till-
gänglighet till vattnet och stränderna. Utform-
ning av strandpromenad och allmänna stråk 
redovisas inte i översiktsplanen. 
Området för Ödegården ligger inom gällande 
detaljplaner. Utveckling av verksamheter kan 
ske i enlighet med gällande planer och vid 
behov av utvidgning prövas detta gentemot 
översiktsplanens rekommendationer. 
Lokaliseringen av och behovet för en tvärled får 
stöd i genomförd mobilitetsutredning. 
I framtagen mobilitetsutredning ges förslag för 
hantering av tung trafik. Bland annat föreslås 

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B5
Vid Vägga-
backen

Sammanfattning privatpersoner: Flera motsätter 
sig byggnation i området samt föreslagen tillfart-
sväg och genomfartsled. Detta skulle påverka na-
turvärden och innebär ökade störningar i området 
med utbyggd infrastruktur. Att hårdgöra området 
skulle även ha negativ påverkan på hantering av 
dagvatten.

Område B5 utgår, delar av området 
ingår istället i förtätningsområdet 
F3 inre Kungshamn. Inom förtät-
ningsområden kan omprövning 
gällande skala, utbredning och höjd 
på bebyggelsen ske genom ändring 
av detaljplan.

B7
Öster om 
Kungs-
hamnsval-
len

Sammanfattning privatpersoner: Det har inkom-
mit ca 30 yttranden från enskilda som motsätter sig 
byggnation i området. Föreslagen byggnation anses 
ha en negativ påverkan på natur och rekreations-
värden och ha en stor negativ påverkan för närlig-
gande fastigheter genom bland annat ökad trafik, 
insyn och skuggning. Förslaget anses inte förenligt 
med översiktsplanens strategi ”unikt landskap, uni-
ka orter”. Flera föreslår att området ska värnas och 
vidareutvecklas för fritidsverksamheter och värden 
för friluftsliv och rekreation. 

Några yttrar sig också positivt för byggnation i 
område B7, men flertalet är negativa till den höga 
bebyggelse som föreslås och menar att om byggna-
tion ska tillåtas ska den begränsas i våningsantal. 
Vissa menar att det kan vara lämpligt med fler fri-
liggande villor och i vissa även lägre flerbostads-
hus. Frågor har även inkommit om hur området i 
detalj kommer att påverkas och utvecklas vid en 
exploatering. 

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. De områdesspecifika 
rekommendationerna revideras 
inför granskning och preciseras 
för hur exploateringsgraden ska 
prövas gentemot landskapsbild och 
påverkan på närliggande bebyggel-
se. Området bedöms fortsatt vara 
lämpligt för en högre bebyggelse i 
vissa lägen. 
Hur området kommer utformas i 
detalj och frågor rörande exempel-
vis genomförande, angöring, natur- 
och rekreationsvärden hanteras i 
detaljplaneprocessen. 

B8
Sandbogen

Urval från myndigheter och övriga: Flera partier 
önskar att området främst ska ha en framtida funk-
tion som mötesplats. Flera partier ser området som 
lämpligt för ett mindre antal bostäder men med 
huvudfunktionen som centrumområde, eller för re-
kreation. Kulturmiljön vid Gerlegården lyfts som 
viktig. 

Synpunkterna fortsätter på nästa sida

Kommentarer finns på nästa sida

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset

strategier för samlastning och effektivisering av 
näringslivets transporter. Särskild vikt behöver 
läggas på utformning av gaturummet längs 
Hamngatan där människor rör sig från centrum 
ner mot vattnet samtidigt som tung trafik passe-
rar genom området mot Guleskär. 

Ingen ställning tas kring Brunnsgatan, hus-
höjden eller vid Nordens skeppshandel i över-
siktsplanen. Brunnsgatan ligger inom redan 
detaljplanerat område och förändringar i den 
byggda miljön prövas mot detaljplanen.
Övriga synpunkter noteras. 
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B8 
Sandbogen

Fortsätt-
ning från 
föregående 
sida

Förutom verksamheter vill Socialdemokraterna 
se ett mindre antal bostäder uppefter berget samt 
plats för kulturområde runt Gerlegården och vatte-
nanknutna friluftsaktiviteter. (S)

”Område för bostäder och mindre verksamheter 
på sikt” Föreslås ändras till: ”Utvecklingsområde 
för Centrum med inslag av bostäder samt utveck-
lingsområde för besöksnäring.” (C)

Området bör ej utnyttjas som bostadsområde 
utan omvandlas till en plats för hantverk och fören-
ingsverksamhet till gagn för allmänheten. Knyt an 
till den befintliga Gerlegården. (V)

Sammanfattning privatpersoner: Cirka 25 yttran-
den har inkommit från enskilda som motsätter sig 
byggnation av bostäder i området. Området lyfts 
som viktigt för allmänheten som rekreationsområ-
de. Strandskyddet i området ska värnas liksom na-
tur- och kulturvärden. 

Flera lyfter område Sandbogen som en plats som 
kan utvecklas för allmänheten med utrymme för re-
kreation och kultur. Flera anser att den befintliga 
plåtbyggnaden kan tas ned för att öppna upp mellan 
Gerlegården och vattnet.

Ett par yttranden från enskilda som är positiva 
till byggnation av bostäder i Sandbogen har även 
inkommit. Bostadsutveckling i området menar vis-
sa kan utveckla området till något bättre än vad det 
är idag, eftersom området är privatägt går det inte 
att enbart utveckla området för allmänheten. Be-
tydelsen av att studera olika idéer för hur området 
kan utvecklas med ny bebyggelse lyfts som viktigt, 
med möjlighet till påverkan. Yttranden har inkom-
mit där mer information om planerad bebyggelse 
på Sandbogen efterfrågas samt hur stor exploate-
ring som planeras. Yttranden ifrågasätter hur infra-
strukturen ska klara en ökad andel biltrafik till om-
rådet då situationen redan idag kan vara ansträngd. 

Gerlegården behöver lyftas fram och rustas upp 
och vid utveckling av området behöver hänsyn tas 
till kulturvärden på platsen. Ny byggnation bör 
byggas så att det nya smälter in med det gamla.

Området ligger kvar. I och med 
att ägandebilden förändrats för 
området anses inriktningen från 
programmet ej vara aktuellt att 
bearbeta vidare. Dock behöver de 
övergripande frågor som redan 
identifierats inom ramen för tidiga-
re detaljplanearbete fortsatt redas 
ut. 
I den förändrade rekommenda-
tionstexten anges att område bör 
användas för bostäder, mindre 
verksamheter och en öppen mötes-
plats på sikt.
I handlingen står att särskild 
hänsyn ska tas till kulturmiljön vid 
Gerlegården.
Hur området kommer utformas i 
detalj och frågor rörande exempel-
vis genomförande, angöring, natur- 
och rekreationsvärden hanteras i 
detaljplaneprocessen.

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B9 a-c
Förålarna 
syd, mitt 
och norr

Urval från myndigheter och övriga: Miljönämnden 
påpekar att områdena innehåller konstaterade och 
sannolika förekomster av artskyddade djur och att 
naturvårdsinventeringar behöver göras tidigt när 
fortsatt planering sker inom områdena

Området Förålarna mitt skall inte bebyggas med 
höghus upp till fem våningar. (L)

Bohusläns Museum reagerar över höjdskalan, 
upp till fem våningar, särskilt med tanke på den 
känsliga horisontlinjen och höjdläget, speciellt om 
det skulle bli frågan om en utformning med t ex 
punkthus. 

Området Förålarna mitt ska inte bebyggas med 
höghus upp till fem våningar. (L)
Sammanfattning privatpersoner: Några har yttrat 
sig positiva till föreslagen byggnation andra är ne-
gativa och menar att det kommer ha stor negativ 
påverkan på naturmiljön.

Den områdesvisa rekommendatio-
nen uppdateras med informationen 
om att hänsyn behöver tas vid 
fortsatt utveckling och planering av 
området.
En studie kring synbarhet i land-
skapet har genomförts inom ramen 
för översiktsplanearbetet efter sam-
råd (se konsekvensdelen i gransk-
ningshandlingen). Studien visar att 
påverkan på landskapsbilden vid en 
skala på 4-5 våningar är störst för 
områdena B9a och B9b. Rekom-
mendationer gällande våningsantal 
för områdena sänks från fyra-fem 
våningar till två-tre våningar I B9c 
(och B10) visar synbarhetsanalysen 
att påverkan finns gällande synbar-
heten men att den främst sker på 
såpass långt avstånd att den inte 
dominerar det visuella uttrycket. 
Behovet av att det finns områden 
där flerbostadshus kan uppföras 
har då vägts samman med påver-
kan på landskapsbilden och dessa 
områden ligger kvar. I avvägningen 
ligger också att en utbyggnad av 
Förålarna kommer bidra till att Vä-
jern och Kungshamn binds samman 
genom bebyggelse.

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B10
Förålarna 
område 4

Urval från myndigheter och övriga: Miljönämnden 
påpekar att områdena innehåller konstaterade och 
sannolika förekomster av artskyddade djur och att 
naturvårdsinventeringar behöver göras tidigt när 
fortsatt planering sker inom områdena.

Ett parti tycker den föreslagna skalan i samråds-
förslaget här för stor och önskar en lägre bebyggel-
se. (SD)

Bohusläns Museum reagerar över höjdskalan, 
upp till fem våningar, särskilt med tanke på den 
känsliga horisontlinjen och höjdläget, speciellt om 
det skulle bli frågan om en utformning med t ex 
punkthus
Sammanfattning privatpersoner: Några har yttrar 
sig positiv till föreslagen byggnation andra är ne-
gativa och menar att det kommer ha stor negativ 
påverkan på naturmiljön.

Den områdesvisa rekommendatio-
nen uppdateras med informationen 
om att hänsyn behöver tas vid 
fortsatt utveckling och planering av 
området.
Se ovan gällande skala på bebyg-
gelsen. 

B11
Linddalsko-
gen etapp 2

Sammanfattning privatpersoner: Några har yttrat 
sig positivt till föreslagen byggnation medans an-
dra är negativa och menar att det kommer ha stor 
negativ påverkan på naturmiljön.

Förslag till utvecklingsområde lig-
ger kvar. Påverkan på naturmiljön 
studeras i kommande detaljplane-
arbete.

B12
Kleven 1:12

Urval från myndigheter och övriga: Fem partier ser 
Kleven 1:12 som olämpligt att omvandla. (S, MP, 
V, SD, L)
 Ett parti ser att verksamheter och bostäder kan fin-
nas inom området. (C)

Den angränsande bostadsrättsföreningen längst 
ut i området önskar ingen utveckling av området.
Sammanfattning privatpersoner: 
Många yttranden har inkommit från personer som 
motsätter sig ytterligare byggnation och anser att 
det kan leda till överexploatering. Flera är negati-
va till den situation som råder där redan idag med 
trängsel och trafikproblem. Yttranden har inkom-
mit med förslag på att istället utveckla områden på 
Kleven för allmänheten med lekplats, bryggbad, 
service, kultur och fritidsverksamheter. 

Förslaget om ett seniorboende på Kleven anses 
inte lämpligt med hänsyn till det långa avståndet 
till service. 

Planeringen för området har nått 
ett sådant skede att frågan om om-
rådets lämplighet för bostadsända-
mål bäst utreds inom ramen för det 
pågående detaljplanearbetet. 
En fortsatt politisk prövning av 
områdets användning sker inom 
ramen för det arbetet. 

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B13
Långevik

Sammanfattning privatpersoner: Några har yttrat 
sig positivt till föreslagen byggnation. Utöver bo-
ende kan här även utvecklas handel, kontor, sam-
hällsnära företagande, skola, läkare, apotek, butiker 
och brandstation.

Förslag till utvecklingsområde lig-
ger kvar. Påverkan på naturmiljön 
studeras i kommande detaljplane-
arbete.

B14
Långeviks-
bergen

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti har 
fört fram att området gränser bör justeras så att om-
rådet till sin helhet ligger öster om väg 174. (S)
Sammanfattning privatpersoner: Några har yttrat 
sig positivt till föreslagen byggnation. Utöver bo-
ende kan här även utvecklas handel, kontor, sam-
hällsnära företagande, skola, läkare, apotek, butiker 
och brandstation.

Områdets gränser justeras efter 
yttrandets förslag.

C4
Väjern cen-
trum

Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit med förslag om att ändra markanvändning-
en kring Tumlaren, från nuvarande industriområde 
till en mer anpassad mark för bad, rekreation och 
friluftsliv, det anses även att marken söder om 
Tumlaren vore lämplig för framtida utvecklings-
möjligheter.

Områdets avgränsning ses över 
inför granskning. 

C5
Smögen 
centrum

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti öns-
kar förtydligande om att flerbostadshus är lämpligt 
i området. (S)

Den områdesvisa rekommenda-
tionen justeras efter yttrandets 
förslag.

F3
Inre Kungs-
hamn

Sammanfattning privatpersoner: Några har yttrat 
sig positivt till föreslagen byggnation. Byggnation 
ska ses som förtätning av befintligt bebyggelse.

Noteras.

H5-
Hamn, 
Kungs-
hamns 
centrum

Urval från myndigheter och övriga: Önskar att 
djuphamnskapacitet i hamnen bibehålls och att det 
ska framgå av områdesrekommendationen. (MP)

Den områdesvisa rekommendatio-
nen uppdateras med informationen 
om att hänsyn behöver tas vid 
fortsatt utveckling och planering av 
området. Vad som läggs i begreppet 
djuphamn utvecklas också.

V3
Hogenäs 
hamn

Sammanfattning privatpersoner: En person före-
slår att utvecklingsområdet utökas med cirka 40 
hektar söderut. Med en utökning enligt förslaget 
öppnas helt nya möjligheter för logistik som hamn, 
transportvägar, båtplatser, båtförvaring, miljösta-
tion för båtar, strandpromenad och cykelväg. Anser 
att området ska innehålla ej störande verksamheter 
som handel/hantverk.

Personen bakom yttrandet har 
varit i kontakt med kommunen och 
utvecklat sina tankar, för att en 
utvidgning ska vara meningsfull 
behöver intrång göras i strandskyd-
det. Intrånget bedöms vara så stort 
att utvidgningen inte är lämplig. 

Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

V5
Norr om 
Klippsjön

Urval från myndigheter och övriga: Miljönämnden 
påpekar att en exploatering av området innebär sto-
ra bergarbeten. 
Sammanfattning privatpersoner: Enskild anser 
att utvecklingsområde för verksamheter, Norr om 
Klippsjön V5, ska utökas söderut längs väg 171 på 
grund av att ”norra tvärleden” inte kommer att bli 
till. Personen är intresserad av att utveckla cirka 
5000 kvadratmeter i området.

Den områdesvisa rekommendatio-
nen uppdateras med informationen 
om att hänsyn behöver tas vid 
fortsatt utveckling och planering av 
området.
Avgränsningen för området justeras 
inte.

V6
Lentabo

Urval från myndigheter och övriga: Miljönämnden 
påpekar att en exploatering av området innebär sto-
ra bergarbeten. Ett tidigare planarbete för området 
avbröts på grund av detta. 

Den områdesvisa rekommendatio-
nen uppdateras med informationen 
om att hänsyn behöver tas vid 
fortsatt utveckling och planering av 
området.
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Hunnebostrand och Ulebergshamn

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Inga generella synpunkter. Se synpunkter 
kopplat till utvecklingsområden i tabell nedan. 

Sammanfattning privatpersoner
• Yttrande om att hamnområdet i Ulebergshamn 

bör kunna hanteras som en framtida möjlig 
centrumbildning, med enstaka servicefunktio-
ner såsom exempelvis café/restaurang. 

• Behov lyfts i yttrande för tätortsnära verksam-
hetsområde i Hunnebostrand. Ulebergshamn 
nämns som en möjlig plats, liksom utefter 
Brattebyvägen där det i gällande översiktsplan 
var ett verksamhetsområde benämnt U36. 
I gällande översiktsplan är område i Backa 
utmärkt, där har man nu börjat bygga, detta 
område skulle kunna utvidgas.

• Förslag har inkommit för utvecklingsområ-
de för bad/friluftsliv/rekreation samt förslag 
om gång- och cykelled mellan Ö-bron och 
gångbron till Hunnebostrand samt förslag 
om färjekoppling mellan Ödby, Ramsvik 
och Hunnebostrand sommartid. En utveck-
ling enligt förslagen föreslås samordnas med 
utbyggnaden av camping och stugby på Ödby 
Nordgård.

• Yttranden har inkommit som lyfter möjlighe-
ten till tätortsutveckling i dalgången längs väg 
174 strax norr om Hunnebostrand. Området är 
markerat som ”Tätortsområde”, utvecklings-
område för bostäder i gällande översiktsplan. 
En utveckling i området skulle knyta ihop 
B25 med B22 och skapa ett samlat samhälle. 

• Yttrande har inkommit om att utbyggnad av 
kommunalt VA till campingen på Ödby med 
fördel kan samlokaliseras med cykelbana. Då 
kan också verksamhetsområdet vid rondellen 
anslutas till kommunalt VA.

Kommentar: 
Hunnebostrand och Ulebergshamn ses som en 
del av samma tätortsområde avseende service. 
Det är av stor vikt att områdena fysiskt knyts 
samman för att kunna fungera som ett samhäl-
le ihop. Det finns redan ett uppbyggt centrum 
med många funktioner, ytterligare ett centrum 
i Ulebergshamn kommer troligen inte kunna 
konkurrera med detta.
Delar av inkomna synpunkter rörande utveck-
ling för friluftsliv kring Ödby ö har tagits med i 
förslaget. 
Området i dalgången längs väg 174 är inte 
utpekat som utvecklingsområde i översiktspla-
nen. Markanvändningen Landsbygd medger en 
komplettering av ny bebyggelse i liten skala i 
anslutning till befintlig bebyggelse och infra-
struktur. Bedömningen är att området inte är 
aktuellt som tätortsområde inom översiktspla-
nens planeringshorisont med hänsyn till att en 
hushållning av mark ska eftersträvas.
Arbete pågår inom kommunen gällande kommu-
nens VA-försörjning Frågor som rör utbyggnad 
av kommunalt VA hanteras till en början vidare 
inom ramen för det arbetet. 
Övriga synpunkter noteras. 
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B16
Södra 
Hunnebo- 
strand

Urval från myndigheter och övriga: Området är 
rikt på fornlämningar. (LST)
Sammanfattning privatpersoner: Förslag har in-
kommit om att området skulle kunna vara framtida 
verksamhetsområde eller kombinationsområde.
Yttrande har inkommit om att andra områden bor-
de vara mer prioriterade för bostadsutveckling än 
detta. 

Förslag till utvecklingsområde för 
bostäder ligger kvar men gränser-
na justeras efter den information 
som finns gällande fornlämningar 
inom området. 
Inom markanvändningen för bostä-
der kan viss icke störande verksam-
heter prövas. 
Översiktsplanen redovisar ingen 
prioriteringsordning för utveck-
lingsområdena, i det bostadsför-
sörjningsprogrammet som tas fram 
parallellt med översiktsplanen finns 
riktlinjer framtagna för hur kom-
munen bör prioritera bland delom-
rådens som anges för utveckling.

B19
Lahälla

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti anser 
att Lahälla kan utvecklas enligt samrådsförslaget 
men med utveckling med stor försiktighet. (L) 

Ett annat parti anser att området ej ska vara utpe-
kat för utveckling.(S)

Sammanfattning privatpersoner: Många yttranden 
har inkommit från personer som motsätter sig be-
byggelse på Kvarnberget/Lahälla. Förslaget anses 
bland annat ha en negativ påverkan på natur- och 
kulturvärden, värden för rekreation, landskapsbil-
den och samhället i stort. Flera föreslår att området 
istället ska tillskrivas användning ”G” område för 
närrekreation

Utvecklingsområdet för bostäder 
tas bort och hela området ges 
markanvändningen område för 
närrekreation.

B20
Norr om 
fotbollspla-
nen

Sammanfattning privatpersoner: Personer motsät-
ter sig byggnation i område B20. De anser att för-
slaget är ologiskt, olämpligt och mycket bristande 
genomtänkt. Det saknas konsekvensanalys utifrån 
miljöbalkens bestämmelser, förslaget innebär flera 
negativa hälso- och miljöeffekter och förstör dess-
utom landskapsbilden. 

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. Den områdesvisa 
rekommendationen uppdateras 
med informationen om att hänsyn 
behöver tas vid fortsatt utveckling 
och planering av området.

Hunnebostrand och Ulebergshamn
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Hunnebostrand och Ulebergshamn
Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B22
Öster om 
Skalberget

Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit med frågor som berör trafiktillförseln till 
föreslaget område. Efterfrågar mer specifika be-
skrivningar om vad de nya vägarna är tänkta att gå 
samt hur det kan påverka befintliga gator. Föreslår 
att området får egna tillfartsvägar så att ny trafik 
inte belastar de små, befintliga gatorna.

Hur området ska angöras och 
hur infrastruktur ska tillkomma i 
anslutning till området studeras 
lämpligast i kommande detaljpla-
nearbete.

B23
Gamla sy-
fabriken

Sammanfattning privatpersoner: Personer lyfter 
vikten av att området utformas som åretruntområ-
de.

Det finns inte möjlighet att regle-
ra i översiktsplanen hur bostäder 
används. 
Översiktsplanen redovisar ingen 
prioriteringsordning för utveck-
lingsområdena, i det bostadsför-
sörjningsprogram som tas fram 
parallellt med översiktsplanen finns 
riktlinjer för hur kommunen bör 
prioritera bland delområden som 
anges för utveckling.

B25
Munkebo, 
etapp 2

Sammanfattning privatpersoner: Markägare är po-
sitiv till förslag för utvecklingsområdet och avise-
rar om önskemål att vara delaktig i detaljplanearbe-
te så snart översiktsplanen vunnit laga kraft.

Noteras

B26
Kvarnmy-
ren

Sammanfattning privatpersoner: Markägare är po-
sitiv till förslag för utvecklingsområdet och avise-
rar om önskemål att vara delaktig i detaljplanearbe-
te så snart översiktsplanen vunnit laga kraft.

Noteras

B36
Norra He-
dalen

Sammanfattning privatpersoner: Flera motsätter 
sig byggnation i området och hänvisar till att det 
vid tidigare prövning framkommit att området hy-
ser höga naturvärden och innehåller skyddade ar-
ter. En byggnation anses även påverka värden för 
rekreation. Personer efterfrågar mer information 
i översiktsplanen gällande framtida byggnation i 
området och lyfter att dagvattenhanteringen är en 
viktig fråga att hantera om dammen läggs igen i en-
lighet med förslaget.

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. Den områdesvisa 
rekommendationen uppdateras 
med informationen om att hänsyn 
behöver tas vid fortsatt utveckling 
och planering av området. 
Hur området kommer formas i de-
talj och frågor som exempelvis dag-
vattenhantering kommer hanteras i 
ett framtida detaljplanearbete.
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

H4
Hunnebost-
rands hamn

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti öns-
kar att djuphamnskapacitet i hamnen bibehålls och 
att det ska framgå av områdesrekommendationen.

Den områdesvisa rekommendatio-
nen uppdateras med informationen 
om att hänsyn behöver tas vid 
fortsatt utveckling och planering av 
området.

T2
Udden

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti lyfter 
Udden som en mötesplats där människor och kul-
tur kan mötas och ser inte några problem med att 
strandskyddet återinförs. (MP)
Sammanfattning privatpersoner: Udden och skulp-
turparken lyfts som ett viktigt besöksmål. Förslag 
om att tydligare visa upp vilka fantastiska sten-
huggare som byggt upp samhället. Förslaget att ut-
veckla området vid Udden i en riktning som gynnar 
turism och friluftsliv samt öka tillgängligheten till 
området är positivt.

Noteras.

T3
Seaport

Urval från myndigheter och övriga: Ett parti anser 
att området är olämpligt för ändamålet besöksnä-
ring och att besöksnäring utan området ska finnas 
kvar obebyggt. (L))
Sammanfattning privatpersoner: Personer ställer 
sig frågande till hur en utveckling av området för 
besöksnäring kan påverka intilliggande befintliga 
verksamheters möjligheter till utveckling.

Området borde ligga kvar som tätortsnära indu-
striområde och/eller naturmark.  

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. Bedömningen är att 
området är lämpligt att pröva för 
en fortsatt utveckling för besöksnä-
ringen och att det är förenligt med 
de verksamheter som finns i närom-
rådet. 

Hunnebostrand och Ulebergshamn
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Bovallstrand

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Anser att säkra passager bör pekas ut i Bovall-
strand (även generellt) (MP)

Sammanfattning privatpersoner
• Orten lyfts i yttranden som ett populärt be-

söksmål. 
• I yttranden lyfts möjligheten att samhället kan 

utvecklas naturligt i dalgångarna. I förläng-
ningen kan varje dalgång innehålla en viss 
samhällsservice som t ex café/restaurang/
handel.

• Yttranden har inkommit om att bergen bör 
bevaras så intakta det går. 

• I yttrande efterfrågas ytterligare områden 
avsedda för verksamhetsutveckling.

• Yttrande har inkommit som anger att området 
mellan Grönvik och Skomakarudden i ÖP 
2010 benämndes som område U51, och att 
området fortsatt bör vara kvar som utveck-
lingsområde inom tätort och ses i ett helhets-
perspektiv av tätorten.

• I yttrande anges att det vid Klev sedan tidiga-
re finns en detaljplaneprocess för industrimark 
och att det anses viktigt att denna plan kom-
mer fram. 

• Synpunkt har inkommit om att kommunen 
behöver prioritera att bygga ut cykelbana mot 
Bovallstrand. Cykelbanan från Gerleborg till 
Bottna Inn tar stopp vid gärdet.

Kommentar: 
Passager och överfarter i orten är inte en fråga 
som hanteras i översiktsplanen utan får hante-
ras inom ramen för berörd förvaltnings löpande 
arbete med trafiksäkerhetsåtgärder. 
Bovallstrand bedöms i framtiden i praktiken 
ha två centrum, dels runt ICA-butiken och dels 
vid hamnplanen. Det är av stor vikt för samhäl-
lets identitet att centrumbildningen vid hamn-
planen fortsatt hålls levande med så mycket 
året-runt-verksamheter som möjligt. Därför 
bör centrumfunktioner inte spridas ut i varje 
dalgång.
Områdena för utveckling är avpassade efter 
naturliga dalgångar, på samma vis som orten 
vuxit fram. 
Gällande verksamhetsområden bedöms närhe-
ten till det, i den kommuntäckande markanvänd-
ningskartan benämnda området, verksamhets-
område utanför tätort VU2 Sotenäs trä vara god 
nog för att verksamheter ska kunna utvecklas 
så att behov täcks för orten. Avståndet är ca 1-2 
km beroende varifrån Bovallstrand man mäter. 
Kommunen kommer förutom vad som anges som 
övergripande åtgärder vad gäller gång- och cy-
kelvägnätet bearbeta frågan vidare i kommande 
arbete med stöd av den övergripande mobilitets-
utredningen som tagits fram som underlag till 
översiktsplanen.
Övriga synpunkter noteras. 
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B27
Gåsebacka   
etapp 1

Urval från myndigheter och övriga: B27 Gåsebäck 
ligger på aktiv jordbruksmark. (Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän)

Förslag till utvecklingsområde lig-
ger kvar. Den områdesvisa rekom-
mendationen uppdateras vid behov 
med informationen om att hänsyn 
behöver tas vid fortsatt utveckling 
och planering av området.

B28
Gåsebacka 
etapp 2

Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit där man ställer sig positiv till föreslagen 
byggnation

Noteras

B29
Bärbydalen

Urval från myndigheter och övriga: B29 Bärbyda-
len och B27 Gåsebacka etapp 1 ligger på aktiv jord-
bruksmark. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)
Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit där man ställer sig positiv till föreslagen 
byggnation. Området bör begränsas i norr så att 
strövområde och stigar inte berörs.

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. Den områdesvisa 
rekommendationen uppdateras 
med informationen om att hänsyn 
behöver tas vid fortsatt utveckling 
och planering av området.
Områdets mer detaljerade utform-
ning och avgränsning studeras ej i 
översiktsplanen.

B30 
Öster om 
skolan

Sammanfattning privatpersoner: Två yttranden har 
inkommit som motsätter sig bebyggelse i området. 
De känner oro för hur det kommer påverka natur-
marker och landskap samt intilliggande bebyggel-
se. Möjligtvis skulle en mindre stig kunna anläggas 
som knyts samman med motionsslingan. 

Några efterfrågar en större tydlighet med inten-
tionerna för området och vill att det nya området 
ska betraktas som frikopplat med egen tillfart från 
öster och att tomterna ska placeras längst österut 
mot bergskanten.

Förslag till utvecklingsområde lig-
ger kvar. Den områdesvisa rekom-
mendationen uppdateras vid behov 
med informationen om att hänsyn 
behöver tas vid fortsatt utveckling 
och planering av området. 
Hur området kommer formas i de-
talj och frågor som exempelvis dag-
vattenhantering kommer hanteras i 
ett framtida detaljplanearbete.

B31
Säm 2:1

Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit som ifrågasätter föreslagen byggnation i 
område B31 med tanke på att det påträffats fridlys-
ta djur på EU-nivå, där marken är väldigt viktig för 
arter som finns i området. 

Fastighetsägare har yttrat sig positivt på att deras 
fastighet ligger inom området. Hen reserverar sig 
för att den utpekade gång/cykelvägen inte är aktu-
ell att utveckla om planområdet inte godkänns för 
bostäder.

Förslag till utvecklingsområde lig-
ger kvar. Den områdesvisa rekom-
mendationen uppdateras vid behov 
med informationen om att hänsyn 
behöver tas vid fortsatt utveckling 
och planering av området. 
Frågor rörande exempelvis natur-
värden hanteras i detaljplane- 
processen. 

Bovallstrand
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Bovallstrand
Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B32
Skomaka-
rudden

Urval från myndigheter och övriga: 
Bevara naturen och tillgängligheten vid Skomaka-
rudden. (MP)

Skomakarudden i Bovallstrand bör i textdelen 
ändras så att det istället blir möjligt med en försik-
tig exploatering med prioritet på öppna ytor och re-
kreation på själva udden. Några bostäder kan dock 
accepteras orienterade mot Dinglevägen. (S)

Planen har vunnit laga kraft, områ-
det lyfts därför ur översiktsplanen 
som ett utvecklingsområde. Fortsatt 
prövning och utveckling av områ-
det sker inom ramen för den laga 
kraftvunna detaljplanen.

F7
Heljeröd

Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit där man ställer sig positiv till föreslagen 
byggnation. Höjder och bergsområden bör hanteras 
varsamt. En utvidgning syd och sydost i dalgången 
skulle gagna samhället

Områdets utbredning och avgräns-
ning studeras i detalj i kommande 
detaljplanearbete. Övriga synpunk-
ter noteras.

G11
Badholmar-
na/Gull-
viksberget

Urval från myndigheter och övriga: Önskar jus-
tering av G11 Badholmarna/Gullviksberget så att 
utrymme ges för expansion av deras verksamhet. 
(Bovallstrand Marin)

Området avgränsas mot strand-
skyddsgräns. Det bedöms svårt att 
motivera ett intrång i strandskyddet 
på denna del. En utveckling av 
området skulle dessutom troligen 
innebära stor påverkan på land-
skapsbilden genom bergspräng-
ning vilket ses som olämpligt då 
angränsande område utgör del 
av ortens närrekreationsområde. 
Området har utvidgats så att det 
får samma avgränsning som nu 
gällande detaljplan, den innehåller 
stora delar prickmark där byggna-
der ej får uppföras. Om förändring 
av denna mark önskas ges stöd för 
detta i översiktsplanen (men det 
kommer troligen behövas en ny 
detaljplan eller ändring av den be-
fintliga detaljplanen för att ge stöd 
för en sådan utgård) 

T5
Stensnäs-
vallen

Urval från myndigheter och övriga: Föreningen 
som driver verksamhet vid Stensnäsvallen är posi-
tiva till föreslagen markanvändning. (Bovallstrand 
IF)

Noteras.
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Område Sammanfattning yttrande Kommentar

V1
Öster om 
Bovallsdör-
ren

Urval från myndigheter och övriga: V1 Bovalls-
dörren upplevs som märkligt placerad med hänsyn 
till närrekreation och eventuellt bullrande verksam-
heter (Miljönämnden i mellersta Bohuslän)

Önskar justeringar i område V1 Öster om Bo-
vallsdörren. (Bovalls dörrbyggeri)
Sammanfattning privatpersoner: Området bör dras 
något västerut för att bevara så mycket som möjligt 
av elljusspår och strövområden, den sydligaste de-
len bör vara fortsatt skogsområde.

Gränserna för området justeras i 
enlighet med yttrande från Bovalls 
dörrbyggeri. I områdesrekommen-
dationerna finns angivet att hänsyn 
ska tas till rekreationsvärdena om 
och när en sådan utvidgning sker.
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Bohus Malmön

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Önskar att möjlighet ges till fler bostäder på 
Malmön men att trafiksituationen måste lösas. 
(L)

• Önskar att en parkering vid färjeläget till Bo-
hus Malmön utreds. (S)

Sammanfattning privatpersoner
• Önskar GC-koppling till Bohus-Malmön.

Kommentar: 
Enligt förslag till översiktsplan får ingen större 
utbyggnad av bostäder ske på Bohus-Malmön 
innan föreslagna trafikåtgärder kommit tillstånd 
förbi Örn. 
Parkeringssituationen nämns i den övergri-
pande mobilitetsutredning som tagits fram som 
underlag till översiktsplanen. I det fortsatta 
arbetet med mobilitetsåtgärder som kommunen 
redan påbörjat kan denna fråga vidare behand-
las på ett mer lämpligt sätt.
GC-koppling ingår inte i kommunens utredning 
som ligger till underlag för översiktsplanen. 
Fortsatt arbete med cykelplanering kommer ske 
i kommunen cykelstrategi. 
Övriga synpunkter noteras. 

Område Sammanfattning yttrande Kommentar

B1
Höjden 
sydväst om 
Grönvik

Urval från myndigheter och övriga: Förbifart Örn 
är en förutsättning för att kunna bygga ut B1 (Mil-
jönämnden i mellersta Bohuslän)
Sammanfattning privatpersoner: Några har yttrat 
sig positivt till föreslagen byggnation.

Noteras. Planen innehåller redan 
information om detta.

B2 
Kalven, 
bakom gäst-
hamnen

Synpunkt har inkommit som ifrågasätter förslag 
till bostäder på Kalven där reningsverket har legat. 
Anser att detta måste vara ett misstag, här bör man 
fortsätta att se det som ett hamn/naturområde.

Förslag till utvecklingsområde 
ligger kvar. 

B3
Nedanför 
vattentornet

Urval från myndigheter och övriga: Förbifart Örn 
är en förutsättning för att kunna utveckla område 
B3- Nedanför vattentornet på Malmön (Miljö-
nämnden i mellersta Bohuslän)

Noteras. Planen innehåller redan 
information om detta.

F1
Myren

Urval från myndigheter och övriga: Anser att det 
endast finns små förtätningsmöjligheter inom F1 
Myren. (Myrens samfällighet)

Noteras. Området ligger kvar. Det 
är först vid ett visat intresse av att 
förtäta som en prövning görs kring 
var och hur den kanske. Ur ett 
övergripande perspektiv är området 
glest bebyggt. 

V7
Gullda-
len - Nytt 
föreslaget 
område

Sammanfattning privatpersoner: Yttrande har in-
kommit om att kommunen bör se över tillgänglig-
heten av mark för lokala entreprenörer att utveckla 
sin verksamheter. Exempelvis behövs det yta på 
Bohus-Malmön för byggnation av lagerhallar. 

Ett nytt område har pekats ut som 
följd av yttrandet rörande verksam-
heter på Bohus-Malmön.

Bohus Malmön
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Kommentar: 
I direkt anslutning till Askum kyrka finns inga 
föreslagna utvecklingsområden för bostäder. 
Ingen förändring kommer föreslås i översikts-
planen. Ny bebyggelse får prövas enligt över-
siktsplanens rekommendationer. 
Översiktsplanens inriktning är att Askum ska 
utvecklas till en central by för utveckling av nä-
ringsliv och bostäder på landsbygden. Området 
bedöms inte som lämpligt för mer storskaliga 
eller störande verksamheter. 
Inom ramen för detaljplanearbeten för område-
sutveckling studeras behov av förskoleutbygg-
nad. 
Vid Askumskrysset föreslås ett område för cen-
trumutveckling, C7.
Vid prövning av ny bebyggelse hanteras förut-
sättningar för VA-anläggningar. Det finns ingen 
uttalad strategi från kommunen för alternativa 
lösningar. Arbete pågår inom kommunen gäl-
lande kommunens VA-försörjning.
Frågor som rör kulturvärden hanteras inom 
ramen för respektive detaljplaneprocess.
Stora områden kring Askum föreslås som 
Landsbygd eller Landsbygdsutveckling. I dessa 
områden ska stor hänsyn ska tas till områdets 
natur- och kulturmiljövärden.  
Övriga synpunkter noteras. 

Askum

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Det finns en efterfrågan på större tomter med 
möjlighet till exempelvis odling och Libera-
lerna anser att området runt Askums kyrka 
skulle kunna tillgodose behov av efterfrågan. 
(L)

• Utbyggnad vid Askum kräver förskola (Ut-
bildningsförvaltningen)

• Området runt kustcharken vid Askumskrysset 
är lämpligt för verksamheter (MP)

• Utveckling av alternativa avloppslösningar på 
landsbygden för att möjliggöra en utveckling 
med bostäder utan att vara kopplade till kom-
munens reningsverk. (MP)

• Det är viktigt att hänsyn tas till kulturhisto-
riska värden tidigt i detaljplaneprocessen vid 
planering av verksamhetsområde i Askum - 
Hogenäs norra. Varsamhet måste vara styran-
de. (Bohusläns museum)

Sammanfattning privatpersoner

• Området Askum-Amhult Stensjö lyfts i yttran-
de som ett fantastiska naturområden. 

• Yttrande har inkommit om att en utveckling 
i Askum är positiv, men att kommunen i 
synnerhet bör planera för verksamhetsområde, 
handel och lager.
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Övriga områden

Urval av yttranden från myndigheter och 
övriga

• Gällande Hogenäs norra anses det möjligt att 
hantera påverkan på riksintresse 4 kap inom 
pågående detaljplan. (LST)

• Önskar ej att verksamhetsområdet Norra Ho-
genäs tillkommer (MP)

• Önskar samma syn på Tossene kyrkby som 
Askum. (Tossene byalag)

Sammanfattning privatpersoner
• Yttrande har inkommit med synpunkter på att 

Tossene inte hanteras på erforderligt sätt och 
att det i Tossene borde kunna utvecklas fler 
bostäder i flerbostadshus eller tillskapas pris-
värda tomter. Område ovanför Kvarnforsen 
lyfts som lämpligt för utveckling. 

• Benders stenindustri lyfts som viktig arbets-
givare och en viktig verksamhet i kommunen. 
Översiktsplanen borde medge att området runt 
industrin kan utvecklas med lager och industri 
och studera en ny tillfart till området för att 
skydda vattentäkten.

• Yttrande har inkommit från fastighetsägare 
som äger stor andel mark från Klingsdalen till 
Bovallstrands utkant som anser att kommu-
nen begränsar deras möjlighet till att fortsätta 
bedriva skogs- och jordbruksverksamhet då 
markerna pekas ut som kustzon med begräns-
ningar gällande utveckling. På många delar 
av marken finns det möjlighet att utveckla 
tomter i framtiden. Det finns en efterfrågan på 
nya tomter även utanför tätbebyggda områden 
eftersom det har blivit för dyrt att köpa tomter 
inne i samhällena. 

• Synpunkt har inkommit om att det i över-
siktsplanen tydligt måste framgå att trans-
porter med personbilar, tunga fordon och 
anläggningsmaskiner måste ske norrifrån via 
väg 171 till ett framtida industriområde för 
Hogenäs norra. Den södra delen av området 
har stora naturvärden.

• Yttrande har inkommit om att en ny tillfarts-
väg är av högsta prioritering, Malmön- Am-
hult-Amborsereröd-Todderöd. 

• Synpunkt har inkommit om att en ny 
vägsträckningen från Amborseröd mot Mal-
mön kan innebära ökade risker i trafikmiljön 
med ökade hastigheter.

• Trafikfrågan för vägen vid Örns camping till 
färjeläget måste bli löst innan fler hus kan 
byggas i området eller fler villavagnar tillåts 
på campingen. Vägen behöver avsevärt bred-
das för ökad trafiksäkerhet.

• Området öster om Håle Bäck är värt att beva-
ra med dess unika kulturlandskap från Håle 
dalar till Håle Kile.

• Yttrande har inkommit med förslag om 
område för utveckling av bostäder ”Lyckans 
hagar”. Redovisar för förutsättningarna för en 
planläggning av ca 40 villatomter.

Kommentar: 
Synpunkterna gällande landskapsperspektivet 
inom planeringen och Hogenäs norra noteras. 
Läs mer under bemötande till Länsstyrelsens 
yttrande. 
Tossene ligger inom område för landsbygds-
utveckling där det kan vara lämpligt med en 
komplettering med enstaka bostadshus, mindre 
grupper med bostäder. En mer omfattande tät-
ortsutbyggnad i detta läge bedöms inte rimligt 
inom översiktsplanens planeringshorisont. 
Område för Ävja stenbrott pekas ut som befint-
ligt verksamhetsområde. Utveckling av verk-
samheter kan ske inom området och vid behov 
av utvidgning prövas detta gentemot översikts-
planens rekommendationer.
Området norr om Bovallstrand är utpekat som 
kustområde. Bedömningen är att denna miljö är 
viktig att värna och för att ha en hållbar balans 
mellan bevarande och utveckling inom kommu-
nen. 
Områdestexten till verksamhetsområdet Hoge-
näs norra kompletteras med att den huvudsak-
liga trafikmatningen till/från området bör ske 
från norr. Frågor rörande trafik och infrastruk-
tur studeras vidare inom ramen för detaljplane-
arbetet. 
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Kommunen studerar vidare en ny tillfartsväg 
mot Malmön. Inom ramen för det arbetet hante-
ras frågor rörande trafiksäkerhet.
En ny väg förbi Örn pekas ut i översiktsplanen. 
Översiktsplanen anger att ett genomförande av 
trafikåtgärder på sträckan är styrande för be-
byggelseutveckling på Bohus-Malmön men det 
är inte styrande för utvecklingen av campingen 
eller enstaka bebyggelse i området. 
Området öster om Håle Bäck ligger inom 
Åbyfjordens kustområde. I området gäller en 
restriktiv hållning mot bebyggelse och andra 
åtgärder. Naturvårdens, friluftslivets och kultur-
miljövårdens intressen ska prioriteras.
Området för förslag om bostadsutveckling 
”Lyckans hagar” ligger inom område för 
landsbygdsutveckling där det kan vara lämpligt 
med en komplettering med enstaka bostadshus, 
mindre grupper med bostäder. 
Övriga synpunkter noteras. 
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Inkomna synpunkter
Nedan redovisas inkomna yttranden från myndig-
heter, föreningar, kommuner, politiska partier och 
andra organisationer tillsammans med kommentarer 
om bemötanden från kommunen. Vissa yttranden har 
sammanfattats och förenklats i sin redovisning. Läns-
styrelsen yttrande återges i sin helhet med kommenta-
rer om hur yttrandet inarbetas eller bemöts efter varje 
stycke. Övriga yttranden bemöts i en kommentar efter 
själva sammanfattningen av yttrandet. 

Yttranden från enskilda redovisas sammanfattat i 
en bilaga och besvaras i redovisning av synpunkter 
och dess bemötande efter ämne och ort. 

Alla yttranden finns att ta del av i sin helhet hos 
kommunen. 

1 Statliga och regionala myndigheter 
och organ
1.1 Länsstyrelsen
Inledning
Sotenäs kommun har ställt ut Översiktsplan för Sote-
näs kommun på samråd.
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 10§ plan- och byggla-
gen (PBL) vid samråd om översiktsplan särskilt:

• ta till vara och samordna statens intressen,
• ge råd i fråga om sådana allmänna intressen 

enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid 
beslut om mark- och vattenanvändningen,

• verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 
kap. miljöbalken (MB), att miljökvalitetsnor-
mer (MKN) enligt 5 kap. MB följs och att 
redovisningen av områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen är förenlig med 7 
kap. MB,

• verka för att mellankommunala frågor samord-
nas på lämpligt sätt samt

• verka för att bebyggelse och byggnadsverk 
inte blir olämpliga med hänsyn till människ-
ors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen 
har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget 

till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden 
över planförslaget har inkommit från Luftfartsverket 
(omfattas av sekretess), Svenska kraftnät, Havs- och 
vattenmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Skogs-
styrelsen, Statens geotekniska institut, Sjöfartsverket 
och Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas 
till kommunen för kännedom.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett 
förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen är över-
skådlig och huvudstrategier och temaområden beskri-
ver tydligt hur kommunens vision ska nås genom den 
fysiska planeringen. Med några kompletteringar och 
förtydliganden kan översiktsplanen ge god vägled-
ning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.

De stora frågorna för kommunen i översiktsplanen 
handlar om bebyggelseutvecklingen i relation till pla-
nen för ett större verksamhetsområde, utöver det ge-
nerella bostadsbehovet som råder. Det är bra att kom-
munen lyfter fram olika scenarier för utveckling och 
är uppriktiga med hur byggsatsningar hittills fallit ut.

Huvuddelen av bebyggelseutvecklingen ska ske 
inom och i anslutning till befintliga tätorter. Genom 
att låta samhällena Kungshamn, Väjern med mera 
växa samman ska en kuststad bildas. Övriga samhäll-
en avses utvecklas i långsammare takt vilket Läns-
styrelsen ser som god samhällsplanering och hushåll-
ning med resurser. Det är till fördel för en kommun att 
ha god planberedskap, vilket denna översiktsplan ger.

Länsstyrelsen kan inte utesluta risk för påtaglig 
skada på riksintresse för naturvård till följd av utveck-
ling av småbåtshamnar. Kommunen behöver beskriva 
tydligare hur riksintressen för kulturmiljö liksom rik-
sintresse för friluftslivet ska tillgodoses. Kommunen 
bör beskriva hur påtaglig skada på riksintresset enligt 
4 kap miljöbalken kan undvikas genom övergripande 
principer för utformning och placering av ny bebyg-
gelse i höjdlägen.

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås med-
verkar till att MKN för luft och buller enligt 5 kap. 
MB följs. Kommunen behöver beskriva hur MKN 
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vatten ska kunna följas vid utveckling av småbåts-
hamnar, en viktig fråga är då att undvika påverkan på 
ålgräsängar.

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- 
och vattenområden och som angår angränsande kom-
muner samordnas på ett lämpligt sätt. Kommunen 
kan i sammanhanget förtydliga ifall frågor gällande 
grön infrastruktur behöver samordnas.

Kommunen behöver förtydliga eventuell hänsyn 
till farliga verksamheter och förorenade områden.

Föreslagna utvecklingsområden kan vara lämpli-
ga, men detaljerade utredningar kan komma att krä-
vas i kommande detaljplanering vad gäller risken för 
översvämning, risken för olyckor med transport av 
farligt gods och risk för ras eller skred. Det går inte 
att göra lämplighetsbedömningen fullt ut på denna 
övergripande nivå, och det är viktigt att kommunen är 
medveten om att en utredning kan visa att föreslagen 
utveckling inte är lämplig.

Länsstyrelsen bedömer att kommunen i stort på ett 
bra sätt beskrivit var det finns klimatrelaterade risker 
för skador på den byggda miljön. Kommunen kan ar-
beta vidare med att beskriva hur riskerna kan minska 
eller upphöra, främst kopplat till skred.

Kommentar
Noteras, vad gäller de behov av komplettering-
ar som förs fram, se kommentar under respekti-
ve ämnesrubrik.

Länsstyrelsens synpunkter gällande 
ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Riksintressen
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)
Försvarsmakten avstår från att yttra sig i detta ske-
de. Då riksintressen för totalförsvarets militära del 
ska redovisas och tillgodoses i översiktsplanen vill 
Länsstyrelsen ändå uppmärksamma om att det på 
Försvarsmaktens hemsida och i riksintressekatalogen 
för Västra Götalands län finns aktuellt planeringsun-
derlag.

Kommentar
Noteras.

Naturvård (3 kap. 6 § MB)

Riksintresseområdet Ramsvikslandet, Hållö, Kornö 
och Gåsö skärgårds värden kan enligt riksintressenas 
värdebeskrivning påverkas negativt av bland annat 
muddring, anläggning av hamnar, bryggor och pirar. 
Det går inte att utesluta risk för påtaglig skada vid fö-
reslagen utveckling av småbåtshamnar. Det är bra att 
kommunen skriver att marinbiologisk utredning lik-
som inventering av naturvärdena på berört landområ-
de ska utföras. Det förekommer enligt Länsstyrelsens 
uppgifter ålgräsängar inom flera småbåtshamnar, ex-
empelvis inom området Väjern H4, se också rubrik 
MKN Vatten.

Kommentar
En översyn har efter samrådet gjorts av de 
områdesvisa rekommendationerna. Gällande de 
områden för småbåtshamnar som nämns har en 
uppdatering gjorts utefter tillgänglig informa-
tion. Mycket av kunskapsmaterialet är gammalt 
vilket föranleder att det i rekommendationer-
na kommer stå att marinbiologisk utredning 
behöver utföras som underlag vid en eventuell 
förändring eller utveckling. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Utvecklingsområdena VB1 och UL2 omfattar eller 
ansluter till riksintresset Tossene. Särskilt vindkraft 
med hög höjd har i regel en märkbar visuell påverkan 
på längre avstånd. Det är otydligt hur den planerade 
utvecklingen kommer att beröra riksintresset och där-
med är det svårt att bedöma om riksintressets värden 
tillgodoses. Kommunen behöver tydligare beskriva 
den planerade utvecklingen och vilka hänsyn som 
kan krävas för att undvika påtaglig skada.

Det är svårt att bedöma om riksintresse Smögens 
värden tillgodoses. Kommunen behöver beskriva det-
ta tydligare, annars får bedömningen av hur riksin-
tresset kan tillgodoses göras i detaljplan. Det gäller 
främst kring den centrumutveckling som planeras.

För riksintresset Åby noteras inga konflikter.
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Kommentar
Vindbruksområdet kan beroende av sin storlek 
endast utvecklas för enskilda verk (som högst 
två eller tre stycken då verken ska stå med minst 
4-6 rotdiametrars avstånd). Utifrån områdets 
långsmala utformning kan de endast placeras 
i en upplevd linje norr om Riksintresseområdet 
Tossene. 
Riksintresseområdet är motiverat utifrån att det 
är en fornlämningsmiljö enligt den tillhörande 
värdebeskrivningen. Riksintressets kärnvärde 
påverkas ej om det föreslagna området skulle 
omvandlas då endast en visuell påverkan finns 
och denna kommer vara begränsad till endast 
ett område i norr. Om det skulle finnas fornläm-
ningar inom området så omfattas det av vanlig 
tillståndsprövning (under förutsättning att vind-
kraftverken har den storleken att det behövs)
liksom även bedömning av eventuell påverkan 
på landskapsbilden. 
Det föreslagna centrumområdet C5 Smögens 
centrum ligger som närmast 650 meter nordost 
om riksintresseområdet Smögens avgränsning 
utan synlig kontakt. Kommunens bedömning är 
att ingen påverkan sker på riksintresset utifrån 
föreslagen bebyggelseutveckling. 
Inom riksintresseområdet Smögen finns ett om-
råde för bostadsutveckling med, område B12. 
För det området pågår en detaljplaneprocess, 
där påverkan på riksintresset på en mer detal-
jerad nivå kan utredas. Området finns medtaget 
som ett utvecklingsområde i översiktsplanen då 
detaljplaneprocessen är i ett tidigt skede.

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)

Riksintressena Norra Bohusläns kust – inre kust-
zonen och Norra Bohusläns kust – yttre kustzonen 
berörs av utbyggnadsplaner enligt översiktsplanen. 
Kommunen föreslår områden för bostäder och besök-
snäring inom riksintresse. Översiktsplanen innehåller 
en övergripande beskrivning av påverkan på riksin-
tressets värden och hur hänsyn ska tas, vilken är en 
bra grund. I objektsinformationen till varje område 
beskrivs också ibland hur friluftsintressen kan tillgo-
doses. Kommunen behöver dock utveckla och förtyd-

liga, för varje område, om det finns risk för påtaglig 
skada på riksintresset eller inte, och hur detta i så fall 
kan hanteras i det området.

Kommunen kommer annars att behöva tydliggöra 
hantering av riksintresset i kommande planprocesser.

Kommentar
Bedömningen om risk för påtaglig skada på 
riksintresset görs i den tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivningen. Hänsynsbeskrivningarna 
utvecklas i handlingen i det fall det är aktuellt 
(det kommer ej göras för varje område) utifrån 
bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Där så behövs läggs exempelvis information till 
om att hänsyn ska tas om det sker utveckling 
inom områdena avseende påverkan på riksin-
tresse för friluftsliv.

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Trollhättans flygplats är av riksintresse vilket bör re-
dovisas under Riksintressen i planen.

Kommentar

Avsnittet angående riksintresse kompletteras.

Geografiska riksintressen (4 kap MB)
Sotenäs är en utpräglad kustkommun och större delen 
av kommunen omfattas av riksintressen enligt 4 kap 
för obruten kust/rörligt friluftsliv. Det är positivt att 
översiktsplanen på ett tydligt sätt lyfter landskapsper-
spektivet kopplat till riksintresset enligt 4 kap miljö-
balken. Översiktsplanen lyfter även kulturmiljövär-
dena och behovet av hänsyn i framtida exploateringar.

Länsstyrelsen bedömer, utifrån vad som framgår i 
översiktsplanen i nuläget, att kommunen i pågående 
detaljplaneprocess med miljöbedömning har möjlig-
het att hantera omfattning, placering och nödvändiga 
anpassningar inom det större området för verksam-
hetsutveckling Hogenäs norra, så att påtaglig skada 
på riksintresse enligt 4 kap undviks.

Kommunen beskriver ett förhållningssätt till det 
geografiska riksintresset utifrån det större verksam-
hetsområdet på ett mer ingående sätt än för övriga 
utvecklingsområden. Detta är naturligt då processen 
kring verksamhetsområdet kommit längre. Detta är 
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ett arbetssätt med slutsatser som med fördel skulle 
kunna användas på fler utvecklingsområden i kom-
munen, till exempel tätortszonerna. Dessa områden 
har potentiell inverkan på ett sammantaget större om-
råde i känsliga miljöer.

Påverkan på riksintresset enligt 4 kap är ofta som 
störst när det gäller byggnationer i höjdlägen, idag 
ofta oexploaterade. Ny bebyggelse i högre liggande 
exponerad terräng kan bli en markant del av siktho-
risonten och påverka landskapsbilden negativt. Flera 
av översiktsplanens utvecklingsområden för bostäder 
föreslås i höjdläge i terrängen, eller på nivåer ovanför 
den ursprungliga bebyggelsen. Sett till upplevelsen 
av kustsamhällenas kulturmiljöer och till landskapet i 
stort innebär trenden med ny bebyggelse, som börjar 
bli generell utmed kusten, en typ av tillägg i land-
skapsbilden som sammantaget påverkar riksintresset. 
Kommunen bör beskriva hur påtaglig skada på riks-
intresset kan undvikas genom övergripande principer 
för utformning och placering, utifrån riksintressets 
värdebeskrivning. Kumulativa effekter på landskaps-
bilden kan studeras i miljöbedömningen. Genom att 
behandla de övergripande frågorna i översiktsplanen 
skapas tydligare förutsättningar för kommande pro-
cesser.

Kommentar
Synpunkterna gällande landskapsperspektivet 
inom planeringen av Hogenäs norra noteras. 
Vad gäller byggnationer i höjdlägen är place-
ringen av och vad som föreskrivs inom planens 
utvecklingsområden av den arten att påverkan 
på riksintresset 4 kap bedöms som ringa. Det 
är endast mellan Kungshamn och Väjern och 
i Kungshamn där risk för påverkan finns om 
de föreslagna lägena från samrådshandlingen 
bebyggs. De föreslagna områdenas placering 
och skala har sin grund i att om kommunen 
ska växa befolkningsmässigt behöver bostads-
utbudet kompletteras med möjlighet till flerfa-
miljshus och att dessa bör placeras så att de 
bygger vidare på samhällena Kungshamn och 
Väjern. Historiskt har samhällena vuxit samman 
efter tid, ibland har detta inneburit att högre 
liggande terräng tagits i anspråk för att binda 

samman samhällena. Kommunen önskar att 
kommande utveckling sker på samma vis varför 
Förålarna mellan Kungshamn och Väjern sär-
skilt pekats ut. Skalan i samrådsförslaget sattes 
medvetet på en sådan nivå att det skulle vara 
möjligt att bebygga områdena med flerfamiljs-
hus. Förålarna ligger inte i direkt anslutning till 
de mest känsliga och äldre delarna av kustsam-
hällena varför detta ses som lämpligt. Samtidigt 
ligger Förålarna sett från havet indraget, bak-
om framförliggande öar och även en klipphylla. 
Mellan samråd och granskning har en särskild 
synbarhetsanalys gjorts som används som grund 
för konsekvensbedömningen. Studien visar att 
bebyggelse inom de södra delarna av Förålarna 
(område B9a och B9b) har en högre synbarhet 
i landskapet än de norra delarna (område B9c 
och B10). Inför granskningen justeras därför 
rekommendationen kring den föreslagna bygg-
nadshöjden i de södra delarna och en lägre be-
byggelse föreslås. Miljöbedömningen komplet-
teras med att beskriva de kumulativa effekterna 
utifrån riksintressets värdebeskrivning.

Natura 2000

Det finns fyra Natura 2000-områden i kommunen. 
Planerade åtgärder för väg 171 kommer att påverka 
Åbyfjorden vilket innebär krav på omfattande inven-
teringar, som kommunen också lyfter.

Kommentar
Noteras

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Länsstyrelsen bedömer i stort att det som föreslås 
medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Det 
finns dock en risk att MKN motverkas genom utveck-
ling av småbåtshamnar.

Kommunen pekar ut områden för småbåtshamn 
som ska ges möjlighet att utökas. Att samla båtplat-
ser och skapa effektiva gemensamma lösningar har 
vissa positiva effekter i jämförelse med att de sprids 
ut. Dock bör utbyggnad av småbåtshamnar med dess 
tillhörande infrastruktur ske med stor restriktivitet 
och övervägas noga då de riskerar medföra stor mil-
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jöpåverkan i havsmiljön och försvåra möjligheten att 
följa miljökvalitetsnormerna för kustvatten och för 
havsmiljön.

Kommunen behöver beskriva hur de ska undvika 
att försämra förutsättningarna för att uppnå MKN, 
och på vilket sätt översiktsplanen ska leda till upp-
fyllandet av MKN. Exempelvis föreslår miljökonse-
kvensbeskrivningen att undersöka landförlagd båtför-
varing som alternativ.

Påverkan på ålgräs kan leda till försämring av 
MKN. Enligt Länsstyrelsens uppgifter förekommer 
ålgräs i dessa områden:

• Bovallstrand: stora förekomster av ålgräs sö-
der om det utpekade området

• Hunnebostrand: spridda förekomster av ålgräs 
inom och utanför området

• Väjern: stora förekomster av ålgräs i kombina-
tion med dålig vattenomsättning

• Hovenäset: ålgräs finns både norr och söder 
om utpekat område

• Malmön: spridda förekomster av ålgräs.

Länsstyrelsen menar att stor försiktighet ska råda för 
utveckling inom område med ålgräs. Även om bygg-
nation i vattnet inte sker ovan ålgräs kommer ökad 
aktivitet från båtliv att påverka området negativt. Ob-
servera att ålgräsets utbredning kan förändras från år 
till år och hänsyn behövs till dess möjlighet att sprida 
sig.

För ålgräs finns ett så kallat ”tröskelvärde”, en kri-
tisk nivå då ekosystemet kan förändras. För att ta reda 
på status på ålgräset och dess tröskelvärde behöver 
detta undersökas vidare i miljökonsekvensbeskriv-
ning i kommande skede för eventuell utveckling av 
småbåtshamnen. Detta bör framgå i översiktsplanen.

Användbart underlag kan också finnas från Havs- 
och vattenmyndighetens projekt Fysisk påverkan i 
svenska kustvatten och i rapporten 2020:12 Fysisk 
störning i grunda havsområden4.

Översiktsplanen hänvisar till underlag om MKN 
i VISS, Vatteninformationssystem Sverige. Detta är 
bra, men uppgifter om kemisk respektive ekologisk 
status liksom normen för respektive vattenförekomst 
bör också redovisas i översiktsplanens karta.

Kommentar
Områdesbeskrivningarna och rekommendatio-
ner kompletteras med information om exempel-
vis äldre ålgräsinventeringar och den hänsyn 
som behöver tas. 
Generellt kommer det i översiktsplanen finnas 
möjlighet att inom föreslagna verksamhetsom-
råden och områden för hamnverksamhet inom 
kommunen hantera landförvaring av båtar.

Fisk- och musselvatten

Länsstyrelsen har i nuläget inte kunnat bedöma om 
det som föreslås medverkar till att MKN för fisk- och 
musselvatten enligt 5 kap. MB följs, och ber att få 
återkomma innan granskningsskedet. 

Kommentar
Följande information inkom 27 april 2022 från 
länsstyrelsen: 
Länsstyrelsen bedömer i stort att det som fö-
reslås kan medverka till att MKN för fisk- och 
musselvatten enligt 5 kap. MB följs, om de 
åtgärder som beskrivs i miljöbedömningen ge-
nomförs, till exempel gällande avloppsrening. 
Länsstyrelsen vill påpeka att varje enskild 
utbyggnad och aktivitet som påverkar kust-
vattnet och dess miljöer (exempelvis småbåts-
hamn, utbyggnaden av reningsverket/ utökad 
avloppsrening etcetera) kräver anmälan eller 
tillståndsprövning enligt miljöbalken, då MKN 
prövas.
Noteras.

Luft

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medver-
kar till att MKN enligt 5 kap. MB följs.

Kommentar
Noteras

Buller
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att MKN 
för buller inte är tillämplig för Sotenäs kommun, och 
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ser positivt på att kommunen ändå arbetar med att be-
gränsa buller.

Kommentar

Noteras. 

Strandskydd och landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS)

Översiktsplanen föreslår inga områden för LIS.

Kommentar

Noteras.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna 
mark- och vattenanvändning som berör andra kom-
muner samordnas på lämpligt sätt. Kommunen be-
skriver olika aktuella samarbeten och exempel på 
sakfrågor.

Översiktsplanen beskriver att kommunens natur- 
och friluftslivsvärden är den del av den kommunala 
och regionala gröna infrastrukturen. Det står att be-
hovet att bevara och utveckla är starkt i många natur-
områden. Beskrivningen kan gärna förtydligas med 
huruvida mellankommunalt samarbete finns, eller be-
hövs, kopplat till dessa. Länsstyrelsen har underlag 
om grön infrastruktur i form av regional handlings-
plan för grön infrastruktur med webbGIS på Läns-
styrelsens hemsida och i geodatakatalogen. Stöd för 
resonemang om regionala samband och ställningsta-
ganden för grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
finns också i ett nytt planeringsunderlag som Läns-
styrelsen tagit fram. Underlaget fokuserar på Borås-
regionen, men ska utvecklas vidare för hela länet. Till 
dess kan delar av materialet ändå användas av andra 
kommuner.

Kommentar
Noteras, vad gäller regional grönstruktur har 
det även inkommit synpunkter från kommunens 
förvaltningar avseende behovet av samordning 
mellan kommunerna, detta tas upp och kom-
menteras i granskningshandlingen.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion

Föreslagna utvecklingsområden kan vara lämpliga, 
men detaljerade utredningar kan komma att krävas i 
kommande detaljplanering vad gäller risken för över-
svämning, risken för olyckor med transport av farligt 
gods samt risk för ras eller skred, se nedan rubriker. 
Det går inte att göra lämplighetsbedömningen fullt 
ut på denna övergripande nivå och det är viktigt att 
kommunen är medveten om att en utredning kan visa 
att föreslagen utveckling inte är lämplig.
Kommunen bör ange hur samhällsviktig verksamhet 
ska hanteras i planeringen. Länsstyrelsen rekommen-
derar att samhällsviktig verksamhet generellt ges en 
högre säkerhetsnivå när det till exempel gäller risker 
från farligt gods och översvämning.

Kommunen bör titta på sin risk- och sårbarhetsana-
lys (RSA) och fundera över om det finns något som 
påverkar innehållet i översiktsplanen.

Kommentar
Noteras. Under arbetets gång har tillgång 
funnits till kommunens interna risk- och sår-
barhetsanalys. Det finns viss information som 
är av intresse för kommunens mark- och vatte-
nanvändning som ej lyfts in i översiktsplanen 
på grund av att det är olämpligt publicera 
informationen. Hänsyn har i viss mån tagits till 
de risker som identifierats där det bedömts vara 
relevant för översiktsplanen. 

Farligt gods

Kommunen konstaterar att ett antal sekundära trans-
portleder finns och att Länsstyrelsens riskpolicy ska 
tillämpas, vilket innebär att riskbedömning ska göras 
inom 150 meter från farligt gods-led. Detta avstånd 
kan gärna markeras ut i kartan. Länsstyrelsen före-
språkar också generellt ett bebyggelsefritt avstånd 
på 30 meter vilket kommunen gärna kan ange i över-
siktsplanen.

Eftersom det handlar om sekundära transportle-
der bör kommunen också översiktligt beskriva vilka 
verksamheter som transportlederna betjänar och om 
kommunen vet vad som transporteras. Kommunen 
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har ansvar för att beakta risker kring vägar oavsett om 
de är klassade som farligt godsleder eller inte. Risker 
ska beaktas om det är sannolikt att farligt gods trans-
porteras på en väg i närheten av ett planområde. Alla 
vägar är tillåtna för transport av farligt gods om det 
inte finns någon lokal trafikföreskrift som begränsar 
detta. Att risker från farligt gods behöver hanteras kan 
med fördel också beskrivas för respektive utveck-
lingsområde under ”områdesspecifika rekommenda-
tioner”.

Utöver transport på väg bör även transporter i farle-
der nämnas och pekas ut i kartan om detta är aktuellt. 

Kommunen konstaterar att farligt gods som pas-
serar kommunens vattentäkter utgör en särskild risk 
som behöver beaktas i kommunens arbete med risk-
hantering. Det kan med fördel beskrivas hur detta 
ska beaktas. Översiktsplanen beskriver också att sä-
kerhetshöjande åtgärder har tagits fram för väg 174, 
Länsstyrelsen ser positivt på detta men det bör fram-
gå när och hur åtgärderna kommer att genomföras.

Kommunen nämner en ny tvärkoppling förbi 
Kungshamn som också skulle bli transportväg för 
farligt gods. Det är generellt positivt att transporterna 
leds bortanför tät bebyggelse. Konsekvenserna av en 
ny dragning behöver dock utredas ytterligare i kom-
mande processer för att Länsstyrelsen ska kunna be-
döma lämpligheten.

Kommentar
Noteras. 
Avståndet om 150 meter kommer ej markeras ut 
på karta, den information som finns angiven un-
der delen Kommuntäckande markanvändning/
Övrig hänsyn bedöms vara tillräcklig.
Frågan om ett bebyggelsefritt avstånd 30 meter, 
så sammanfaller det med de avstånd som enligt 
Väglagen ska vara byggnadsfria gällande väg 
171 och 174. För väg 872 mellan Askum och 
Kungshamn på Sotenäsets östra sida råder 
endast 12 meters byggnadsfritt avstånd utan-
för detaljplan. Då risker ändå ska beaktas vid 
exempelvis bygglov eller detaljplan inom 150 
meter från denna väg bedöms rekommendatio-
nen om 30 meters avstånd för generell. Detta då 
risker kring farligt gods till stor del är beroende 

av platsens utformning och hur bebyggelsen 
placeras. Många typiska olyckstyper förknippa-
de med farligt gods får helt olika utfall beroen-
de av topografin. Det innebär att en höjdskill-
nad mellan bebyggelse och led för farligt gods 
påverkar riskbedömningen i stor grad varför en 
generell rekommendation om 30 meter i Sotenäs 
kommun bedöms som allt för begränsande. 
Information om farlederna ur farligt gods 
hänseende kompletteras under delen Förut-
sättningar. Den påverkan som kan finnas för 
samhällsutvecklingen inom Sotenäs kommun 
är ingen eller av mycket liten omfattning på 
grund av farledernas placering i förhållande till 
bostadsbebyggelsen.
Riskerna kring farligt gods sköts inom arbetet 
med riskanalys. En del av de risker som har 
framkommit är till delar inte lämpliga att lägga 
in i planhandlingen som är offentlig. Påverkan 
och åtgärder kring vattentäkterna hanteras 
därför internt inom riskanalysarbetet.

Översvämning

Kommunen skriver att Länsstyrelsens ”Stigande vat-
ten” ska tillämpas vid hantering av översvämning vil-
ket är positivt.

En del utveckling är planerad i områden som ligger 
inom riskzon för översvämning. Boverket är tydliga 
med att ny sammanhållen bebyggelse, större riskob-
jekt eller samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras 
till områden som inte hotas av översvämning. Även 
enstaka verksamheter eller industriområden med risk 
för stor miljöpåverkan vid översvämning bör lokali-
seras till sådana områden. Boverket skriver att som 
grundregel bör dessa verksamheter lokaliseras över 
beräknad högsta nivå.

Utöver ny bebyggelse bedömer Länsstyrelsen att 
även vägar ska följa samma kravnivå som den bebyg-
gelse de betjänar. Det bör framgå av översiktsplanen 
om det finns områden som har tillfartsvägar som på-
verkas vid översvämning. Kommunen hänvisar till en 
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) och skriver att Trafikverket 
har konstaterat att flertalet delsträckor på vägar behö-
ver höjas för att minska översvämningsrisken i fram-
tiden. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen 
på att Trafikverket i sina utredningar för översväm-
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ning av vägar ofta inte följer samma nivåer som Sti-
gande vatten. Länsstyrelsen saknar också en slutsats 
om hur frågan ska hanteras framöver, kommunen be-
höver ha en strategi så att bebyggelsen inte fortsätter 
att utvecklas utan att vägarna åtgärdas.

Kommentar
Det är Länsstyrelsens roll att samordna statens 
intressen. I det arbetet utgör kommunens över-
siktsplan en grund som visar kommunens syn 
på denna fråga. Kommunen utgår ifrån plane-
ringsunderlaget stigande vatten avseende vilka 
nivåer som ur planeringshänseende är lämpli-
ga. Kommunen styr inte över hur Trafikverket 
hanterar sina vägar avseende stigande vatten 
men har en tydlig ståndpunkt.
Gällande utpekandet av samhällsviktiga områ-
den är detta en del av tidigare nämnda riskana-
lysarbetet. 

Skyfall
Kommunen redovisar en lågpunktskartering. I områ-
desrekommendationer beskrivs områden där det finns 
en känd skyfallsproblematik som behöver hanteras i 
den kommande planeringen. Det bör framgå av över-
siktsplanen vilket arbete som återstår att göra för att 
säkerställa att bebyggelse är lämplig inom dessa de-
lar, och vilka kriterier som ska uppfyllas.

Länsstyrelsen rekommenderar generellt att hänsyn 
tas till ett klimatanpassat 100-årsregn och när det gäl-
ler samhällsviktig verksamhet en högre återkomsttid. 
De tematiska ställningstagandena kan kompletteras 
ytterligare med översiktliga anvisningar, till exempel 
att tillgängligheten ska beaktas, att vid planering se 
till att det inte skapas instängda områden, att utnyttja 
befintliga lågpunkter rätt och att använda ytor på ett 
effektivt sätt genom att låta ytor bli multifunktionella. 
Kommunen måste även kunna omhänderta dagvatten 
så att avrinning inte sker utan rening.

Se också Länsstyrelsens rekommendationer: Fak-
ta 2018-5 Rekommendationer för hantering av över-
svämning till följd av skyfall (lansstyrelsen.se)

Kommentar
Områdesbeskrivningar kompletteras vid behov 
i handlingen med att hänsyn ska tas gällan-
de översvämning och dagvattenproblematik. 
Den generella texten om översvämning och 
höga vattenstånd under avsnittet Övrig hänsyn 
kompletteras med översiktliga anvisningar för 
skyfallshantering.

Geoteknik

Översiktsplanen beskriver väl de geotekniska förut-
sättningarna och hur geotekniska risker ska hanteras 
kopplat till föreslagen markanvändning.

Kommentar
Noteras. 

Risker i den byggda miljön
Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin 
syn på klimatrelaterade risker för skador på den bygg-
da miljön till följd av översvämning, ras, skred och 
erosion. Av översiktsplanen ska det även framgå hur 
dessa risker kan minska eller upphöra. Som stöd för 
denna riskbedömning har Länsstyrelsen tagit fram 
publikationen Riskanalyser i ÖP.

Länsstyrelsen bedömer att kommunen i stort på ett 
bra sätt beskrivit var det finns befintliga problem med 
detta och vad det kan få för konsekvenser. Kommu-
nen kan arbeta vidare med att beskriva hur riskerna 
kan minska eller upphöra. Kommunen konstaterar att 
det finns behov av vidare arbete inom klimatanpass-
ningsområdet. Länsstyrelsen instämmer i detta och 
ser positivt på om kommunen tar fram en klimatan-
passningsplan eller motsvarande dokument.

Länsstyrelsen saknar även rekommendationer för 
fortsatt hantering av befintlig bebyggelse inom risk-
områden för skred. Kompletterande underlag som 
inte täcks av MSB:s kartering är kartinformationen 
Förutsättningar för skred i finkornig jordart från SGU, 
översiktsplanen bör kompletteras med detta. Se detal-
jer i bifogat yttrande från Statens geotekniska institut.

Enligt Länsstyrelsens regionala handlingsplan för 
klimatanpassning uppmuntras kommunerna att upp-
datera sina kulturmiljöprogram med analyser av kul-
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turhistoriska byggnader, anläggningar och miljöer 
som riskerar att skadas, samt hur dessa skador kan 
förebyggas. Sotenäs kommun uppmuntras att ta fram 
ett sådant analysmaterial. På sidan www.kulturarvkli-
mat.se finns GIS, rapport och kommunspecifik över-
sikt som stöd i arbetet.

Kommentar
Kartunderlaget kompletteras med information 
om var finkornig jord finns i kommunen. 
Uppdatering görs av kulturmiljöprogrammet 
men inte avseende risk för skada på grund av 
geoteknik. Sådana risker hanteras inom den 
pågående översynen av äldre detaljplaner som 
görs inom kommun, exempelvis inom detaljpla-
nearbetena för gamla Smögen och gamla 
Hunnebo.
En genomförandedel kommer föras in i hand-
lingen där behov inom klimatanpassningsområ-
det kommer beskrivas. 

Farliga verksamheter
Det bör framgå av översiktsplanen om det finns verk-
samheter/industrier som kräver skyddsavstånd till be-
byggelse. Tänkt exploatering måste i så fall anpassas 
efter skyddsavstånden. Det behöver också framgå om 
någon särskild hänsyn behöver tas vid nyetablering 
av verksamheter/industrier.

Länsstyrelsen noterar att utvecklingsområdet För-
ålarna syd B9A-C för bostäder ligger nära industri-
området i väster. Här kan det bli problem med lukt 
och andra störningar från den typ av luktstörande 
verksamheter som nu finns på industriområdet. Det 
finns även en kraftledning i området som kommunen 
behöver ta hänsyn till.

Kommentar
Noteras. Planhandlingarna kompletteras med 
uppgifter om tillståndspliktiga verksamheter. 
Underlaget är dock till sin art beroende av hur 
verksamheterna förändras över tid. 
Vad gäller området Förålarna finns bestämmel-
ser i de detaljplaner som är antagna för områ-
det avseende störningar för omgivningen. Enligt 

flertalet av dessa detaljplaner ska verksamheten 
vara av sådan art att inga störningar ska upp-
stå. Ett undantag är detaljplanen för Gravarne 
3:1 och 3:6 med syfte att kunna uppföra en bio-
gasanläggning. Inom den detaljplanen gjordes 
en utredning kring lukt. Utförda modelleringar 
visar att risken för luktstörningar för närboende 
endast skulle påverkas marginellt av detaljpla-
nens genomförande, om verksamheten utformas 
med skyddsåtgärder enligt redovisat förslag 
(hall med undertrycksventilation, luktstyrka 
på utgående ventilationsluft från biogasan-
läggningen mellan 500 och 1 000 OUe/m3 och 
utsläpp via skorsten på nivån +30 m). Den zon 
där lukten är förnimbar 99% av tiden ligger till 
sin helhet väster om kraftledningarna.
I området runt Förålarna finns en nyss framta-
gen detaljplan från 2019 där hänsyn tagits till 
kraftledningen. Enligt denna ska bostäder ej 
placeras närmare än 20 meter från ledningsmitt 
då det rör sig om två 40 kV ledningar. Områdes-
avgränsningen för de föreslagna bostadsområ-
dena är avpassade så att detta avstånd ska ingå 
i kommande detaljplaner.

Förorenade områden

För områden där kommunen planerar för bostäder 
och det finns risk för förorenad mark, behöver över-
siktsplanen beskriva om det finns förutsättningar att 
använda området för bostäder, om det till exempel är 
möjligt och rimligt att sanera området.

Kommentar
Noteras. Enligt det övergripande kartunderlag 
vi har finns inga sådana områden föreslagna.
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Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - 
övriga allmänna intressen

Nationella och regionala mål, planer och 
program
Länsstyrelsen ser att översiktsplanen är en viktig del i 
genomförandet av de globala hållbarhetsmålen, Agen-
da 2030. De globala målen tas upp i översiktsplanen, 
men kopplingen till social hållbarhet är inte så tydlig 
jämfört med miljömässig hållbarhet där miljömålen 
finns med. Översiktsplanen skulle kunna stärka kopp-
lingen till flera nationella mål inom social hållbarhet, 
exempelvis Mål för politiken för mänskliga rättighe-
ter, Det nationella målet för jämställdhetspolitiken, 
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken, 
Det övergripande nationella folkhälsomålet, Mål för 
barnets rättigheter.

Då kommunen skriver mycket om rekreation och 
friluftsliv skulle de nationella målen för friluftslivet 
med fördel kunna lyftas fram. Länsstyrelsen vill ock-
så uppmuntra kommunen att beskriva hur översikts-
planen förhåller sig till de arkitekturpolitiska målen 
samt klimatmålen.

Kommunen klarar miljökvalitetsnormerna för luft, 
men Länsstyrelsen anser att kommunen utförligare 
kan beskriva hur det går att nå miljömålet frisk luft. 
Kommunen är medlem i Luft i Väst som gör uppfölj-
ningar av luftkvaliteten i medlemskommunerna. En 
rapport som Länsstyrelsen tagit del av konstaterar 
bland annat att vid eventuell tät nybyggnation nära 
vägarna 171 och 174 kan det finnas anledning att när-
mare beakta luftkvaliteten avseende miljömålets pre-
ciseringar.

Kommentar
Noteras. 
En genomgång kommer göras av relevanta mål 
att ta upp för avstämning utifrån de förslag som 
ges i yttrandet.
Flera uppföljningsprocesser kring samrådet har 
genomförts med bland annat barn- och unga  
och samhällsföreningarna. Det tillsammans 
med samrådet har givit ett bättre underlag till 
att beskriva de sociala hållbarhetsaspekterna 
och hur det har påverkat arbetet. Information 

om detta kommer läggas till översiktsplanens 
konsekvensdel. 

Gestaltad livsmiljö
Kommunen har på ett övergripande sätt inkluderat 
gestaltad livsmiljö genom att beskriva landskapets 
natur-, kultur- och upplevelsevärden i hela kommu-
nen och att utveckling av bebyggelse ska ta hänsyn 
till dessa värden. Gestaltning av gaturum nämns som 
en viktig faktor för att koppla samman Hunnebost-
rand och Ulebergshamn. Detta är en mycket bra bör-
jan och ett viktigt bidrag till att hantera allmänna in-
tressen bland annat enligt 2 kap 3§ PBL.

Kommunen har ett kulturmiljöprogram från 2010 
som anges fortsatt vara aktuellt. Som komplement till 
kulturmiljöprogrammet har ett gestaltningsprogram 
tagits fram i syfte att tydliggöra lämpligt bevarande 
och utveckling av byggnader och bebyggelsemiljöer 
främst i kustsamhällena. Gestaltningsprogrammet är 
ett positivt grepp, och skulle med fördel även kun-
na lyfta viktiga övergripande karaktärsdrag (place-
ring, volymer, mellanrum) som kan vara viktiga ut-
gångspunkter vid byggande. Länsstyrelsen vill också 
uppmuntra kommunen att skydda fler byggnader i 
detaljplan, något som översiktsplanen med underlag 
kan bädda för.

Vidare är det viktigt att i översiktsplanen ange rikt-
linjer för arbete med gestaltad livsmiljö i kommande 
planeringsskeden. Detta knyter då an till 3 kap §§2-3 
PBL. I arbetet med gestaltad livsmiljö skulle delar i 
kulturmiljöprogrammet och gestaltningsprogrammet 
kunna inkorporeras i en arkitekturstrategi kopplad till 
översiktsplanen eller som underlag, se Vägledning 
om arkitekturstrategier - Boverket.

Kommentar
En mindre översyn har gjorts av kulturmiljö-
områdenas gränser. Detta underlag presenteras 
i granskningshandlingen. De övergripande 
riktlinjerna gällande lovgivning har också setts 
över, ytterligare riktlinjer kring hur hänsyn ska 
tas gällande landskap och natur- och kultur-
miljö införs. Någon separat arkitekturstrategi 
kommer ej tas fram inom ramen för översikts-
planearbetet.   
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Bostadsförsörjning

Kommunens nuvarande riktlinjer för bostadsförsörj-
ning är antagna 2016. Länsstyrelsen anser att kom-
munen bör arbeta fram nya riktlinjer parallellt med 
att översiktsplanen revideras inför granskningsske-
det. Länsstyrelsen kan ge råd och stöd i arbetet och 
kommer gärna in tidigt i processen.10

Enligt Boverket ska kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning vara vägledande i arbetet med 
översiktsplanen för att främja bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet. Av översiktsplanen 
ska framgå hur kommunen avser tillgodose det lång-
siktiga behovet av bostäder. Länsstyrelsen anser inte 
att det finns tydliga samband mellan samrådsförslaget 
till översiktsplan och riktlinjerna för bostadsförsörj-
ning.

Det som också saknas ur ett bostadsförsörj-
ningsperspektiv är hur översiktsplanens ställnings-
taganden kring bostadsfrågorna ska genomföras och 
hur kommunen säkerställer att översiktsplanen leder 
till det önskade resultatet. Det bör även framgå vilka 
bedömningar som ligger till grund för bostadsbygg-
nadsbehovet, som till exempel analyser av olika de-
mografiska utvecklingar kopplat till Vision 2032 och 
eventuella näringslivsetableringar.

Länsstyrelsens bedömning av nuvarande riktlinjer 
är att de i de flesta delar lever upp till kraven i lag-
stiftningen och att kommunen har en realistisk bild av 
sitt bostadsförsörjningsarbete. Kommunen tar exem-
pelvis upp frågan om delårsboende vilket är en viktig 
fråga för kommunen att arbeta vidare med.

Kommentar
Ett bostadsförsörjningsprogram arbetas fram 
parallellt med granskningshandlingen. Samråd 
av detta program kommer ske samtidigt som 
granskningstiden för översiktsplanen.

Social hållbarhet

Planläggning ska ta hänsyn till de allmänna intres-
sena och främja en god livsmiljö så att människors 
hälsa och den sociala hållbarheten tillgodoses. Det 
förutsätter en planering som utgår från människor 
och att kommunen arbetar långsiktigt med de sociala 

aspekterna i sin översiktsplan. Länsstyrelsen ser att 
kommunen arbetat bra med detta, men att den sociala 
hållbarheten kan stärkas ytterligare.

Det är bra att en social konsekvensanalys gjorts. 
Länsstyrelsen delar kommunens bild att planerings-
principen att binda samman och komplettera orter 
kan stärka den sociala hållbarheten genom att närhet 
och tillgänglighet till service och rekreation ökar. 
Kommunen har identifierat viktiga mötesplatser och 
hur dessa kan vara strukturerande för utveckling. 
Kommunen har övergripande beskrivit konsekven-
serna för olika grupper. Som en utmaning nämns den 
åldrande befolkningen.

För att arbeta än mer konkret med den sociala di-
mensionen i översiktsplaneringen behövs kunskap 
om hur det ser ut i samhället, vilka utmaningar som 
finns och analyser om varför. Statistik är därför ett 
viktigt planeringsunderlag, men också breda medbor-
gardialoger som kan ge nyanserad kunskap om vilka 
grupper som berörs av översiktsplanen; personer med 
sämre socioekonomiska förutsättningar, kvinnor, 
män, barn, äldre, personer med funktionsnedsättning 
och nyanlända. I översiktsplanen redovisas inte några 
sådana processer, vilka skulle öka möjligheterna att 
på bästa sätt utforma den fysiska planeringen utifrån 
alla invånares förutsättningar och behov.

Kommentar
I samband med arbetet med bostadsförsörj-
ningsprogrammet har ett behov av att kartlägga 
bostadsbehovet för olika grupper identifierats. 
Frågan har därmed belysts inom ramen för det 
arbetet. Politiska riktlinjer finns föreslagna om 
hur det ska hanteras vidare inom kommunen. 
Dialog med barn och unga har genomförts efter 
samråd. Uppföljning mot samhällsföreningar 
har också gjorts både före och efter samrådet 
vilket tillfört kunskap till arbetet.

Infrastruktur och transporter

Förbättrade kommunikationer bedöms i planen med-
föra positiva effekter för den lokala ekonomin och nä-
ringslivet. Hur de ekonomiska investeringarna i kom-
munikation och infrastruktur ska finansieras beskrivs 
dock inte.
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Utrymmet för regionala vägar av det slag som finns 
i Sotenäs kommun är begränsat i den regionala infra-
strukturplanen, och cykelsatsningarna är inte omfat-
tande. Cykelsatsningar kräver idag också kommunal 
medfinansiering utifrån ett regionalt beslut. Kommu-
nala investeringar kan beskrivas i översiktsplanen 
liksom hur kommunen avser driva önskade satsning-
ar regionalt. I ett sådant arbete bör kommunen göra 
en prioritering av stråken för gång- och cykelvägar. 
Prioritering är fördelaktigt vid ansökningar om statlig 
medfinansiering vid utbyggnad av cykelbanor utmed 
kommunala vägnätet och finansiering via Regional 
plan, där så är möjligt.

Den strategiska grundläggande inriktningen avse-
ende kommunikationer att ”linjenätet för kollektiv-
trafik bör anpassas för att stödja en framtida bebyg-
gelsestruktur” bör utvecklas vad det innebär kopplat 
till förutsättningar för förändringar för kollektivtrafi-
ken. Kommunens dialog med Västtrafik om förutsätt-
ningar bör redovisas i översiktsplanen.

Kommentar
En övergripande mobilitetsutredning har tagits 
fram inom ramen för översiktsplanearbetet. Sär-
skilt studeras trafikfrågor kopplat till de tra-
fikintensiva delarna av kommunen, Smögen och 
Kungshamn. Vidare fördjupat arbete kommer 
ske genom framtagande av olika mobilitetsstra-
tegier utanför översiktsplanens ramverk. 
Strategins formulering gällande linjenätet har 
förtydligats med att det bör följa den västra 
sidan.

Åtgärder på vägnätet

En åtgärdsvalsstudie genomfördes under 2020 för 
främst väg 171. I översiktsplanen redovisas vad som 
behandlades i studien. Av de föreslagna åtgärderna är 
två åtgärder föreslagna för utförande i förslag till ny 
regional infrastrukturplan för tiden 2022-2032, vilket 
bör förtydligas:

• Väg 171 Stranderängs bro. Höjning av väg 
samt kurvrätning

• Väg 171 Långöns vatten, kurvrätning.

Ingen av de övriga förslag som räknas upp i över-
siktsplanen kommer att genomföras inom planperi-
oden 2022-2032. Åtgärderna ligger inom riksintres-
seområdet Bottnafjorden – Åbyfjorden och skada på 
riksintresset kan inte uteslutas.

Vidare föreslås ett antal nya vägar för att möjlig-
göra framtida utveckling av Kungshamn och Bohus 
Malmön. Finansiering av dessa nya åtgärder bör 
framgå, se Trafikverkets yttrande.

Hantering av konsekvenser på vägnätet är en cen-
tral fråga vid utveckling som föreslås i översiktspla-
nen. Det är viktigt att hantering av konsekvenser och 
möjliga finansieringsmöjligheter är tydliga mellan 
stat, region och kommun.

Dialog mellan Trafikverket och kommunen bör ske 
avseende prioriterat funktionellt vägnät, önskemål 
om ombyggnad av dessa utpekade vägar, väghålla-
ransvar genom tätort och hantering av konsekvenser 
vid förändrad trafikbelastning. Dessa frågor bör tyd-
liggöras i översiktsplanen då de är betungande och 
ofta omfattande i kommande detaljplaneprocesser. 
För ytterligare information och planeringsunderlag se 
bifogat yttrande från Trafikverket.

Kommentar
Noteras.

Flyg
Sotenäs kommun berörs av influensområdet för hin-
derytor (skyddsområde på 90 km kring flygplats där 
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) 
för Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Flyg-
trafiken rör sig med fastställda marginaler över den 
MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som 
högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en nega-
tiv inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör 
framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål 
(exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska 
samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av 
hinderbegränsande områden och bullerkurvor bör re-
dovisas i planen i form av restriktioner och/eller re-
kommendationer.

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som vindkraft-
verk, master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, bygg-
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nader som är högre än 20 meter över mark eller vatten-
ytan skall remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller 
oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig 
objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevak-
ningen i Karlskrona remitteras. Detta gäller överallt, 
även inom områden speciellt utpekade för vindkraft.

För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse samt högre än 
20 meter utanför sammanhållen bebyggelse ska sam-
rådas med Försvarsmakten.

Kommentar
Noteras. 
Delen Kommuntäckande markanvändning/Öv-
rig hänsyn kompletteras med informationen om 
höga objekt.

Näringsliv
Länsstyrelsen har deltagit i den planering som hittills 
skett för den större verksamheten Hogenäs norra som 
beskrivs i översiktsplanen, bland annat avgränsnings-
samråd under februari 2021 (402-3504-2021). Läns-
styrelsen bedömde då att kommunen fångat upp de 
större frågeställningar som finns. Länsstyrelsens se-
naste uppgift är att plansamråd beräknas ske tidigast 
våren 2022. Länsstyrelsen räknar med att de frågor 
som berör markanspråket på platsen tas omhand inom 
detaljplaneprocessen. Länsstyrelsen lämnar här syn-
punkter på hur utveckling i resten av kommunen till 
följd av etableringen kan beskrivas vidare i översikts-
planen:

• Det är positivt att översiktsplanen beskriver två 
scenarier för utvecklingen med behov av 4000 
respektive 1800 nya bostäder. Länsstyrelsen 
kan dock inte se att konsekvenser av båda sce-
narierna beskrivs i konsekvensbedömningen. 
Att beskriva det skulle kunna vara till hjälp för 
kommunen att vara beredd på hur kommunen 
kan och bör utvecklas även i scenario ”Normal 
utveckling” med 1800 bostäder.

• För att parera ett utfall enligt scenario ”Normal 
utveckling” där behovet av bostäder blir min-
dre, kan kommunen överväga att dela in försla-
gets utveckling av bostäder med mera i etapper 

enligt en prioriteringsordning för att hushålla 
med resurser. 

Utpekade områden för störande befintlig industri 
saknas. Det finns exempelvis många livsmedelsin-
dustrier i kommunen. Det är viktigt vid planeringen 
att ge störande verksamheter skyddsavstånd till nya 
bostäder, både så att bostäderna inte störs och så att 
verksamheterna att kunna fortsätta. Ett exempel är 
Utvecklingsområdet Väggabacke B5.

Störande industrier som ligger utanför tätorten be-
höver också redovisas i översiktsplanen. Exempelvis 
behöver täkter ofta en buffertzon med anledning av 
bullerstörningar, damning och transporter.

Kommentar
Kommunen ser att i och med utvecklingen av 
Hogenäs norra säkras ett större verksamhets-
område för industrier där det finns möjlighet att 
placera verksamheter med risk för störningar 
som exempelvis tung trafik, ljud och lukt. Även 
större delen av området V4 Hogenäs ligger i 
förhållande till nuvarande och planerad bebyg-
gelse så att omgivningsstörande verksamheter 
kan placeras där. De tätortsnära verksamhets-
områden är inte på samma sätt lämpliga för 
verksamheter med störningar. 
Sker en utveckling av dessa områden bör frågor 
kring vilken slags verksamhet som kan tillåtas 
redas ut i detaljplaneskedet. Inom redan de-
taljplanelagda verksamhetsområden är denna 
fråga redan behandlad, se kommentarer röran-
de Hagabergs och Ödegårdens fabriksområden. 
Gällande områden utanför detaljplan där risk 
för störningar kan förekomma ligger samtliga 
dessa (VU1 Ävja stenbrott, VU7 Valla Blocks-
ten, VU3 Hogenäs norra, verksamhetsområde 
sydväst om Askumskrysset i kuperad terräng 
eller avgränsade landskapsrum. Hur störningar 
upplevs av omgivningen är till stor del beroende 
av höjdförhållanden. Det har därför inte ansetts 
som lämpligt att lägga in generella buffert-
avstånd kring dessa verksamheter. Om behov 
uppstår av utvidgning av verksamheternas om-
fattning eller bygglov kring dessa områden ska 
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hänsyn tas som en del av tillhörande prövning-
ar. Avsnittet övrig hänsyn förtydligas med sådan 
information.
Området B5 Vägga Backe stryks inför gransk-
ningsskedet av planen. 
I det bostadsförsörjningsprogram som tas fram 
parallellt med översiktsplanen anges ett sätt för 
kommunen att hantera prioritering mellan olika 
detaljplaneområden. Ett av verktygen kan hjäl-
pa till att hantera en större utbyggnad genom 
att utvärderingskriterier anges för bedömning 
av potential för helårsboende. 
Avsnittet miljöbedömning kompletteras med en 
kortare kommentar gällande sceneriet om en 
utveckling sker av antal boende i mindre omfatt-
ning än huvudsceneriet.

Kulturmiljövård
Inom området landsbygdsutveckling har Länsstyrel-
sen svårt att bedöma påverkan på kulturvärden, då 
planerna spänner över så stora områden.

I beskrivningen av utvecklingsområdena kring tät-
orter framgår en ambition att ny bebyggelse ska an-
passas till exempelvis terräng och skala. I vissa fall 
anges till och med lämpliga våningsantal. Därför blir 
det otydligt när utvecklingsområdenas beskrivningar 
avslutas med att avvikande volym och skala ändå kan 
prövas. Detta blir en otydlig vägledning.

Kommentar

Noteras. 

Arkeologi
I flera av utvecklingsområdena finns en sannolikhet 
för okända fornlämningar, som behöver utredas vida-
re. Det finns även flertalet kända fornlämningar som 
kommer att beröras.

I samrådshandlingen står att ”översiktsplanens på-
verkan på fornlämningar och fornlämningsmiljöer 
kan inte bedömas i detta skede”. Länsstyrelsen har 
dock i en genomgång kunnat uppmärksamma forn-
lämningsmiljöer och vilka hänsyn som bör visas i den 
fortsatta planeringen. I några områden är sannolikhe-
ten för okända fornlämningar märkbar och behöver 
utredas vidare i samband med planläggning. I före-

kommande fall behöver även kända fornlämningar 
avgränsas eller till och med tas bort. Dessa områden 
är i första hand F7, V1, B27, B28, B15, B17, B20, 
B21, B22, B33, B34, B35, B14, H6, VF1, UL7.

Länsstyrelsen ser tre områden som särskilt proble-
matiska ur fornlämningssynpunkt, B1, B3 och B16:

• Område B1 och B3 (bostadsändamål) ligger 
inom höglänt hällmark på Malmön, som ingår 
i en större sammansatt fornlämningsmiljö med 
ett större antal förhistoriska gravrösen i krön-
lägen. Länsstyrelsen vill bestämt avråda från 
planläggning av B1 och B3. Dessutom bör pla-
nerad bebyggelse inom F1, F2 och T1 hållas 
låg för att inte skapa nya inslag i siktlinjerna i 
den högre hällmarksterrängen.

• B16-området (bostadsändamål), sydost 
Hunnebostrand, rymmer ett större antal kän-
da fornlämningar med sannolikhet för ytterli-
gare. Dessa är distribuerade i området på ett 
sätt som gör det problematiskt att planlägga 
för bostäder med mera utan väsentliga ingrepp 
i kulturmiljöer. Länsstyrelsen ser därmed stora 
svårigheter för en planläggning liksom dryga 
kostnader i form av arkeologiska insatser. 

Kommentar
Område B1, B3 och B16 är justerade i förhål-
lande till kända fornlämningar. 
F1 F2 och T1, högre bebyggelse kan tillåtas 
inom de centrala delarna. 
I de fall fornlämningar finns inom utvecklings-
områden kompletteras områdesbeskrivningar-
nas hänsynsdel.

Naturmiljö och områdesskydd
Det är positivt att stora arealer grönområden föreslås 
bevaras inom tätortszonen på Hovenäset.

Kommentar
Noteras.

Artskydd
Flera obebyggda områden är utpekade för bostadsbe-
byggelse vilket innebär att omfattande inventering-
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ar med fokus främst på skyddade arter kommer att 
bli nödvändiga i detaljplaneskedet. Dispenser från 
artskyddsförordningen ges mycket restriktivt. Bästa 
sättet för kommunen att undvika förgävesplanering 
är att tidigt, det vill säga i översiktsplanen, utifrån 
befintliga underlag identifiera om skyddade arter kan 
påverkas. Det finns ofta en rad olika åtgärder som kan 
göras i förväg för att undvika att förbuden i artskydds-
förordningen aktualiseras. Att artskyddet tillgodoses 
kan således vara en förutsättning för detaljplaners ge-
nomförande.

Kommentar
Noteras. Handlingen kompletteras med förkun-
skap eller misstanke om att artskydd berörs i 
respektive områdesbeskrivning.

Generellt biotopskydd
Inom områdena B33 och B34 ingår inventerade ängs- 
och hagmarksområden. Planläggning av sådan mark 
kräver stor hänsyn till objekt som omfattas av det ge-
nerella biotopskyddet, såsom diken, stenmurar med 
mera. Antalet biotopskyddade objekt får inte minska 
och ingrepp som inte kan undvikas ska kompenseras. 
Det är lämpligt att kommunen tar fram en plan för 
kompensation redan i översiktsplanen, se nedan.

Kommentar
Noteras. Handlingen kompletteras utefter 
förkunskap eller misstanke om att generellt 
biotopskydd berörs i respektive områdesbeskriv-
ning.

Ekologisk kompensation

Exploateringar där skada på natur-, kultur och fri-
luftsvärden (trots optimal lokalisering och skydd-
såtgärder) inte kan undvikas bör kompenseras, för 
att undvika förlust av viktiga ekosystemtjänster och 
försämrad grön infrastruktur. Kommunen bör ha 
en övergripande plan för ekologisk kompensation i 
översiktsplanen, då det spar tid och resurser i senare 
skeden. För att kompensationsåtgärderna ska bli kost-
nadseffektiva är det viktigt att kommunen har kun-
skap om vilken typ av åtgärder som behövs, och i vil-

ka områden de gör störst nytta. Generellt sett är detta 
åtgärder som bygger på befintlig grön infrastruktur.

Kommentar
Noteras. Det behöver dock göras en del förar-
bete gällande beskrivningar av grönstrukturen 
i kommunen, förslagsvis inom ramen för en 
naturvårdsplan. Detta ryms ej inom ramen för 
framtagandet av denna översiktsplan.

Områdesskydd

Länsstyrelsen noterar några saker som bör justeras på 
karta:

• I pdf-versionen finns kartor som visar områ-
desskydd i kommunen. Det saknas tre natur-
vårdsområden; Sandön, Klevekilen och Åby. 
Dessa bör också redovisas.

• Naturvårdsavtal är formellt skyddade områ-
den och passar bättre in på kartan med bio-
topskyddsområden och naturreservat med 
mera.

• I kartan med formellt skyddade områden står 
(NVV) efter Biotopskyddsområden, dessa 
bildas av Skogsstyrelsen och det borde alltså 
istället stå (SKS).

Kommentar
Noteras. 
Naturvårdsområdena ovan finns redan i hand-
lingen.
De skyddade områden som avses i den nämnda 
kartan är sådana vars skydd har stöd i Miljö-
balken. Då naturvårdsavtal är bundet till person 
och ej lagstiftning bedöms det inte lämpligt att 
ha med som underlag gällande skyddade områ-
den. Dock finns dessa under värdebeskrivande 
områden i handlingen.

Övrigt

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, till ex-
empel nyckelbiotoper och skyddade skogsområden 
finns på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa 
register fylls kontinuerligt på med nya områden.
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Areella näringar

Det är bra att översiktsplanen för ett resonemang och 
ställningstagande om jordbruksmarken. Ställningsta-
gandet kan dock inte strida mot lagstiftningen och det 
är inte möjligt att göra generella undantag från lagen, 
”Undantag görs inom mindre områden med odlings-
mark och i begränsad utsträckning inom eller i direkt 
anslutning till tätorterna.” I de fall jordbruksmark fö-
reslås till annan användning krävs det en utredning 
enligt 3 kap 4 § miljöbalken.

För jordbruksmark som föreslås att bebyggas gör 
kommunen bedömningen att jordbruksmarken inte är 
brukningsvärd, ”Jordbruksmarken bedöms inte vara 
av stor produktiv betydelse”. En sådan bedömning 
är tillräcklig utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken, 
men Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen 
på att bedömningen för respektive område kan behö-
va utvecklas mer för att det skall hålla vid en eventu-
ell överklagan till domstol. I propositionen till lagen 
nämns följande parametrar som bedömningsgrund 
för om jordbruksmarken är brukningsvärd: ”jord-
bruksmarkens läge, beskaffenhet och övriga förutsätt-
ningar är lämpad för jordbruksproduktion”. Det kan 
vara lämpligt att i bedömningen motivera utifrån de 
parametrarna.

Kommentar
Mycket av jordbruksmarken bedöms vara bruk-
ningsvärd. De områden som föreslås utvecklas 
bedöms vara av väsentligt samhällsintresse för 
att dels bostadsförsörja kommunen och dels se 
till att det finns en hållbar utveckling vad gäller 
de ekonomiska värdena i kommunen. 
De utvecklingsområden som föreslås har vägts 
mot hela kommunens yta avseende lämplighet. 
En rad faktorer har vägts in vid utpekande av 
utvecklingsområden, bland annat om det finns 
alternativ inom orten, om jordbruksmarken har 
stor produktiv betydelse, om andra alternativ 
har stor påverkan på andra värden (exempelvis 
landskapsbild, påverkan på kultur- och natur-
miljö, strandskydd, påverkan på närrekreations-
områden eller att samhällena ska behålla sin 
samlade karaktär). Detta finns beskrivet i områ-
desbeskrivningarna för respektive utvecklings-
område och i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Klimat

Länsstyrelsen delar miljökonsekvensbeskrivningens 
bild av översiktsplanens klimatpåverkan. Det är vik-
tigt att kommunen arbetar vidare med kollektivtrafi-
ken.

Översiktsplanen bör också visa hur förslaget för-
håller sig till klimatmålen.

Kommentar
Synen på kollektivtrafik uttrycks strategiskt. 
Detaljfrågan hur kollektivtrafiken utformas i 
praktiken ligger hos verksamhetsutövarna. 
Hur översiktsplanens förslag förhåller sig till de 
utsläppsmål som finns kring klimatet kommente-
ras kort. 

Energi, material och teknisk försörjning
Elnät
Etablering av storskalig elintensiv verksamhet ställer 
krav på elnätsstrukturen i regionen. I många områden 
i Sverige utnyttjas transmissionsnätet redan idag fullt 
ut stora delar av året. Stora elintensiva industri- el-
ler infrastrukturetableringar behöver alltid föregås av 
noggrann planering och samverkan med områdets be-
rörda elnätägare. Distributionsnätsägaren gör en initi-
al bedömning av om verksamheten är så pass stor och 
elintensiv att det krävs förstärkningar på transmissi-
onsnätsnivå. Efter detta har distributionsnätsägaren 
och Svenska kraftnät en dialog om hur det önskade 
uttaget mest effektivt ska tillgodoses. Normalt behö-
ver Svenska kraftnät alltid involveras vid etablering 
av verksamheter som förbrukar mer än 100 MW. Det 
är alltså viktigt att kommunen undersöker detta gäl-
lande förslag på nytt verksamhetsområde.

Förändringar av elnätsstrukturen i regionen kan 
vara anmälningspliktigt enligt elberedskapslagen. 
Läs mer detaljer i bifogat yttrande från Svenska kraft-
nät.

Kommentar
Noteras
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Avlopp

Översiktsplanen beskriver problem med kapacitet för 
avlopp och att kommunen planerar för åtgärder ge-
nom ett eventuellt nytt reningsverk. Det har varit sär-
skilt stora driftproblem på Omholmens reningsverk. 
Länsstyrelsen anser därför att kommunen inte bör 
planera för ny bebyggelse som kan öka belastningen i 
avloppsreningsverket innan problemet är löst.

Det behöver säkerställas att kapaciteten hos re-
ningsverket i Todderöd är tillräcklig. Kommunen be-
höver även beskriva hur Askum försörjs med vatten 
och avlopp, då detta är ett nytt område som kan kom-
ma att växa påtagligt jämfört med idag.

Kommentar
Arbete pågår inom kommunen med en VA-plan. 
Hänsyn tas till de övergripande dragen genom 
att två områden pekas ut som möjliga områden 
för ett reningsverk i översiktsplanen. Dessutom 
anges inga andra anspråk runt de befintliga 
reningsverken om en lösning väljs där deras 
kapacitet byggs ut.

Avfall
Kommunens avfallsplan är framtagen 2008. Enligt 
miljöbalken och avfallsförordningen behöver kom-
munen ha en aktuell avfallsplan. Avfallsplanen bör 
knytas till översiktsplanen genom att kommunen av-
sätter tillräckliga ytor för avfallshantering.

Kommentar
Avfallsplanen är framtagen i samverkan med 
Lysekil, Munkedal och Tanums kommuner. 
Frågan om avfallsplanens aktualitet kommer ej 
tas upp i översiktsplanen, däremot kompletteras 
avsnittet förutsättningar med information om 
denna.

Vindkraft

Vindkraftverk kan i vissa fall påverka mottagningen 
av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller 
detta för radiolänksförbindelser. Samråd behöver 
genomföras mellan vindkraftsbolag och berörda ra-
diolänksoperatörer för att minimera störningsrisker-
na. Läs mer detaljer om detta i bifogat yttrande från 
Post- och telestyrelsen.

Kommentar
Noteras och avsnittet kommuntäckande markan-
vändning/Övrig hänsyn uppdateras med denna 
information,

Täkter

Länsstyrelsen noterar att kartan över blocktäkter på 
sida 62 i pdf-handlingen inte stämmer överens med 
Länsstyrelsens uppgifter. Det stämmer dock att de är 
tre till antalet. Kommunen anger också att det finns 
platser inom kommunen där det är lämpligt med uttag 
av skrotsten. Kommunen bör tänka på att även uttag 
av skrotsten kan vara tillståndspliktig täktverksamhet 
enligt miljöprövningsförordningen.

Länsstyrelsen saknar en strategi för varifrån kom-
munen kan försörjas med bergmaterial för vägar och 
annat byggande. Liksom övrig försörjning behöver 
det finnas en strategi för täkter.

Kommentar
Noteras. Information om detta uppdateras i 
handlingen. Strategi för täkter tas ej fram inom 
ramen för översiktsplanearbetet denna gång.

Elektronisk kommunikation
Översiktsplanen nämner kommunens Näringslivs-
strategi, som lyfter bra it-kommunikation, fiber och 
mobiltäckning. Översiktsplanen beskriver också vil-
ka fiberanslutningar som finns idag. Detta kan gärna 
kompletteras med vad det framtida behovet är. En väl 
fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda för-
utsättningar för många verksamheter i samhället, lik-
som social delaktighet. Elektronisk kommunikation 
är ett allmänt intresse och ska behandlas vid planlägg-
ning. Läs mer om detta i bifogat yttrande från Post- 
och telestyrelsen.

Kommentar
Noteras. Då en utbyggnad av fiber till stora 
delar sköts av privata intressen och den har 
en begränsad påverkan på de markområden 
som berörs kommer den ej beskrivas närmare i 
översiktsplanen.
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Miljökonsekvenser

Miljökonsekvensbeskrivningen lyfter konsekvenser 
av planförslaget i jämförelse med nollalternativet. 
Konsekvenser av jämförelsealternativet bör också be-
skrivas, så att det framgår vilka konsekvenserna blir 
av ett mindre behov av bostäder vad gäller exempel-
vis mindre intrång i värden i landskapet, klimatpåver-
kan av ett minskat transportbehov med mera.

Integrering av miljöaspekter och redovisning av 
bortvalda områden är redovisat på ett mycket bra och 
tydligt sätt, som gör det lätt för läsaren att förstå hur 
miljöbedömningen påverkat planarbetet och varför 
planförslaget ser ut som det gör.

Kommentar
Noteras. Avsnittet miljöbedömning kompletteras 
med en kortare kommentar gällande sceneriet 
om en utveckling sker av antal boende i mindre 
omfattning än huvudsceneriet.
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1.2 Trafikverket
Riksintresse och funktionellt prioriterade 
vägar

Som Sjöfartsverket uttrycker i sitt yttrande, så berörs 
inte riksintressen som verken bevakar. Däremot be-
höver Försvarsmaktens eventuella anspråk beaktas, 
främst avseende de föreslagna vindkraftsområdena 
(höga objekt).

Funktionellt prioriterat vägnät
Som en del i Trafikverkets uppdrag att främja tillväxt 
och utveckling har Trafikverket tagit initiativ till att 
peka ut vilka vägar som är viktigast för tillgänglighet 
ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Dessa väg-
ar kallas för funktionellt prioriterat vägnät (FPV) och 
har sorterats i fyra olika funktioner: godstransporter; 
långväga transportresor med bil, dagliga personresor 
med bil och kollektivtrafik med buss.

I Sotenäs kommun är vägarna 171 och 174 utpeka-
de i FPV, dessa kan med fördel pekas ut i översikts-
planen.

Risk och farligt gods
Trafikverket ser positivt på kommunens ambition på 
hur man avser att hantera farligt gods i samrådshand-
lingen.

Cykelvägar
Trafikverket ser positivt på kommunens ambitions-
nivå avseende gång- och cykelvägsutbyggnad. I ett 
sådant arbete bör kommunen göra en prioritering av 
stråken. Att ha en prioritering är fördelaktigt vid an-
sökningar om statlig medfinans och finansiering via 
Regional plan där så är möjligt.

Bebyggelsefritt avstånd
Trafikverket noterar att avstånden till statliga vägar 
är beaktade. 

Åtgärder på infrastruktur/mobilitet/
markanvändning
I de fall en framtida exploatering ligger i anslutning 
till statlig väg, är det viktigt att den kommande pla-
neringen sker i tidiga samråd med Trafikverket. I 

förslaget till ny översiktsplan lyfter kommunen fram 
hur låg standard det är på främst de statliga vägarna i 
kommunen, avseende trafiksäkerhet och störkänslig-
het ur ett översvämningsperspektiv (stigande vatten).

En åtgärdsvalsstudie genomfördes under 2020 för 
främst väg 171. I förslaget till översiktsplan redovi-
sas vad som behandlades i studien. Av de föreslagna 
åtgärderna är två åtgärder föreslagna för utförande i 
förslag till ny regional infrastrukturplan för tiden

2022-2032.
• Väg 171 Stranderängs bro. Höjning av väg 

samt kurvrätning, samt
• Väg 171 Långöns vatten, kurvrätning.

Ingen av de övriga förslag som räknas upp i över-
siktsplanen kommer att genomföras inom planpe-
rioden 2022-2032. Detta faktum bör beaktas i över-
siktsplanen. Bristerna i vägsystemet kvarstår dock 
för framtiden. I övrigt upprätthåller Trafikverket den 
standard på vägsystemet som är idag. Vidare föreslås 
ett antal nya vägar som behövs för att möjliggöra 
framtida utveckling av Kungshamn och Bohus Mal-
mön. Två nya vägar i Kungshamn: Tvärkoppling norr 
om Kungshamn samt en ny inre gatustruktur Kungs-
hamn-Väjern. Samt förbifart Örn. Detta ser Trafikver-
ket mycket positivt på. Finansiering av dessa nya åt-
gärder bedömer Trafikverket som ett behov på grund 
av exploatering, varför kommunen bör vara medve-
ten att dessa åtgärder ska bekostas av kommunen och 
eller att de tillskapas i samband med exploatering.

Samrådshandlingen framför en vilja om att knyta 
samman Kungshamn med Smögenön och Väjern för 
att skapa ”Kuststaden”. Genom förtätning och ovan 
nämnda gatuutbyggnader skapas en mer homogen 
ort. Översiktsplanen bedömer att mellan 1900-2200 
nya bostäder kan tillskapas här. Ambitionen är också 
att vägmiljön, som omfattar främst den statliga vägen 
174 får karaktären mer av gatumiljö.

Utifrån denna vision om kuststaden, så ser Tra-
fikverket att kommunen här bör ställa in sig på att 
ansöka om att bli väghållare och ta över delar av 
de statliga vägarna för att genomföra denna vision. 
Kommunen behöver ta ansvaret för sin exploatering 
fullt ut.
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Översiktsplanen behöver kompletteras på denna 
punkt. Övertagande av statliga vägar i Hunnebost-
rand och Bovallstrand kan också vara aktuellt. Tra-
fikverkets uppfattning är att detta är en förutsättning 
för genomförande av delar av översiktsplanen.

Vad gäller Bohus Malmön är samrådshandlingen 
tydlig med att de föreslagna 150-200 bostäderna som 
det föreslås på ön, inte kan komma till utan att förbi-
fart Örn genomförs. Trafikverket trafikerar färjeleden 
med en färja. Huruvida en större belastning på färjan 
kan hanteras, kan Trafikverket inte idag kommente-
ra. Detta är en begränsning för ökad bebyggelse på 
ön samt kömagasinen på ön och fastlandet. Detta är 
frågor som också behöver beaktas i den nya över-
siktsplanen. Trafikverket deltar gärna i tidiga dialoger 
kring dessa brister.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden och 
detaljerad redovisning gällande synpunkter från 
Länsstyrelsen.

1.3 SGI
MSB överlämnade 2014 en översiktlig stabilitetskar-
tering över kommunen. Stabilitetsförhållandena be-
dömdes vara otillfredsställande eller otillräckligt 
utredda inom stora delar av de områden som utretts. 
Inom många områden finns tekniska konstruktioner 
såsom sponter, stödmurar och sprängstensfyllningar 
som det inte tagits hänsyn till i beräkningarna. Dessa 
kan bidra till att höja stabiliteten i området. Obser-
vera att MSB:s översiktliga kartering över stabilitets-
förhållandena är begränsad till vid utredningstillfället 
bebyggda områden. Det kan således finnas andra om-
råden med förutsättningar för skred.

I en översiktsplan är det lämpligt att översiktligt 
redovisa geologiska och geotekniska förhållanden 
samt eventuella risker, som underlag för strategiska 
val av markanvändning. Särskilt bör det framgå i vil-
ken utsträckning de geotekniska säkerhetsfrågorna är 
styrande för markanvändningen, det vill säga områ-
den där markens stabilitet kan orsaka svårigheter vid 
planläggning och/eller särskilt behöver utredas i sam-

band med detaljplaneläggning eller bygglovsgivning. 
En strategi för hur de geotekniska frågorna ska klar-
läggas bör tillfogas översiktsplanens beskrivning. En 
sådan strategi bör innehålla:

• Identifierade områden med osäkra förhållan-
den eller förutsättningar för försämrad säker-
het med hänsyn till skred och ras i jord och 
berg, erosion, översvämning, områden med 
begränsad byggbarhet till följd av komplicera-
de geotekniska förhållanden

• Identifiering av områden där det krävs detal-
jerade geotekniska utredningar inför detaljpla-
nearbetet

• Riktlinjer för eventuella restriktioner med hän-
syn till geotekniska förhållanden

• Översiktlig bedömning av hur klimatföränd-
ringen kan påverka de geotekniska förutsätt-
ningarna samt risken för skador på den be-
byggda miljön till följd av översvämning, ras, 
skred och erosion

Kommunen beskriver de geotekniska säkerhets-
frågorna utförligt och tydligt, och ger också rekom-
mendationer för framtida hantering i följande pla-
nerings- och byggskeden. I objektsbeskrivningarna 
för respektive bebyggelseutvecklingsområde nämns 
även i flera fall en koppling till geotekniska säker-
hetsfrågor. Exempelvis anges behov av utredning 
av risk för ras och skred samt blocknedfall. ÖP ger 
också en god beskrivning av hur klimatförändringen 
kan påverka de geotekniska förutsättningarna enligt 
punktlistan ovan.

De riskområden för skred som identifierats av 
MSB i finns redovisade i karta på ett tydligt och bra 
sätt. Det saknas dock rekommendationer om fortsatt 
hantering av denna befintliga bebyggelse.

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 
ska enligt PBL redovisa kommunens syn på risken för 
skador på den byggda miljön till följd av klimatrela-
terade olyckor som till exempel översvämning, ras, 
skred och erosion samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. ÖP bör kompletteras med en strategi 
för hur riskerna ska minska eller upphöra för befintlig 
bebyggelse.
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SGU har tagit fram kartinformation som visar För-
utsättning för skred i finkornig jordart, vilket ger en 
kompletterande information för de områden som inte 
täcks av MSB:s kartering, eller andra mer detaljerade 
geotekniska undersökningar. SGI rekommenderar att 
karta och text kompletteras med informationen från 
SGU. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden och 
detaljerad redovisning gällande synpunkter från 
Länsstyrelsen.
I ett nytt avsnitt Genomförande - fortsatt arbete 
poängteras behovet att fortsatt arbeta med skred 
och rasrisker i redan bebyggd miljö.

1.4 Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ser inte att den nya översiktsplanen 
påverkar vare sig riksintresset för kommunikationer 
– sjöfart eller övriga sjöfartsintressen negativt. Sjö-
fartsverket har inga synpunkter på förslaget.

Kommentar
Noteras

1.5 Skogsstyrelsen
Naturvårdsavtal är formellt skyddade områden och 
passar bättre in på kartan med biotopskyddsområden 
och naturreservat mm. 

I kartan med formellt skyddade områden står 
(NVV) efter biotopskyddsområden. Dessa bildas av 
Skogsstyrelsen och det borde istället stå (SKS).

Tänk på att kartan i planen ger en ögonblicksbild. 
Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. 
nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register 
fylls kontinuerligt på med nya områden.

I övrigt har vi inga synpunkter på presenterat un-
derlag.

Kommentar
Handlingarna kommer att justeras i enlighet 
med Skogsstyrelsens yttrande, se kommentarer 
till Länsstyrelsens yttrande. 

1.6 Havs- och vattenmyndigheten

Miljökvalitetsnormer för vatten och 
havsmiljö samt vattenförsörjning
I planförslaget finns utbyggnadsområden som kan 
förväntas medföra ökad areal hårdgjord yta, ökad be-
lastning på Va-systemen och ökade transporter. Det 
är positivt att den nya bebyggelsen planeras i anslut-
ning till befintlig bebyggelse- och infrastruktur i stor 
utsträckning även om tidigare oexploaterad mark 
också planeras tas i anspråk. Viktiga förutsättningar 
för utbyggnaden är att bebyggelsen utformas så att 
dagvattnet kan fördröjas och renas och att kapacite-
ten i Va-systemet inklusive reningsverk byggs ut i 
motsvarande takt. På så sätt ökar förutsättningarna 
att följa miljökvalitetsnormerna för vatten och säkra 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver ock-
så fortsätta och fördjupa sitt arbete gällande vatten- 
och avloppshantering för befintlig bebyggelse och i 
ett förändrat klimat.

I planförslaget föreslås flera områden prövas för ut-
byggnad eller förtätning av småbåtshamnar. Att sam-
la båtplatser och skapa effektiva gemensamma lös-
ningar har vissa positiva effekter i jämförelse med att 
de sprids ut. Dock bör utbyggnad av småbåtshamnar 
med dess tillhörande infrastruktur ske med stor res-
triktivitet och övervägas noga då de riskerar medföra 
stor miljöpåverkan i havsmiljön och försvåra möjlig-
heten att följa miljökvalitetsnormerna för kustvatten 
och för havsmiljön. HaV har under åren 2017-2020 
arbetat med projektet Fysisk påverkan i svenska kust-
vatten där frågan belyses. Se även framtagen rapport 
2020:12 Fysisk störning i grunda havsområden.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden och 
detaljerad redovisning gällande synpunkter från 
Länsstyrelsen.
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De områden som föreslås för utveckling av 
småbåtshamnar i planen är samtliga redan 
ianspråktagna eller en utvidgning av befintliga 
verksamheter. Liksom HaV påtalar är kommu-
nens syn att samla och skapa effektiva gemen-
samma lösningar kring småbåtshamnsfrågan. 

1.7 Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har i dagsläget inga transmissions-
nätsanläggningar i Sotenäs kommun.

Svenska kraftnät framhäver i sitt yttrande att eta-
blering av storskalig elintensiv verksamhet ställer 
krav på elnätsstrukturen i regionen. 

Svenska kraftnät tydliggör i sitt yttrande att elför-
sörjningens är ett prioriterat område för totalförsvaret 
och att Svenska kraftnät som elberedskapsmyndighet 
verkar för att hela den svenska elförsörjningen har be-
redskap för händelser som krig, terrorhandlingar och 
jordbävningar.

Svenska kraftnät informerar även om att föränd-
ringar av elnätsstrukturen i regionen kan vara anmäl-
ningspliktigt enligt elberedskapslagen. 

Kommentar
Noteras.

1.8 Post- och telestyrelsen, PTS
PTS lyfter i sitt yttrande vikten av att it-infrastruk-
turen måste in i samhällsplaneringsprocessen på re-
gionnivå samt i alla kommuner. En väl fungerande 
och utbyggd it-infrastruktur ger goda förutsättningar 
för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, 
forskning och innovationer, vård och omsorg, mil-
jö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning 
samt social delaktighet. År 2016 presenterade reger-
ingen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopp-
lat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent 
av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 
100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 
procent av alla hushåll och företag i hela Sverige bör 
ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att 
det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av 
god kvalitet där människor normalt befinner sig se-
nast år 2023. PTS menar att kommunen bör kontakta 

nationella bredbandsaktörer samt aktuella regionala 
och lokala bredbandsaktörer inom aktuellt område för 
ytterligare information om hur näten utformas. 

Om planeringen i kommunen innebär uppförande 
av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mot-
tagningen av radiosignaler på ett negativt sätt. PTS 
rekommenderar därför att ett samrådsförfarande ge-
nomförs mellan vindkraftsbolag och de radiolänkso-
peratörer som blir berörda av vindkraftsetableringen 
för respektive område för att minimera störningsris-
kerna.

Kommentar
Noteras, se även kommentarer till Länsstyrel-
sens yttrande. 

1.9 LFV
Sotenäs kommun berörs av influensområdet för hin-
derytor (skyddsområde på 90 km kring flygplats där 
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) 
för Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa 
är Trollhättans flygplats av riksintresse vilket bör re-
dovisas under Riksintressen i planen. Av översikts-
planen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/
föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet 
ska samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser 
av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska 
redovisas i planen i form av restriktioner och/eller re-
kommendationer. 

I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder 
för luftfarten. Vad som gäller avseende luftfart bör 
nämnas i alla översiktsplaner för att säkerställa att 
LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden. 
LFV vill påminna Sotenäs kommun om att följande 
gäller: 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, 
pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är 
högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall 
remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på 
svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs el-
ler i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona 
remitteras. Observera att som en konsekvens av ovan-
stående skall även alla vindkraftverk som är högre än 
20 meter över mark eller vattenyta, oberoende av po-
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sition, remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även 
inom områden speciellt utpekade för vindkraft. 

För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse samt högre 
än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall 
samrådas med Försvarsmakten. Observera skillnaden 
i höjder gentemot civil luftfart ovan.

I remissvar har LFV inte analyserat konsekven-
ser för flygvägar till och från flygplatser, samt om 
CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid till-
frågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter 
ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anled-
ning misstänks kunna bli påverkade av en etablering.

LFV upplyser i yttrande om hur kontakt ska tas 
med myndigheten för remisstjänst. 

Kommentar
Handlingarna kommer att justeras i enlighet 
med LFV:s yttrande.

1.10 Lantmäteriet
Ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

1.11 Skanova
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planar-
betet, det vill säga när detaljplanarbete påbörjas, för 
att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. 
På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som 
berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare 
och snabbare planprocess.

Kommentar
Noteras. 

1.12 Vattenfall 
Ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

1.13 Bohusläns museum

Kulturmiljöaspekterna är väl inarbetade i materialet, 
och finns med på ett tydligt sätt i både föreslagna in-
riktningar och konsekvensbeskrivningar.

Bohusläns museum ställer frågan om hur kom-
munens kulturmiljöunderlag hålls uppdaterat och 
aktuellt framöver och lyfter vikten av samråd inför 
exploatering eftersom det kan finnas behov av fördju-
pade studier av kulturmiljöer, äldre bebyggelse och 
fornlämningar. 

Bohusläns museum bedömer det som positivt att 
natur- och kulturmiljöerna framhålls som en viktig 
tillgång i kommunens planering och att den öppna 
landskapsbilden och den produktiva jordbruksmar-
ken värnas, vilket är positivt ur kulturmiljösynpunkt. 
Mycket av de kulturhistoriska värdena finns även i 
mer småbrutna landskapsavsnitt och övergångar till 
sekundära odlingsmarker längs bergssidorna. Läm-
ningar i de bördiga åkerytorna är oftast sedan länge 
bortplöjda / omrörda. Varje ny etablering måste där-
för bedömas individuellt.

Bohusläns museum ser fördelar med att utveck-
lingen i kustsamhällen hanteras gemensamt genom 
förslag om Kuststaden men anser att ett annat arbets-
namn bör väljas eftersom begreppet ”stad” i denna 
sammansättning ger associationer av en stadsbebyg-
gelse som aldrig funnits här och som förmodligen 
inte heller avses.

När en stor anläggning ska placeras i fornläm-
ningsrikt område som i fallet med Askum - Hogenäs 
norra verksamhetsområde är det särskilt viktigt att 
detaljplanearbete redan från början sker med hän-
synstagande till de kulturhistoriska värdena. Vi in-
stämmer med planförslaget om att varsamhet måste 
vara styrande när planarbetet fortsätter.

Vi anser att arbetet med framtagning av bevarande-
inriktade detaljplaner för de kustnära samhällena fort-
sätter. Vi tänker då främst på de äldre delarna av södra 
Kungshamn, Tången Hasselösund, Bovallstrand och 
Hovenäset.

När det gäller bostadsområdena mellan Kungs-
hamn och Väjern, Förålarna, B9A-C och B10 reage-
rar vi över höjdskalan, upp till fem våningar, särskilt 
med tanke på den känsliga horisontlinjen och höjdlä-
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get, speciellt om det skulle bli frågan om en utform-
ning med t ex punkthus, sid 34 och bilaga sid 3.

Bohusläns museum vill framföra att samråd röran-
de fornlämningar bör ske med Länsstyrelsen redan i 
tidiga skeden i planeringen, innan Länsstyrelsen be-
slutar om arkeologisk utredning enligt KML. Detta 
med syfte att i första hand kunna undvika ingrepp i 
fornlämningar samt att klargöra bilden av huruvida 
icke kända lämningar finns i de områden som avses 
exploateras. Museet vill tillägga att det kan tillkomma 
ytterligare antikvariska insatser efter avslutade arkeo-
logiska utredningar.

Bohusläns museum uppskattar att marinarkeolo-
giska värden nämns. Det är av vikt att vara medve-
ten om att fördjupade studier, utredningar med mera 
kan komma att krävas i samband med att exploatering 
sker i vattenområden.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden och 
detaljerad redovisning gällande synpunkter från 
Länsstyrelsen.

1.14 LPO Västra Fyrbodal
LPO Västra Fyrbodal har ingen erinran.

Kommentar
Noteras.
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2 Politiska partier
2.1 Socialdemokraterna i Sotenäs
Socialdemokraterna anser att kommunen under hös-
ten bör anordna offentliga möten för ökad delaktighet 
i arbetet med översiktsplanen. 

Det saknas en jämförande del med andra kommu-
ner som genomgått en snabb expansion genom stora 
investeringar, exempelvis Stenungsund.

Den tvärled som föreslås i Kungshamn bör utgå då 
den skär av orten. En gång- och cykelväg är bättre. 
För tvärled kan ett mer nordligt läge studeras alter-
nativt regleras all tung trafik till Hunneborondellen. 

På Sandbogen vill Socialdemokraterna förutom 
verksamheter se ett mindre antal bostäder uppefter 
berget samt plats för kulturområde runt Gerlegården 
och vattenanknutna friluftsaktiviteter.

Vägproblemen vid Örn måste lösas genom en ny 
förbifart.

Skomakarudden i Bovallstrand bör i textdelen änd-
ras så att det istället blir möjligt med en försiktig ex-
ploatering med prioritet på öppna ytor och rekreation 
på själva udden. Några bostäder kan dock accepteras 
orienterade mot Dinglevägen.

Utvecklingsområdet Lahälla och utvecklingsområ-
det på Kleven ska enligt Socialdemokraterna tas bort 
helt. 

Det nordligast liggande utvecklingsområdet norr 
om Väjern bör justeras så att området väster om väg 
174 tas bort.

Vägen till Malmön måste förbättras. Socialdemo-
kraterna vill se ett förslag till uppställningsplats för 
bilar som gör det möjligt att ta färjan utan bil. Upply-
ser om att det felaktigt står Bohus Malmön i materi-
alet. 

Socialdemokraterna anser att förutsättningarna för 
bostadsbyggnation på Smögen kan öka genom att ex-
pandera Mellanberg.

Utvecklingsområde C5 bör ha en förtydligande 
text där ordet ”flerbostadshus” ingår.

Det saknas i textmassan en beskrivning av proble-
met med otillåtet boende. En sådan text bör finnas 
och också en strategi för att motverka problemet. ÖP 
bör innehålla en beskrivande text där alternativa upp-

låtelseformer ska övervägas, vilka på ett bättre sätt 
säkerställer åretruntboende. 

Områden för landbaserade båtplatser saknas. 
Den tunga trafiken genom Kungshamn är ett stort 

problem (Parkgatan, Kyrkogatan). Detta måste lösas 
så att inga tunga bussar går ner till centrum, ingen 
tung trafik över huvud taget på Kyrkogatan och en 
radikalt annorlunda lösning för trafiken till och från 
Guleskär. I det korta perspektivet kan trafikreglering 
vara en del av lösningen, i det långa krävs helt nya 
lösningar än de som idag står till buds, exempelvis 
att omlasta på lämplig plats och skeppa gods till och 
från Guleskär.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.3 Miljöpartiet det gröna i Sotenäs
Markanvändning
Huvudscenariot gällande befolkningstillväxt bygger 
på att ett större verksamhetsområde etableras sydväst 
om Askum. Miljöpartiet ser inte det som en önskad 
utveckling. Vi instämmer i stället i det som formule-
rats i huvudstrategin Unikt landskap-unika orter! Vi 
anser att Sotenäs ska bygga sin utveckling på ett lång-
siktigt hållbart vis och att det är just det unika land-
skapet, med de stora skönhetsvärdena och de höga 
natur- och kulturmiljövärdena som utgör grunden för 
all utveckling i Sotenäs.

Boende
Det behöver klargöras var boende ska vara tillåtet i 
framtiden. På flera sjönära platser har byggnader vars 
ändamål varit avsett för något annat, omvandlats till 
boenden. Exempel som i dag i praktiken är boen-
den, men inte tillåtet enligt gällande plan. - Varvet i 
Bovallstrand, Sea Port i Hunnebostrand, Guleskär i 
Kungshamn, för att nämna några.

• Främja möjligheter för att skapa gemensam-
hetsboende, även på landsbygden.

• Bygga bostäder anpassade för äldre personer, 
med gemensamhetsutrymmen och gröna ut-
omhusmiljöer.
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• Bygga in trygghet och säkerhet genom att till-
lämpa Barnperspektiv i samhällsplaneringen

• I vissa samhällen finns hus som ej bebos, nytt-
jas eller underhålls, undersök möjligheten att 
lösa in dessa för att kunna bygga bostäder på. 
Exempelvis Gamla mejeriet i Hunnebostrand.

Samhällenas utveckling
Skapa möjligheten så att offentliga platser även till-
låter reglerad försäljning såsom torghandel, ”food-
trucks” och så kallad ”pop up” verksamheter.

Askum
• Askum tätbebyggelse, vi ser fördelar med i 

första hand område för verksamhet i närheten 
av kustcharken. Askum i sig är en knutpunkt 
som passar för mindre blandade verksamheter.

• Utveckling av alternativa avloppslösningar på 
landsbygden / Askums utveckling med bostä-
der.

• Innebär behov av Va- system som klarar av 
kapaciteter utan att vara kopplade till kom-
munens reningsverk. Kan vara lämpligt utreda 
alternativa avloppssystem som kan recirkulera 
näringsämnen.

Kungshamn
• Sandbogen behöver i huvudsak utvecklas som 

en öppen mötesplats. Enstaka bostäder och/
eller verksamhetslokaler kan samsas med en 
öppen och tillgänglig mötesplats och planterad 
växtlighet.

• Utveckla Strandpromenad i Kungshamn, gör 
det möjligt att promenera mellan Sandbogen- 
och till Hagaberg.

• Planera för att bygga en ny skola i området 
Kungshamn/Väjern och frigöra mark i cen-
trum, (nuvarande skolbyggnader) för bostäder.

• Inga ytterligare bostäder bör byggas på Rös-
holmen.

Smögen

• De fortsatt planerade byggnationerna på Kle-
ven ser vi som olämpliga. Det är viktigt att 
bevara områden vid hamnen för verksamheter.

Hunnebostrand 
• Låt Udden vara en mötesplats där människor 

och kultur kan mötas. Vi ser inte några problem 
med att strandskyddet återinförs på Udden.

Bovallstrand 
• Bevara naturen och tillgängligheten vid Sko-

makarudden.
• Undergångar/övergångar vid väg i samhället 

där det kan vara lämpligt. Exempel Bovall-
strand och nya ICA.

Hamnar och bryggor
• Bevara djuphamnen i Hunnebostrand och Gu-

leskär.
• Begränsa bryggor och skydda/återskapa ål-

gräsängar och fiskens barnkammare.
• Utveckla miljöstationer vid båthamnar och 

möjlighet för även husbilar med flera att nyttja 
dem.

Verksamhetsområde för kontor/
arbetsplatser, Co-working

• Möjliggör ”företagshubbar” på några platser i 
kommunen, med god bredbandsuppkoppling/
fiberanslutning (för enskilda företag och or-
ganisationer att samverka och kunna dela på 
gemensamma ytor och utrustning). ”Hubbar” 
som även kan utvecklas med bilpooler och sol-
celler.

Naturområden
• Utred kommunala naturreservat och möjlighe-

ten att utveckla något naturrum.
• Det är viktigt att säkerställa allmänhetens till-

gång till strandlinjen.
• Ta fram en plan för att plantera träd på lämp-

liga platser som skydd för stark sol och skapa 
lä vid vind.
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• Planeringen av markområden ska ske så att 
minsta möjliga berg skadas.

Infrastruktur/vägar/kollektivtrafik
• Bygg Cykelvägar mellan samhällena, cykelvä-

gar som möjliggör att pendla med cykel. Cy-
keltrafikanter ska inte hänvisas till långa om-
vägar i förhållande till den som kör bil.

• Klimatanpassade va-systemen.
• Öppna diken för dagvatten.
• Utred undergångar/övergång vid väg genom 

samhällena.

Friluftsliv och turism, fritidsaktiviteter
• Ridning och ridverksamhet pågår hela året – 

arbeta successivt för att säkra möjligheten för 
ryttare och hästverksamheter att kunna rida ut-
med säkra leder och samtidigt minska risker i 
trafiken, genom att märka ut möjliga ridleder/
vägar.

• Skapa odlingslotter runt om i kommunen att 
hyra, för de som vill odla.

Klimat och miljö
• Planera solceller i samband med nybyggnatio-

ner.
• Planera för solceller på samtliga lämpliga 

byggnader som kommunen råder över.
• Främja hållbarhet och energieffektivitet i bygg-

nadslösningar och i all planering.
• Planera in möjliga platser för bussar/kollektiv-

trafik, vid detaljplanearbeten.
• Planera in platser som möjliggör återvinning 

och källsortering i detaljplanearbeten.

Övrigt runt samhällsplanering
• Krav på detaljplaner vid byggnation när ett an-

tal (3-4) bostäder planeras på samma område.
• Bilen bör inte vara en styrande norm vid sam-

hällsplanering.
• Arbeta för att skapa social och miljömässig 

hållbarhet i planeringen, såsom mötesplatser, 
gemensamhetsutrymmen, delade arbetsutrym-
men och utveckling av lånesystem.

• Viktigt att vara restriktiv med att ”släppa fram” 
områden för ökat fritidsboende, då markytan 
ska räcka länge och för kommande generatio-
ner.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.4 Centerpartiet Sotenäs
B8 Sandbogen - Det står i ÖP-förslaget ”Område för 
bostäder och mindre verksamheter på sikt” Föreslås 
ändras till: ”Utvecklingsområde för Centrum med in-
slag av bostäder samt utvecklingsområde för besök-
snäring.”

Kleven B12, dvs det påtänkta området för explo-
atering med 120 bostäder. I ÖP-förslag är det angi-
vet ”Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder” 
Föreslås ändras till: ”Område med möjligheter för 
bostadsförtätning och Utvecklingsområde för verk-
samheter.”

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.5 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att förslag till översiktsplan är ett 
gediget dokument där det inte finns mycket att an-
märka på då det av naturliga skäl är allmänt hållet, 
och skall så vara, och att tänkbara scenarier just är 
scenarier. Vänsterpartiet har dock följande synpunk-
ter på ”Utvecklingsområden för huvudsakligen bo-
stadsområden”

B8 Sandbogen - Detta område bör ej utnyttjas som 
bostadsområde. Området bör omvandlas till en plats 
för hantverk och föreningsverksamhet till gagn för 
allmänheten för att bevara en bit av ursprunglig miljö 
och knyta an till den befintliga Gerlegården. Området 
bör få en kulturell prägel. Eventuella nya byggnader 
för kultur- och föreningsverksamheten kan uppföras i 
”gammal” stil (fiskebodar). Kommunen skall fortsät-
ta att vara mark-/fastighetsägare.
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B12 Kleven - Inget mer bostadsbyggande på Kleven 
eftersom infrastrukturen inte är tillfredsställande idag 
och kommer ej heller att fungera bättre vid utökat bo-
stadsbyggande.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

2.6 Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna lämnar följande synpunkter på 
förslag till översiktsplan. Partiet skriver att fler kom-
mentarer kan komma under ärendets fortsatta hand-
läggning och i samband med den politiska diskussion 
som genereras av denna.

Sverigedemokraterna ställer sig frågande till an-
vändningen av begreppet kuststad vilket även har 
väckt starka reaktioner hos medborgarna. Partiet in-
stämmer i kommunens bedömning om att detta är ett 
misstag. 

Väjern: Sverigedemokraterna motsätter sig förslag 
om femvåningshus i kustsamhället Väjern. De an-
ser detta förslag vara stilmässigt och kulturhistoriskt 
oförenligt med befintlig bebyggelse. Partiet vänder 
sig mot föreställningen om en kuststad och alltså mot 
uppförandet av femvåningsbostadshus. De ställer sig 
även frågande till att förslaget ska medverka till att 
”öka möjligheten att röra sig mellan de när(a)liggan-
de samhällena”. Detta bedöms osannolikt utan att 
vägnätet byggs ut och det går redan idag att röra sig 
mellan samhällena. 

Smögen - Sverigedemokraterna vänder sig mot 
planerna på uppförandet av 120 bostäder på Kleven 
och de både kort- och långsiktiga olägenheter som 
projektet skulle innebära för boende i angränsning till 
området och även för övriga delar av Smögens be-
folkning.

Ett av skälen bakom partiets ståndpunkt är trafik-
situationen som redan idag är överbelastad och den 
trafik om byggnation samt fler boende skulle gene-
rera. Sverigedemokraterna anser att den trafikun-
dersökning som genomförts bedöms otillräcklig. En 
breddning av gator skulle ha för stor negativ effekt 
på kulturhistoriska fastigheter och en förändrad gatu-

bild. De skäl som rör trafiksituationen borde vara till-
räckliga för att stoppa projektet, men det finns även 
andra, som rör såväl landskapsförändringar som kort- 
och långsiktiga förändringar i t ex ljudmiljön och den 
sociala miljön. En utbyggnad under lång tid har stor 
negativ påverkan för boende i området. 

Sverigedemokraterna är dock inte emot en förbätt-
ring av miljön i det tilltänkta området när det gäller 
estetiska och friluftsmässiga hänsyn. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden

2.7 Liberalerna
Liberalerna inleder med positiva ord om översiktspla-
nens innehåll och struktur och att dokumentet är lätt 
att navigera i med interaktiva kartor och förklarande 
texter. 

Liberalerna ser det som viktigt att utveckla sam-
hällena nära befintliga bostäder förutom att få en möj-
lighet att utveckla landsbygden runt Askums kyrka. 
Ingen ny byggnation; varken villor eller flerfamiljs-
hus som bryter horisontlinjen.

Byt ut begreppet Kuststad och betona de olika 
orternas unicitet, i enlighet med huvudstrategins 
målsättningar. Naturligtvis kommer orterna bara på 
grund av sin närhet till Kungshamn att komma när-
mare varandra när vägar, cykelbanor och gångstråk 
binder samman orterna. Den utvecklingen ligger i 
framtiden men att redan nu klumpa ihop orterna till 
ett konglomerat anser Liberalerna vara helt fel.

De poängterar vikten av att i absolut möjligaste 
mån utveckla de mest attraktiva områdena för åre-
truntboende. Kommunen ska också ställa krav på att 
bygga blandat dvs. fristående hus och flerbostadshus, 
både med hyresrätt och bostadsrätt. I anslutning till 
områden med många hyresrätter ska man komplettera 
med villor och radhus. Fler ska kunna etablera sig på 
bostadsmarknaden. Det finns en efterfrågan på större 
tomter med möjlighet till exempelvis odling och Li-
beralerna anser att området runt Askums kyrka skulle 
kunna tillgodose behov av efterfrågan. 
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Liberalerna anser att det är bra att Smögen har möj-
lighet till framtida byggnation av bostäder men att 
trafiksituationen måste lösas. Flera åtgärder föreslås 
för att minska trafiken, bland annat möjligheten att 
bygga ett parkeringshus vid nuvarande tennishall som 
också skulle tjäna som båtförvaring. Ingen ny bygg-
nation ska ske innan trafiksituationen har lösts. 

Liberalerna tycker det är bra att ny bebyggelse på 
Malmön läggs intill nuvarande. Innan man bygger ut 
nya områden måste en ny väg på fastlandet till färjan 
anläggas. En ny väg på fastlandet till färjan är angelä-
get redan nu med tanke på växande campingar längs 
befintlig väg.

Liberalerna föreslår tillägg av skrivning om att vat-
ten ska ses som ett lån som ska lämnas tillbaka till 
naturen renare än det var när vi tog det. 

Det ska framgå att reningsverken inte fyller kra-
ven vissa delar av året. Partiet undrar om man har un-
derlag att prata om undermåliga enskilda avlopp och 
menar att undermålig är ett starkt ord.

Liberalerna anser att kommunen inte ska anlägga 
fler småbåtshamnar utan använda befintliga  på ett 
optimalt sätt. Ett arbete borde även påbörjas som stu-
derar möjligheter, att i utkanten av tätorterna förvara 
båtar på land och sjösätta vid behov.

Liberalerna vill värna Bohusläns granit och före-
språkar ett byggande som anpassas till naturen och 
begränsar plansprängning. 

Liberalerna anser att följande bör justeras i förslaget: 
• Att det område som avsatts för vindkraft i nor-

ra delen tas bort.
• Att området vid Seaport i Hunnebostrand inte 

ska tillåta besöksnäring utan finnas kvar obe-
byggt.

• Att området vid Lahälla i Hunnebostrand ska 
utvecklas med försiktighet. Med tanke på dess 
läge skulle t.ex. hyresradhus för åretruntboen-
de, i Sotenäsbostäders regi ligga i linje med att 
utveckla attraktiva områden för åretruntboen-
de.

• Om Sandbogenområdet ska utvecklas ska an-
talet bostäder begränsas och den centrala delen 

utvecklas till en mötesplats och Gerlegården 
ska kunna ses från sjösidan och landsidan.

• Området Förålarna mitt skall inte bebyggas 
med höghus upp till fem våningar.

• Använd begreppet tvärled som är det ord som 
använts tidigare inte tvärkoppling eller tvär-
länk.

Sammanfattningsvis säger Liberalerna följande: 
• Bryt inte horisontlinjen med ny byggnation.
• Bygg inåt landet.
• Använd marken med stor försiktighet.
• Ingen vindkraft varken på land eller till havs.
• Uppmuntra en utveckling med solceller
• Se till att det finns mark för olika verksamhe-

ters behov.
• Sotenäset är en halvö som består av unika orter 

och ett unikt landskap.
• Det är viktigt att vi tar tillvara och utvecklar 

Sotenäs för kommande generationer.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
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3 Föreningar och organisationer
3.1 Hovenäsets intresseförening
Planerad djuphamn vid Hovenäset anses olämplig 
med hänsyn till pågående verksamheten i hamnen, 
hamnens läge i samhället och värden för besöksnä-
ring och turism. Området är dessutom mycket grunt 
och kräver omfattande muddring och djupspräng-
ning. På platsen finns skyddsvärda marina arter. Det 
är också svårt att anordna anslutning till vägsystem. 
Föreslår istället att placera djuphamnen nordost om 
Lerdalsbukten där det finns stort vattendjup och möj-
lighet till anslutning till befintlig infrastruktur. En an-
nan möjlighet är att transporter sker med järnväg till 
exempelvis hamnanläggning i Lysekil. Förslag om att 
bygga en järnväg för godstrafik till Lysekil. 

Under sommarhalvåret är trafiken mycket hög och 
det är stor risk för olyckor. Infrastruktur för cykel- 
och gångtrafik behöver byggas ut mellan Hovenäset 
och Kungshamn. Detta är av högsta prioritet för bo-
ende och för campingnäringen i området. 

Ångbåtsbryggan är en viktig framtida centralpunkt 
för besöksnäringen och det sociala livet i Hovenäset. 
Det är viktigt att samhället är tillgängligt genom att 
båtar, skepp och fartyg kan lägga till i detta läge. 

En självklar del av infrastrukturen i ett upplevel-
se- och båtlivsbaserat företagande, är att det finns en 
Besöks/Gästhamn i samhället

Som alla kustsamhällen saknar Hovenäset parke-
ringsplatser vilket skapar både ilska och trafiksäker-
hetsproblem. I samhället finns två större områden, vid 
småbåtshamnen och återvinningsstationen som kan 
lösa de akuta parkeringsproblemen. Samhället saknar 
även laddstolpar för fordonsladdning. 

Behovet av en samlingslokal är stort. En samlings-
sal är förutsättningen för att näringslivsutvecklingen 
och det kulturella och sociala livet ska kunna blomst-
ra.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden och 
detaljerad redovisning gällande synpunkter från 
Länsstyrelsen.

Gällande Ångbåtsbryggan som centralpunkt i 
samhället, besökshamn, parkeringsplatser, och 
samlingslokaler är det alla funktioner som ryms 
inom tätortsområdets redan detaljplanelagda 
delar. 
För en stor del av orten gäller byggnadsplanen 
Hogenäs municipalsamhälle från 1929 med 
en revidering från 1938 och laga kraftvunnen 
1949. Planen togs fram utefter befintliga förhål-
landen och ”Endast där trafiken med hänsyn till 
samhällets utveckling och biltrafikens sannolika 
ökning det kräver, hava befintliga trafikleder 
föreslagits breddade och rätade”. Den torgbild-
ning som finns i planen i korsningen Klovbergs-
vägen/Skolbacken/Hovenäsvägen används för 
närvarande som parkeringsplats. I planen finns 
också allmänna ytor vid Ångbåtsbryggan och 
vad som benämns nya hamnen, den förstnämn-
da platsen är enligt yttrandet en centralpunkt 
för samhället. Inget förändrat ställningstagande 
gällande markanvändningen behövs, det är 
fortsatt en centralpunkt. 
Behovet av samlingslokal är för detaljerad för 
att ta upp som en särskild innehållsbärande 
del i översiktsplanen, i en studie kring gällande 
plan visas att det finns tomtmark med byggrätt 
för allmänt ändamål vid ovan nämnda torgbild-
ning och byggrätter för fiskeri, handels-, hant-
verks och hamnändamål vid Ångbåtsbryggan. 
Gällande parkeringsfrågan har ett arbete satts 
igång gällande mobilitet i kommunen där ett 
av kunskapsunderlagen är den övergripande 
mobilitetsutredningen. I denna föreslås tillfäl-
liga mobilitetspunkter göras tillgängliga under 
sommartid. I ett första skede är det främst den 
västra sidan av halvön som föreslås lämplig att 
pröva åtgärderna på. Vidare arbete, lämpligtvis 
efter en utvärdering kan visa om samma meto-
dik är lämplig för halvöns östra sida. 

3.2 Sotenäs fältrittklubb
Ridning och ridverksamhet pågår hela året och är i 
beroende av att det finns framkomliga vägar och le-
der som fungerar för ryttare och hästar utan en allt 
för intensiv motortrafik. När trafiken ökar, ökar även 
behovet att kunna hitta säker framkomlighet för häst 
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och ryttare. Vi vill att det finns möjligheten för ryttare 
och hästverksamheter att kunna rida utmed lämpliga 
leder och vägar, gärna samordnat med cykelleder och 
specifikt betydelsefullt i anslutning till Sotenäs Fäl-
trittklubb.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.3 Sotenäs LRF
LRF är positiv till utvecklingen av Sotenäs kommun. 

I förslag till översiktsplan används en ovanligt ge-
nerell argumentering för att ta jordbruksmark ur pro-
duktion. I flera avsnitt omnämns att jordbruksmarken 
inte bedöms vara av stor produktiv betydelse. LRF 
ställer sig frågande till vad som ligger till grund för 
att aktuell jordbruksmark inte anses vara av stor pro-
duktiv betydelse?

LRF anser att översiktsplanen inte bör innehålla en 
så generellt enkel inställning till att ta jordbruksmark 
ur produktion. Sotenäs LRF erbjuder sig att delta i ev. 
fördjupad diskussion i detta ämne under den fortsatta 
ÖP-processen.

Följande två punkter anser LRF inte belyses till-
räckligt i översiktsplanen:

• Elförsörjningen i kommunen har stora brister 
och inte har  möjligheter att tillgodose ökad 
bebyggelse eller företagsetableringar. Det fö-
rekommer ständiga strömavbrott pga. bristan-
de utbyggnad och underhåll.

• Mobilnätets stabilitet, underhåll och utbygg-
nad har försämrats väsentligt under senare år. 
Detta får allt allvarligare följder för företag, 
privatpersoner och samhällsviktiga tjänster så-
som räddningstjänst mm. Här bör kommunen 
överväga att jobba med samhällsmaster som 
andra kommuner börjat göra.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
I främst tätortszonerna föreslås ett antal mindre 
områden med jordbruksmark tas i bruk för sam-

hällsutveckling (men även för några verksam-
hetsområden utanför tätort). Områdena föreslås 
tas i bruk för att kunna klara bostads- eller 
arbetsplatsförsörjningen inom kommunen, vilket 
ses som ett viktigt samhällsintresse. Översikts-
planen har en generellt hushållande syn på 
landskapet och det är endast i direkt anslutning 
till tätorterna eller verksamhetsområden mark 
föreslås tas i anspråk (undantaget Hogenäs 
Norra där en prövning gjorts utifrån hela kom-
munens yta var ett större område lämpligast kan 
placeras). 
En sammanvägd bedömning och prövning av 
alla områden inom tätortszonerna har därför 
gjorts. Det innebär att behovet av fungerande 
närrekreationsområden, landskapsbildspå-
verkan, hur föreslagna områden kan knyta 
samman orter och om jordbruksmark behöver 
tas i anspråk har utgjort huvudsakligt bedöm-
ningsunderlag. En övergripande bedömning 
har även gjorts av produktionsvärdena, men 
enbart utifrån storleken på den yta som föreslås 
tas i anspråk och om marken utgör del av ett 
större sammanhängande jordbruksområde. Det 
sistnämnda förhållandet har inte ensamt spelat 
någon roll för utpekandet, det är utifrån de 
sammanvägda förhållandena som olika utbygg-
nadsalternativ prövats.
Kapacitetsbristen i elnätet har påpekats från 
andra men en eventuell förstärkning bedöms 
inte ta mer mark- och vattenområden i anspråk.
Mobilnätets utbyggnad och funktion sköts för 
närvarande av privata aktörer, påverkan på 
mark- och vattenanvändning är såpass liten att 
den inte ger avtryck i den översiktliga plane-
ringen.

3.4 Bovallstrands IF
Bovallstrands IF anser det viktigt att värna om idrotts-
platsen Stensnäsvallen i Bovallstrand så att föreningen 
kan fortsätta att bedriva den befintliga verksamheten. 
Campingverksamheten bidrar till att man kan fortsät-
ta med idrottsverksamheten och skapa meningsfull 
och aktiv fritid för invånare året runt. Föreningen är 
viktig för att skapa gemenskap och sammanhållning 
för dem som bor i och omkring samhället.
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Kommentar
Noteras. 
Se även avsnittet Redovisning av synpunkter och 
dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.5 Myrens samfällighet
Samfälligheten ställer sig frågande främst till förtät-
ningsområde F1 i förslaget till ny översiktsplan. I det 
markerade området dominerar samfälligheten, men 
även ett antal friliggande tomter inkluderas i området. 
Då samtliga tomter inom samfälligheten i nuläget är 
bebyggda har samfälligheten svårt att se hur en för-
tätning skulle ske. I det fall att man väljer att ha kvar 
området som utpekat för förtätning krävs förtydligan-
den om hur är detta är tänkt genomföras i praktiken. 
Samfälligheten har i dagsläget inga planer på att ex-
pandera/förtäta i området.

Gällande område B3 kan samfälligheten bara un-
derstryka det som redan står i förslaget: ”Lämplig 
vägdragning behöver studeras i ett tidigt skede.” Här 
kan man vara medveten om att en vägdragning via 
samfälligheten inte är möjlig då våra vägar, minus 
Västerhavsvägen, är gång/cykelvägar.

Kommentar
Noteras. 
Se även avsnittet Redovisning av synpunkter och 
dess bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.6 Kungshamns hembygdsförening
Kungshamns Hembygdsförening äger och förvaltar 
Gerlegården sen 2008. Gården är den äldsta byggna-
den i Kungshamn och belägen i en gammal kulturmil-
jö. Hembygdsföreningen har lagt ner stora ekonomis-
ka och ideella resurser för att återställa byggnaderna 
till ursprunglig status. Gården byggdes ursprungligen 
med direkt kontakt till vattnet men har idag blivit un-
danskuffad och skymd från havet av ett stort rostigt 
plåtmagasin.
Föreningens klara ställningstagande är:

• att återställa gårdens kontakt med havet genom 
att riva plåtmagasinet och öppna upp så att går-
den får den exponering den förtjänar.

• gärna en allmän samlingsplats med t.ex 
parkliknande område, lekplats eller scen för 
evenemang.

• begränsat antal bostäder, som plus 55 lägenhe-
ter i det befintliga ”polis”huset.

• underlätta för funktionshindrade att utnyttja 
Näbban badplats genom förbättrad tillgänglig-
het.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden. Inom 
ramen för kommande detaljplanearbete och den 
process detta medför kommer föreningen ges 
ytterligare möjlighet att uttrycka sina synpunk-
ter rörande utformningen av området.

3.7 Tossene Byalag
Tossene Byalag anser att Tossene kyrkby och lands-
bygd kan få samma utvecklingsmöjligheter för verk-
samheter, näringsliv och bostäder som Askum. Hela 
kommunen, även norra delen ska väl utvecklas.

Tossene ligger visserligen inom riksintresse för 
kulturmiljön men det lyfts ju också fram att målpunk-
ter ska utvecklas på landsbygden. Borde finnas mark 
även här, för bebyggelse, som inte inkräktar på jord-
bruksmark.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.8 Intresseföreningen Friska Vindar
Föreningens synpunkter är koncentrerade till frågor 
som rör Väjern. 

Förslaget med avledning av trafiken genom flera 
vägval genom samhället uppskattas av föreningen då 
det idag är problematiskt med stora trafikmängder, 
stor andel tung trafik och trafiksäkerhet för oskydda-
de trafikanter. Om den planerade laxodlingen blir av, 
så anser föreningen att det med fördel kan byggas en 
anslutningsväg över bergen, för att biltrafiken inte ska 
behöva öka genom Väjerns samhälle.



67ÖP SotenäsSamrådsredogörelse

Föreningen ser fram emot att vid fortsatt planering 
lämna mer detaljerade synpunkter. Särskilt för centru-
mutvecklingen, C4, där föreningen har flera förslag.   

Föreningen ser också ett stort behov av båtplatser, 
och att hamnområdet i Väjern utvecklas. Fler boende 
innebär ett ökat tryck på önskemål i hamnområdet, 
frågan är då hur kommunen arbetar med detaljplan 
för hamnen.

Förslaget med färjelinje till övriga kommundelar 
ser föreningen som positivt.

Föreningen ser det som viktigt att vid all utveck-
ling även se till den sociala infrastrukturen (förskola, 
vård, skola, affär) för en jämlik service i kommunen. 
Föreningen ser fram emot att åter få en förskola i Vä-
jern om det blir en utbyggnad med bostäder.

För övrigt anser föreningen att det är viktigt att vär-
na den bostadsnära rekreationen i området. Hänsyn 
ska tas naturområden och topografi vid byggnadernas 
utformning. Det finns en oro för vad som ska hända 
under själva byggtiden, både trafik- och bullermäs-
sigt. 

Föreningen önskar att kommunen ställer krav på 
byggherrarna, så att det även blir hyresrätter i de nya 
områdena (B09, B10, B11, B13, B14).

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
I det bostadsförsörjningsprogram som tas 
fram parallellt med översiktsplanen redovisar 
kommunen sin syn avseende ägandeformer för 
kommande bostadsbebyggelse. 

3.9 Hunnebostrands samhällsförening
Föreningen anser att förslaget är väl genomarbetat 
och att de till delar kan accepterats av förening.

Föreningen ställer sig kritisk till förslaget för om-
råde B 19 Lahälla som idag utgör ett rekreations-
område för allmänheten. Föreningen har under åren 
tillsammans med kommunen verkat för ökad tillgäng-
lighet och iordningställande av området för besökare. 
Området omfattas av stora värden för natur och fri-
luftsliv och ligger delvis inom den nya detaljplanen 
för bevarande av gamla Hunnebo som nyligen blev 

fastställd. De är mycket negativa till ett förslag om 
att exploatera området där befintliga värden så som 
vandringsleder kommer att påverkas och menar att en 
utveckling enligt förslaget vore förödande för sam-
hällets utveckling.  

Föreningen informerar om att det tidigare funnits 
planer på byggnation i området Lahälla men att dessa 
planer då avbröts. 

Föreningen föreslår att Kvarnberget/ Lahällaberget 
i den nya översiktsplanen får beteckningen G 8 dvs 
samma som område benämnt s.t Görans ö. Område 
för närrekreation. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden. Plan-
innehållet ändras i linje med yttrandet.

3.10 BRF Smögenboden 3
Styrelsen för BRF Smögenboden 3 (Kleven 2:63) 
lämnar följande yttrande på samrådshandlingen med 
hänvisning till pågående planarbete för fastigheterna 
Kleven 2:16 och Kleven 2:14 och hänvisar även till 
tidigare inlämnat dokument: Kommentarer på Plan-
program Kleven 2:16 m.fl. daterad 21/4 2021.

I samrådshandlingen för översiktsplanen under ka-
pitel: Markanvändning, tätorter, underrubrik Pågåen-
de planerings anges att det på Kleven pågår planering 
för 120 lägenheter. Detta tolkar vi innefatta pågående 
planarbetet för fastigheterna Kleven 2:16 och Kleven 
2:14.

Vi anser att den stora, omfattande exploatering på 
Kleven inte tar hänsyn till den framtagna översikts-
planens vision och strategi och inte heller tar hänsyn 
till olika utpekade riksintresse och krav för att kunna 
uppfylla MKB.

Förstahandsyrkandet från tidigare skrivelse kvar-
står att aktuellt Planområde inte ska bebyggas. An-
drahandsyrkandet från tidigare skrivelse kvarstår att 
om byggnation ev. ska genomföras krävs att bygghöj-
derna inte bli högre än på befintliga fastigheter inom 
Kleven 2:16 och Kleven 2:14.

Föreningen ställer följande frågor kopplat till över-
siktsplanen: 
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• Översiktsplanen beskriver att ny byggnation 
ska utgå från skala, och form som motsvarar 
den som redan finns på platsen. Hur ska detta 
beaktas då det är mycket omfattande ingrepp 
som föreslås på Kleven och som stör land-
skapsbilden om byggnation skulle genomföras 
enl. planförslaget?

• Hur ska riksintresset för kulturvård och na-
turvård beaktas då en kraftig utbyggnad skul-
le riskera förstöra karaktären på Smögen och 
Kleven i sin helhet?

• Hur ska vatten och avlopp hanteras för att inte 
utgöra risk för betydande miljöpåverkan med 
en stor exploatering på Kleven i närtid?

• Centrumutveckling med tillhörande centrum-
funktioner planeras ske i Hasselösund, vilket 
inte underlättar för helårsboende på Kleven. 
Kollektivtrafik saknas som ett hållbart alterna-
tiv för att nå centrumfunktioner året runt och 
gatunätet är underdimensionerat under vissa 
delar av året.

• Hur ska gatunäten kunna bygga ut utan att strid 
mot översiktsplanens inriktning och uppfyll-
nad av gällande lagkrav?

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden. Om-
rådets fortsatta markanvändning prövas lämpli-
gast inom ramen för en fortsatt detaljprocess.

3.11 Smögens Öråd
Fördjupad översiktsplan
Smögens Öråd uttrycker att det finns behov av en för-
djupad översiktsplan för Smögen och Hasselösund. 
En fördjupning kan tydliggöra orternas betydelse och 
sammanhang i ett kommunalt perspektiv. 

Trafikmiljö och parkeringsanalys
Samhället är inte i grunden planerat för den trafik 
som genomströmmar orten och som är särskilt in-
tensiv under sommaren. Detta leder till både en dålig 
trafiksäkerhet och en dålig boendemiljö. Om ny bo-
stadsbebyggelse på Kleven realiseras så måste trafik-

säkerhetsfrämjande åtgärder genomföras. En rondell 
skulle höja trafiksäkerheten och förbättra framkom-
ligheten. Gångbanan på östra sidan om Storgatan be-
höver breddas och göras om till cykelbana samt bättre 
skyltning vad avser gångbana respektive cykelbana.

Bostäder
Föreslaget utvecklingsområde centrum med inslag 
av bostäder bör utökas och även omfattas av tidigare 
planförslaget Hasselösund väster samt markområdet 
söder om tennishallen. Det finns även möjligheter till 
förtätning av bostäder på ett antal platser på Smö-
genön.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
Ett bostadsområde benämnt B36 har lagts till 
på Smögen och centrumområdet C5 har utökats.
Trafikfrågorna för Smögen har studerats på ett 
övergripande sätt inom ramen för den övergri-
pande mobilitetstudie som åtföljer översikts-
planen och en särskild utvärdering har gjorts 
gällande parkeringssituationen och den tillhö-
rande trafikmiljön. Mobilitetsfrågorna kommer 
studeras inom ramen för arbete som följer av 
översiktsplanen. Se översiktsplanens avsnitt 
Genomförande -fortsatt arbete.

3.12 Föreningen Bohus-Malmön
Föreningen Bohus-Malmön delar synen på den över-
gripande inriktningen för samhällsutvecklingen på 
Malmön men anser att för tydlighetens skull behö-
ver denna inriktning för ön komma till uttryck i över-
siktsplanen. 

Bygg vidare på det som finns. Placera nya bostä-
der i anslutning till den bebyggelse som redan finns. 
Bygg inte ny bebyggelse på öns ”västra del”. Enligt 
Föreningen Bohus- Malmöns uppfattning är det inte 
möjligt att basera öns fortsatta utveckling på förtät-
ning i avvaktan på att frågan om trafiken genom Örn 
kan lösas. Förtätning är endast möjlig i begränsad 
omfattning och det måste ske med stor hänsyn till be-
fintlig bebyggelse och livet på ön.



69ÖP SotenäsSamrådsredogörelse

Hela ön utanför ”tätorten” är ett område där hänsyn 
ska tas till naturvärdena samt till de kulturvärden som 
finns i landskapet. 

Förutsättningar ska skapas så att barnfamiljer och 
yrkesverksamma samt pensionärer kan bosätta sig på 
ön. Årsboende på ön är en förutsättning för att det 
bl.a. ska finnas en livsmedelsbutik. 

Det arrangeras många aktiviteter på ön där både 
sommarboende, besökare och årsboende deltar och 
möts. Det är viktigt att det finns fysiska förutsättning-
ar för dessa aktiviteter.

Att geografiskt förlägga nya näringar vid Stalle-
brottet och Stallerännan ligger i linje med förening-
ens syn på lokalisering av nya näringar öns utveck-
ling. Det ger möjlighet till att skapa kluster där flera 
olika typer av näringar stödjer varandra. 

Besöksnäringen behöver utvecklas och bli en mer 
mogen näring. Det behöver skapas någon slags klus-
ter där flera olika typer av besöksnäring stödjer var-
andra och har givande samspel. 

Vägen genom Örn är en viktig faktor för samhället 
och frågan om förbifart Örn kan inte helt lämnas till 
regionen och till statliga myndigheter att utreda och 
prioritera. Här behöver Sotenäs kommun bidra med 
att klarlägga förutsättningarna samt att gräva upp och 
blottlägga eventuella svepskäl som används i syfte att 
nedprioritera detta projekt.

En hämmande faktor är kommunikationsflödena på 
ön samt till och från ön som under sommaren och un-
der långhelger är intensiv och under höst, vinter och 
vår är låg. En genomtänkt och utvecklad logistik är en 
förutsättning för effektiva trafikflöden på ön. Möjlig-
heten att parkera på landsidan och att förflytta sig på 
ön utan egen bil behöver studeras. Förbifart Örn och 
ökad aktivitet på ön ställer krav på ökad kapacitet hos 
färjan. För att uppnå dubbelt så hög kapacitet jämfört 
med idag förutsätts av- och påkörning i dubbla kör-
fält. Det innebär i sin tur behov av ett nytt läge för fär-
jans tilläggsplats på ö-sidan. Översiktsplanen behö-
ver redan nu ta höjd för en sådan kapacitetshöjning.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

Trafikfrågorna för hela kommunen har studerats 
på ett övergripande sätt inom ramen för den 
övergripande mobilitetstudie som åtföljer över-
siktsplanen. Mobilitetsfrågorna kommer fortsatt 
studeras inom ramen för arbete som följer av 
översiktsplanen. Se översiktsplanens avsnitt 
Genomförande -fortsatt arbete.

3.13 Föreningen strandskyddarna

I förslaget till översiktsplan har tätortszonerna fått en 
alltför omfattande utbredning. Hänsyn har inte tagits 
till riksintressen för naturvård och friluftsliv, strand-
skydd mm. Alltför mycket bebyggelse planeras i det 
yttersta kustbandet. Nästan ingen ny bebyggelse pla-
neras i kommunens mellersta, norra och östra delar. 
Den så kallade kuststaden har fått för stora propor-
tioner.

Idag är det inte tillåtet att bygga på stränderna. 
Ändå ger kommunen årligen ett antal dispenser i strid 
mot lagstiftningen. I översiktsplanen bör tydligt ang-
es att stränderna inte bör exploateras.

Bostäder, kontor och industriverksamhet bör pla-
neras för nära noll energiförbrukning. Byggnader bör 
planeras genomgående med solceller på taken.

Betydligt fler cykelvägar bör byggas. Dessa bör ut-
formas för snabb kommunikation. Det är således av 
stor betydelse att kommunen prioriterar utbyggnaden 
av cykelbanor.

För få natur- och grönområden. Motion och fysisk 
aktivitet blir allt viktigare med ett alltmer stillasittan-
de tillvaro. Kommunernas bostadsplanering har vä-
sentlig betydelse för den starkt negativa hälsotrenden.

Med ledning av den negativa effekten av småbåts-
hamnar bör ytterligare inte byggas. Åtgärder bör vid-
tas för att minska eller eliminera effekten från befint-
liga småbåtshamnar. 

Reningen av avloppsvatten har klara brister i kom-
munen. Med bristfällig avloppsrening kommer havet 
att påverkas negativt. Kapacitet och reningsgrad be-
höver förbättras i en nära framtid. Eventuellt bör lo-
kaliseringen av Omholmens avloppsreningsverk ske 
till annan plats.

Många drabbas av buller. Översiktsplanen har inte 
närmare gått in på hur buller kan minska.
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Sotenäs kommun bör beskriva hur man skall upp-
nå att bli en miljövänlig kommun som uppfyller FN:s 
globala mål och Sveriges miljömål. Tyvärr saknas det 
i många stycken en beskrivning av olägenheternas 
kvantitet. Ännu mer saknas en beskrivning om hur 
och när åtgärder skall vidtas.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
När det gäller påverkan av buller hanteras 
det i prövning av detaljplaner och bygglov 
för bostäder och verksamheter. I ett övergri-
pande perspektiv kan vi se att fler boende och 
verksamma i kommunen kan ge upphov till ett 
ökat buller, men översiktsplanen förslag till 
utbyggnad av gång- och cykelvägar samt andra 
mobilitetsåtgärder kan i viss lägen innebära att 
bullerpåverkan från trafik kan begränsas.

3.14 Naturskyddsföreningen i Sotenäs

En översiktsplan som framställs idag bör spegla och 
ta sin utgångspunkt i att vi befinner oss i en excep-
tionell situation med en pågående och accelererande 
klimat- och ekologisk kris. Den bör dessutom leva 
upp till Västra Götalandsregionens egen beslutade 
målsättning avseende klimatåtgärder. Det gör inte 
ÖP-förslaget.

Dom globala miljömålen bör få en större plats. Fler 
än de fyra som ÖP-planen tar upp är viktiga.

Sotenäs kommun behöver visa på en större vilja 
och mer av sin initiativkraft och kreativitet för att 
kunna leva upp till regionala klimatmål.

Ett kanske lika stort hot som klimatförändringarna 
är den minskade biologiska mångfalden. Klimathotet 
och krisen för den biologiska mångfalden har var sitt 
eget globalt mål. ÖP-förslaget saknar båda dom per-
spektiven.

För att nå klimatmålen krävs en stor omställning av 
transportsektorn. Både person- och godstransporterna 
måste minska. Det är därför viktigt både att stimulera 
till så mycket lokal produktion som möjligt. 

ÖP-förslaget bygger på visionen om ett nytt stort 
verksamhetsområde, och i stort sett allt annat är en 

konsekvens av vad verksamheterna inom området 
kommer att föra med sig i resten av kommunen. Det 
är osäkert om detaljplanen för området kommer att 
godkännas av prövningsmyndigheter och det är oklart 
hur lång tid detaljplaneprocessen kommer att ta. Det 
gör ÖP-förslaget varken är robust eller flexibel, vilket 
en översiktsplan bör vara.

Ett alternativ till den presenterade visionen som 
förslaget till översiktsplan grundar sig på kan inrikta 
sig på en långsam, organisk ökning av befolkningen 
och av verksamheter, som behövs för ett fullgott liv 
för invånarna. En grund för den visionen är att ta till-
vara de främsta resurserna som finns i kommunen.

SNF lyfter vikten av att utreda viktiga frågor som 
påverkan på riksintressen, dagvatten, natur- och fri-
luftsvärden, buller med mera, vid detaljplanering av 
ett nytt verksamhetsområde i orörd natur. 

Sotenäs Naturskyddsförening (SNF) kan inte utlä-
sa i ÖP-planen att man i kommunledningen tillräck-
ligt undersökt, bedömt och tagit ställning till riskerna 
men den satsning som man inlett för att få hit en stor 
arbetsgivare.

ÖP-förslagets samlade påverkan bör analyseras 
och jämföras med alternativa scenarier.

Nuläget, nollalternativet och andra alternativa 
framtidsvisioner bör beskrivas noggrant och objek-
tivt i en ”plan-MKB” (miljökonsekvensbeskrivning). 
ÖP-förslagets alternativbeskrivningar är otillräckliga. 
Nollalternativet är inte ett sådant utan en nulägesbe-
skrivning.

Sotenäs Naturskyddsförenings bedömning är att 
det stora verksamhetsområdet inte klarar en bedöm-
ning gentemot Miljöbalkens bestämmelser om riks-
intressen för rörligt friluftsliv. I en sådan måste alla 
följdeffekter av verksamhetsområdet tas med. Be-
dömningen ska också innefatta vad som händer om 
många ingrepp av samma sort tillåts längs kusten!

SNF lyfter i sitt yttrande några av möjliga (och tro-
liga) negativa konsekvenser av de enskilda planför-
slagen i ÖP vilket visar på vilken stor samlad negativ 
effekt genomförandet av planen kan förväntas få på 
naturmiljön.

Vattentäkter och skyddsområden är ej utmärkta på 
kartan på sid 23.
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Se över formulering på sid 107 om påverkan på 
landskapsbilden vilket är missvisande. 

Det framkommer i planförslaget att stora naturvär-
den ofta återfinns i randzonen mellan jordbruksmark 
och natur. Samtidigt motiveras exploatering genom 
att följa landskapets naturliga strukturer så som in-
till bryn och fälts kanter för att minska påverkan på 
kultur- och naturmiljö vilket är tvetydigt resonemang. 

Förutsättningarna för grön infrastruktur och till-
gången till ekosystemtjänster är begränsade i ett kargt 
kust- och bergslandskapet. De gröna och blå inslag 
som återfinns bland hällarna är därmed extra viktiga 
att bevara. Berghällarna går inte att återskapa. 

Området för vindkraftverk bör tas bort.
SNF anser att vi måste minska vår omvandling av 

mark som är aktiv och levande och som gynnar den 
biologiska mångfalden till mark som är belagd med 
grus, asfalt, industribyggnader, bostadshus.

SNF önskar att det kan föras in fler åtgärder över-
siktsplanen där vi gör något för att öka naturvärdena.

SNF har till yttrandet bilagt ”Insändare Bohuslä-
ningen om nationallandskap”, ”Press release Laxod-
lingsprojektet Sotenäs” samt ”Kustområdet och skär-
gården i Bohuslän”. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden samt 
Länsstyrelsens yttrande med kommentarer.
Länsstyrelsen anser att alternativbeskrivning-
en och konsekvensbeskrivningen av området 
Hogenäs norra är tillfredsställande från över-
siktsplanens perspektiv, men att mer arbete 
krävs i detaljplaneskedet för området Hogenäs 
norra. I varje planarbete görs en bedömning 
om det finns risk att planens genomförande kan 
innebära betydande miljöpåverkan, detsamma 
gäller detaljplanearbetet för Hogenäs norra. 
De övergripande konsekvenserna beskrivs inom 
ramen för översiktsplanearbetet.
Avsikten med det större verksamhetsområdet 
är att ge plats för verksamheter att etablera sig 
inom kommunen, hur många arbetsgivare som 
blir följden beror på marknadens intresse för 

området och vilka verksamheter som väljer att 
förlägga sig inom det. 
En bärande tanke i översiktsplanen är att bygga 
vidare på de samhällen som finns. Med över-
siktsplanen som grund är det möjligt att anpas-
sa utbyggnadstakten efter behov, behöver sam-
hällena byggas ut så finns det möjlighet, finns 
inget behov så kommer det inte finnas intresse 
att utveckla alla angivna områden.
Vattentäkter och dess skyddsområden finns an-
givna under avsnittet Övrig hänsyn.
Bedömningen gällande påverkan på landskapet 
som hänvisas till kvarstår.
I ett nytt avsnitt ”Genomförande” har det förts 
in att det finns ett behov av att jobba med en 
naturvårdsplan kontinuerligt inom kommunens 
organisation. 
Avvägningar behöver göras vid all prövning 
av ny bebyggelse med hänsyn till de värden 
som finns kopplat till kultur- och naturmiljö. I 
randzonsmiljön kan det finnas områden där ny 
bebyggelse kan vara lämplig och det kan även 
finnas miljöer där en prövning visar på att det 
är olämpligt att bebygga området med hänsyn 
till värden på platsen.

Företag
3.15 Hallindens granit

Kunde konstatera att vårt stenbrott i Tossene inte var 
utmärkt. Vänligen ändra så att det, liksom Evja, är 
utmärkt som bergtäkt/stenbrott. Det finns på fastighe-
terna Valla 4:7 och Valla 5:1.

Kommentar
Handlingen revideras i enlighet med yttrande. 

3.16 Smögenlax
I förslag till översiktsplan finns i princip verksam-
hetsområdet för Hagaberg och Ödegårdens industri-
område inte med.

Föreslår att den nya översiktsplanen komplette-
ras i enlighet med text som finns i tidigare ÖP 2010 
samt att området utvidgas så att även Swedish Algae 
Factory täcks in enligt bilagd bild.
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Dessutom är det viktigt med zoner för lukt och bul-
ler vilket även finns med i ÖP 2010. 

Bilder och illustrationer finns som bilagor till ytt-
rande. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.17 Swedish Algae Factory AB
Justera i förslag till översiktsplan så att hela tomten 
som Fastighetsbolaget Swedish Algae Factory AB 
köpt av Sotenäs kommun (Vägga 2:505, avstyckning 
från Vägga 2:262) redovisas i handlingen. Bifogat 
förrättningsdokument till yttrande.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.18 Fastigheter i Långevik AB
Fastigheter i Långevik planerar att bygga ca 600 bo-
städer i Långevik norr om Väjern. Möjligheter under-
söks för hur bostadsområdet i symbios med planerad 
laxodling kan utveckla energieffektiva systemlös-
ningar för energiutvinning. 

Ett rörsystem kan anläggas mellan bostadsområdet 
och industriområdet i detta syfte. Den i översiktspla-
nen föreslagna sträckningen av gång/cykelled lämpar 
sig mer för vandring/terrängcykel och det bedöms 
som uteslutet att använda denna sträckning för ned-
läggning av rörsystem. 

Fastigheter i Långevik har skickat in illustrerade 
alternativ med önskemål för vägförbindelse. En väg-
förbindelse mellan bostadsområdet och industriområ-
det skulle även öka tillgängligheten och minska trafi-
ken genom Kungshamn centrum. 

I första hand föreslås en fordonsväg samt gång- /
cykelväg från Långevik till ”industri-Site” i Kärrshå-
la. Vägen förbinder väg 174 rakt österut med väg 872 
vid infart ”Dale vattenverk”. I andra hand föreslås att 
man enbart bygger en gång-/cykelbana med belys-
ning enligt figur. Illustrationer är bilagda yttrandet. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

3.19 Sotenäsbostäder
Sotenäsbostäder ser i förslag till översiktsplan att 
kommunen tillåter större volymer i utbyggnadsområ-
dena kring Kuststaden medan man tydligt begränsar 
volymerna till enbart mindre eller lägre flerbostads-
hus i hela övriga kommunen. Bolaget önskar att 
kommunen utreder större volymer och högre explo-
ateringsgrad även i områden utanför Kuststaden. Bo-
stadshus i minst tre våningar är mer eller mindre en 
förutsättning för att hyresnivåerna ska bli rimliga och 
en förutsättning för att Sotenäsbostäder AB ska kun-
na tillgodose framtidens behov av hyresrätter i hela 
kommunen.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
Synen på var högre exploatering bedöms som 
möjlig inom kommunen är sammanvägd med 
synen på landskapet och kulturmiljöerna. Över-
siktsplanens inriktning är att sådan bebyggelse 
är möjlig inom det som benämns kuststadens 
inre delar, där påverkan på landskap och kul-
turmiljöer bedöms bli mer begränsad. Tillkom-
mande högre bebyggelse kan uppföras som en 
del av tätortsutvecklingen Kungshamn, Väjern, 
Smögen och Hovenäset.

3.20 Bovallstrand Marina

Bovallstrands Marina önskar att G11-området ” Bad-
holmarna/Gullviksberget” justeras i södra delen så att 
möjlighet finns för utveckling av marinans verksam-
heter i närhet av befintliga båthallar på fastigheten 
Klev 2:1. 

Bovallstrands Marina har idag fullt i den befintliga 
båtförvaringen på fastigheten Klev 2:1 och behöver 
således transportera båtar till norra delen av Bovall-
strand. En utveckling av närliggande område till fast-
igheten skulle minska behov av transporter och gynna 
en hållbar utveckling.  
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Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden

3.21 Bovalls Dörrbyggeri
Bovalls Dörrbyggeri har inkommit med två yttranden 
under samrådstiden. Företaget menar att efterfrågan 
på åretruntboende och deltidsboende i Bovallstrand 
är mycket stort. Företaget ser området mellan Grön-
vik och Gränsnäs som ett område med mycket poten-
tial. Området mellan Grönvik och Gränsnäs bör vara 
med som utvecklingsområde i översiktsplanen. Här 
kan det utvecklas promenadväg längs sjökanten och 
det skulle kunna finnas utrymme för ett café, restau-
rang eller dylikt. 

Bovalls Dörrbyggeri menar även att det finns före-
tag som är intresserade av att etablera sig i området 
där de har sin verksamhet idag. 

Bovalls dörrbyggeri lyfter att utvecklingsområde 
för verksamheter, Öster om Bovallsdörren, V1, om-
fattar inte samma avgränsning som enligt önskemål 
i pågående ärende  2019/001455. Företaget anser att 
området bör utökad mot nord/öst då det inte krock-
ar med naturområdet/stigar vid det flitigt använda 
utegymmet. 

Kartbilder och illustrationer finns bilagda yttran-
den. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden

3.22 Ramsviks Stugby & Camping
Företrädaren för Ramsviks Stugby och camping anser 
att besöksnäringen behandlas alltför ytligt i förslaget 
till översiktsplan. Ur ett kommunekonomiskt per-
spektiv anser jag att besöksnäringen bör prioriteras. 
Det finns flera skäl till detta. Ett är att besöksnäringen 
generellt sett är mer arbetskraftsintensiv än andra nä-
ringar. Ett annat skäl är att ”turistkronan”, de pengar 
den besökande turisten spenderar, stannar längre och 
”rullar fler varv” i kommunen än i andra näringar. 
Turistkronan kommer med gästerna in till företagen 
inom besöksnäringen (bo, äta, göra), företagen i be-

söksnäringen spenderar även en mycket större del av 
sina kostnader i det lokala näringslivet. 

Logi är själva grunden till en blomstrande besök-
snäring. Utvecklingsmöjligheter för logiföretagen i 
allmänhet och campingplatserna i synnerhet bör pri-
oriteras i kommunen. I gällande ÖP10 framhölls tyd-
ligt kommunens önskan om utveckling av detta per-
spektiv och denna tydlighet bör tas in och vara tydligt 
uttalat även i ÖP22. 

För Ramsviks Stugby & Camping uppskattas det 
om formuleringen från ÖP10 upprepades i ÖP22: ”…
Utveckling av hamnområdet är lämplig.” Då det finns 
ett trängande behov av fler båtplatser på anläggning-
en.

Bra cykelvägar är ett exempel på hur kommunen 
kan ge infrastrukturell möjlighet för besöksnäring-
en att utvecklas. Det efterfrågas ett lika tydligt ställ-
ningstagande för genomförande av cykelvägar i nya 
ÖP22 som det var i ÖP10. Med en tidsplan och prio-
riteringsordning av olika delsträckor.

De kommunala platser som idag används för ställ-
platser måste läggas ut på privata näringsidkare. För-
verkliga husbilsstrategin. ÖP bör även peka ut platser 
där nya ställplatser för husbilar kan etableras. Omprö-
va beslutet att inte tillåta husbilsuppställning längst ut 
på Guleskär.

Angående stigande havsnivåer och behov av an-
passning av bebyggelse önskas förtydligande angå-
ende huruvida nettoeffekten av landhöjning och havs-
nivåhöjning inte ger en relativ havsnivåsänkning i vår 
kommun och att risken för översvämning från havet 
därmed minskar under den tid det förhållandet kvar-
står.

Vad avses med att tala om besöksnäringens starka 
koppling till lokal matproduktion innanför kustzo-
nen? 

Förklara vad som avses med en entrépunkt för tu-
rismen på Ramsvikslandet. 

Det står tidigt i ÖP att ”Än idag kretsar näringslivet 
kring yrkesfisket.” Detta tycker jag ger en obalanse-
rad ingångspunkt. Visst är yrkesfisket väldigt viktigt 
i Sotenäs, men att säga att näringslivet kretsar kring 
det är en överdrift.
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I Vision 2032, som förvisso inte är en del av ÖP, 
men som det ändå refereras till, står det att besöksnä-
ringen ska utgöra 1000 helårsarbeten i kommunen. 
En mängd andra mål sätts också just kring siffran 
1000. Det känns inte seriöst, utan som en lek med 
siffror, i synnerhet som siffran 1000 återkommer hela 
tiden utan någon förankring i nuläget. 

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
Översiktsplanen har uppdaterats med fakta 
kring besöksnäringens betydelse för kommunen. 
En utökning av hamnområdet tas ej med. Grun-
den för detta är att det behövs en balanserad 
syn på att bibehålla naturvärdena kontra att 
ge utvecklingsmöjligheter. I den detaljplan som 
reglerar campingens verksamhet ingår ej något 
hamnområde. 
Kommunen avser att följa länsstyrelsens riktlin-
jer vad gäller stigande vatten, inget ytterligare 
förtydligande kommer göras i denna fråga.
Gårdsförsäljning och tillhörande boende på 
gård kan utgöra grunden för den som är intres-
serad av att få sin utkomst genom företagande 
inom besöksnäringen.
Hur en möjlig entrépunkt till Ramsvikslandet 
ska utformas och var den ska ligga får studeras 
vidare. I översiktsplanens strategiska inriktning 
ges stöd för att en sådan funktion behövs.
Ett avsnitt gällande Genomförande -fortsatt 
arbete har lagts till i översiktsplanen. I det 
avsnittet visas på ett behov att regelbundet se 
över kommunens näringslivsstrategi och att 
besöksnäringen bör ses som en del av densam-
ma. Inom ramen för det återkommande arbete 
kan mer detaljerade mål- och strategier sättas 
upp för besöksnäringen där företagets synpunk-
ter kan tillmötesgås, utgöra kunskap och del av 
underlag för att arbeta vidare med den viktiga 
frågan gällande besöksnäringens utveckling.
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4 Kommunala nämnder och 
förvaltningar
4.1 Omsorgsnämnden
Informationen om att det finns en vårdcentral i Väjern 
är felaktig, detta är enbart företagshälsovård. I övrigt 
inga synpunkter.

Kommentar
Handlingen justeras i enlighet med yttrandet. 

4.2 Utbildningsförvaltningen
Sker en exploatering av bostäder i norra Väjern 
(Långevik 1:12) är det intressant att planlägga för en 
förskola med 6-8 avdelningar.

Sker en exploatering av bostäder i området Askum 
är det intressant att planlägga för en förskola med 6-8 
avdelningar.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.

4.3 Miljönämnden
Generellt ser miljönämnden positivt på förtätning av 
befintliga samhällen. Miljönämnden saknar förslag 
på alternativa placering av ett nytt avloppsrenings-
verk vilken är en förutsättning för att kunna tillåta 
någon ny bebyggelse i kommunen överhuvudtaget.

Miljönämnden ser behov av en utredning om 
laddinfrastruktur för samhällets övergång till elbilar 
då behovet kommer öka med en ökad befolkning. 
Nedan följer synpunkter på olika utvecklingsområden 
som kan vara bra att ta med sig i det fortsatta arbetet.

Markanvändning, tätorter - Kungshamn, 
Väjern, Smögen m.m.

• B10, Konstaterad förekomst större vattensa-
lamander i hela området vilket kan försvåra ex-
ploatering. En naturvärdesinventering behöver 
göras tidigt i detaljplaneprocessen.

• B9A-C, Sannolikt förekomst av flera skyddade 
groddjur. En naturvärdesinventering behöver 
göras tidigt i detaljplaneprocessen.

• B5, området är översvämningsbenäget, kan 
förvärras vid eventuell sprängning av V6. Dag-
vattennätet i området behöver ses över.

• V5, Det inledes ett detaljplanearbete för detta 
område för ca 15 år sedan. Planen lades ner på 
grund av de omfattande sprängning som behö-
ver komma till för att exploatera området.

• V6, Ett stort berg som sannolikt kommer be-
höva sprängas ner med stor påverkan på om-
kringliggande natur. Även platsen för en av 
kommunens påskfyrar med lång tradition. De-
lar av berget utgör sannolikt förorenad mark.

• Tvärvägen mellan klippsjön och Smögen 
rondellen kommer sannolikt innebära stora 
sprängningsarbeten och kommer även ha om-
fattande påverkan på befintligt närrekreations-
område.

Markanvändning, tätorter - Bovallstrand
• B29 och B27, Är idag aktiv jordbruksmark och 

i närheten av rekreationsområde. I ÖP står det 
skrivit att bebyggelse inte bör genomföras på 
jordbruksmark men det verkar ändå som att de 
kan tänka sig att etablera bostäder/verksam-
hetsområdet på jordbruksmark.

• V1, Märklig placering av ett nytt verksamhets-
område mitt i ett bostadsområde. Rekreations-
området kommer påverkas av eventuell ytter-
ligare etablering av verksamheter. Det kan bli 
svårt att få till en tillfartsväg till området med 
risk för buller vid närliggande bostäder.

Markanvändning, tätorter - Bohus-Malmön
• Bl och B3 , Förbifart örn är en förutsättning för 

att kunna tillåta exploatering av fler bostäder 
på Malmön.
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Markanvändning, tätorter - Askum

• I ÖP har de skrivit att bebyggelse inte bör ge-
nomföras på jordbruksmark men det verkar 
ändå som att de kan tänka sig att etablera bo-
städer/verksamhetsområdet på jordbruksmark.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
Gällande den jordbruksmark som föreslås tas i 
anspråk se kommentar kring LRF:s yttrande.

4.4 Rambo AB
För hushållens avfallshantering finns aktuella Lokala 
Avfallsföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 
2017-02-16 och Renhållningstaxa, antagen av kom-
munfullmäktige 2018-12-13.

Rambo kommer att införa Hemsortering i 4-fack 
för hushållen i villor och fritidshus i Sotenäs kommun 
med start hösten 2023. Hushållen kommer få tillgång 
till ett system med fastighetsnära källsortering och 
återvinning av upp till 10 fraktioner.

Arbete pågår att även utveckla kommunens av-
fallshantering för ökad källsortering, återanvändning 
och återvinning av matavfall och förpackningar för 
företag och flerfamiljshus samt att kommunen bör se 
över sin egen avfallshantering i egna verksamheter.

Avfall
• Kommunen verkar för att mängden avfall ska 

minska och därmed för ett minskat behov av 
deponiutrymme. Det är angeläget att kom-
munen planerar och utser lämpliga platser för 
tippning av rena schaktmassor.

• Kommunens mål är att slam från kommunala 
reningsverk ska vara så rent från farliga ämnen 
att det kan återtas i kretslopp exempelvis som 
jordförbättring eller gödning inom lantbruket.

• Kommunen skall arbeta aktivt för att uppnå en 
effektiv hantering av återanvändning och åter-
vinning.

• Vid detaljplanering och bygglovsprövning ska 
hänsyn tas till praktiska förutsättningar för av-

fallshantering, såsom framkomlighet och pla-
cering av kärl.

• Regeringens ändrade förordningar om pro-
ducentansvar för förpackningar och tidning-
ar innebär att från 2025 ska alla bostadsfast-
igheter obligatoriskt ha sin insamlingsplats 
bostadsnära (där detta är fysiskt möjligt med 
tanke på sopbilars framkomlighet, möjlighet 
att placera kärl etc). I annat fall erbjuds ”Del i 
gemensamt kärl/kärlskåp”.

Kommentar
Noteras.
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5 Angränsande kommun
5.1 Munkedals kommun
Sammanfattningsvis bedöms inga förslag som tas upp 
i Översiktsplan för Sotenäs kommun påverka Munke-
dals kommun negativt:

Munkedals kommun anser följande: 
• Barnperspektivet saknas i samrådshandlingen 

och detta perspektiv bör adresseras och konse-
kvensbedömas. 

• Samverkan kring utbyggnad av bostäder, håll-
bart resande samt utbyggnad av planerat logis-
tikcentra i Gläborg/Håby i direkt anslutning till 
E6:an och Bohusbanan.

• Utbyggnad av laddinfrastruktur bör adresseras 
i översiktsplanen. 

• Samverkan kring avbördande av vattentäkten 
Tosteröds stora vatten. Stora översvämning-
ar har skett inom markområden i Munkedals 
kommun.

• Samverkan kring bergtäkten söder om Tos-
teröds vatten, vars omgivningsbuller påverkar 
Munkedals kommun.

Kommentar
Se avsnittet Redovisning av synpunkter och dess 
bemötande efter ämnes- och ortsområden.
Efter det att samrådet genomförts har en barn- 
och ungdomsdialog genomförts. Resultatet från 
denna har presenterats för den politiska styr-
grupp som styrt arbetet och med anledning av 
denna har särskilt fokus på offentliga ytor och 
mötesplatser i Väjern tillkommit. Frågan anses 
dock ej vara av sådan art att en mellankommu-
nal samordning krävs.
En utbyggnad av laddinfrastrukturen ses ej som 
en mellankommunal fråga av kommunen. Men 
kommunen arbetar med denna fråga genom att 
en plan för laddinfrastruktur tas fram. Arbetet 
har dock ej kommit så långt att det berör över-
siktsplanearbetet. 
Behovet av samverkan kring vattentäkten kom-
mer lyftas fram.
Bergtäktens tillstånd styrs av de miljötillstånd 
som finns för verksamheten. Kommunen ser att 
verksamheten ska vara kvar.
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Bilaga

Sammanställning av 
yttranden från enskilda

Det har under samrådet inkommit yttranden från 162 
enskilda. Alla yttranden har gåtts igenom och redovi-
sas nedan sammanfattat och förkortat som konkreta 
synpunkter. I de fall en person lämnat in flera yttran-
den har dessa sammanförts i ett. 

Argument och motiveringar för synpunkter fram-
förs inte i nedanstående sammanställning. Alla ytt-
randen finns att läsa i sin helhet hos kommunen.

Yttrande 1
• Personen vill inte ha bostadsbyggande i hamn-

området på Sandbogen.
• Utveckla istället området till ett rekreations-

område, som en förlängning av centrumområ-
det, med exempelvis park och utomhusgym. 

• Vidareutveckla badplatsen ”Näbba”. 
• Hur hanteras sakägare i processen? 

Yttrande 2 
Personen anger att de är återkommande besökare till 
Bovallstrand och uttrycker sig i positiva ordalag över 
Bovallstrands IF:s medlems camping.  

Yttrande 3
• Det är en god idé med ringled/tvärled i Kungs-

hamn. 
• Bra med fler bostäder i kommunen. 
• Det behövs bostäder för unga med enklare 

standard. 
• Personen är kritisk till byggnation i område  

B8 Sandbogen och i område B12 Kleven. 

Yttrande 4
Personen föreslår att område V5 utökas söderut längs 
väg 171 på grund av att ”norra tvärleden” inte kom-
mer att bli till. Personen är intresserad av att utveckla 
område för verksamheter. 

Kartbild finns bilagd yttrandet. 

Yttrande 5 (Anonym)

Studera möjligheterna för långtidsparkering på fast-
landet för besökande till Bohus-Malmön samt öka 
turer med kollektivtrafik från större tätorter. 

Personen är positiv till att hänsyn tas till Malmöns 
historia och naturvärden i planeringen av bebyggel-
se och hoppas att stor hänsyn även tas till de globala 
miljömålen vid etablering av verksamheter och ut-
byggnad av tätorter i Sotenäs kommun.

Yttrande 6
Personen lyfter att det är motstridiga uppgifter i för-
slaget om antal föreslagna våningar på ny bebyggelse 
i område B7. 

Personen motsätter sig förslag om att bygga bostä-
der om 5 våningar och anser att ny bebyggelse med 
villor, radhus, parhus i 1-2 våningar passar in i befint-
lig miljö. 

Utdrag som visar skrivelser ur förslaget bifogas 
yttrandet. 

Yttrande 7 (Anonym)
Personen vill inte att det byggs i område B7. 

Yttrande 8 (Anonym)
Personer vill att det byggs lite i område B7. 

Yttrande 9
Personen är negativ till förslag om byggnation vid 
Sandbogen. Personen lyfter frågor kring påverkan 
på landskapet, klimatförändringar, allmänhetens till-
gänglighet till strandområden samt hur kommunen 
kan främja åretruntboende. 

Yttrande 10
Efterfrågar mer information om förslag till framtida 
byggnation i område B36. Ställer sig frågande till för-
slag till byggnation i området med hänsyn till natur-
värden, dagvattenhantering och värden för rekreation.

Yttrande 11
Förslag för utvecklingsområde för bad/friluftsliv/re-
kreation samt förslag om gång- och cykelled mellan 
Ö-bron och gångbron till Hunnebostrand. 
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Förslag om färjekoppling mellan Ödby, Ramsvik 
och Hunnebostrand sommartid. 

En utveckling enligt ovan föreslås samordnad med 
utbyggnaden av camping och stugby på Ödby Nord-
gård.

Kartillustration bifogas yttrande. 

Yttrande 12
Personen är negativ till förslag om byggnation vid 
Sandbogen och lyfter området som en plats som ska 
förvaltas för rekreation och kultur. Gerlegården bör 
rustas upp och historien bevaras. 

Yttrande 13 (Anonym)
Personen är positiv till byggnation vid Askum/Sand-
bogen. 

Yttrande 14
Personen anser att det är viktigt att man ser över mark 
för lokala entreprenörer att utveckla sina verksamhe-
ter. 

Yttrande 15 (Anonym)
Personer motsätter sig byggnation av 50 lägenheter i 
Sandbogen. 

Yttrande 16
Personen motsätter sig mer byggnation på Kleven. 

Yttrande 17
Personen motsätter sig mer byggnation på Kleven. 

Yttrande 18 (Anonym)
Personen motsätter sig mer byggnation vid Gerlegår-
den. 

Yttrande 19
Personen motsätter sig mer byggnation vid Sandbo-
gen och anser att Kungshamn som ort behöver ett 
kulturellt lyft. 

Personen lyfter flera områden och platser som har 
positiva värden för kommunen.

Yttrande 20

Personen motsätter sig mer byggnation på Kleven. 

Yttrande 21
Personer motsätter sig byggnation av 50 lägenheter i 
Sandbogen. 

Yttrande 22
Personen föreslår framtida område för småindustri, 
lager och partihandel öster om väg 174. Kartbild bi-
fogas yttrande. 

Yttrande 23 (Anonym)
Personer motsätter sig byggnation vid Himlavallen. 

Yttrande 24 (Anonym)
Personen motsätter sig byggnation vid område B7. 
Framförallt byggnation högre än 2 våningar. Byggna-
tion skulle påverka kringboende negativt. 

Yttrande 25
Personen motsätter sig byggnation i Sandbogen. 
Bygg ut mot Hogenäs istället.

Yttrande 26
Personen motsätter sig byggnation vid område B7. 

Yttrande 27 (Anonym)
Personen motsätter sig mer byggnation på Kleven. 

Yttrande 28
Personen motsätter sig byggnation vid område B7. 
Byggnation skulle påverka kringboende negativt. 

Yttrande 29 (Anonym)
Personer motsätter sig byggnation vid område B7. 

Yttrande 30 (Anonym)
Personen motsätter sig byggnation vid område B7. 
Framförallt byggnation högre än 2 våningar. 



3ÖP SotenäsSamrådsredogörelse

Yttrande 31

Personer motsätter sig bebyggelse på Kvarnberget 
och anser att området ska bevaras som natur- och kul-
turområde. 

Yttrande 32 (Anonym)
Motsätter sig byggnation vid boulebana, fotbollsplan 
och upp mot slingan. 

Yttrande 33 (Anonym)
Motsätter sig byggnation vid boulebanan, Kungs-
hamnsvallen, Slingan. 

Yttrande 34
Motsätter sig exploatering av Kvarnberget Lahälla. 

Yttrande 35
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt. Planlägg endast 
för vanlig villabebyggelse i området. 

Yttrande 36
Vill se större fokus på hållbar mobilitet för landsbyg-
den. Anser att det är av stor vikt att gång- och cy-
kelvägnätet byggs ut inåt landsbygden och inte bara 
mellan tätorter längs kusten, exempelvis längs väg 
171 för ökad trafiksäkerhet. 

Yttrande 37
Stallebrottet (T1) bör beredas möjlighet för en an-
läggning med marin verksamhet och bör benämnas 
som utvecklingsområde för verksamheter.

Område Grönvik, befintlig verksamhet, bör ges 
möjlighet till utveckling mot bostäder och småbåts-
hamn. 

Gästhamnen Bohus-Malmön, hamnkontor, bör in-
kluderas i område för utvecklingsområde för centrum 
med inslag av bostäder.

Kartbilder finns bilagda yttrandet. 

Yttrande 38
Anser att dalgången strax norr om Hunnebostrand 
längs väg 174 har förutsättningar för bostadsför-
tätning. I gällande översiktsplan är detta markerat 

som”Tätortsområde”, utvecklingsområde för bostä-
der. 

Yttrande 39 (Anonym)
Motsätter sig fler bostäder på Kleven. 

Yttrande 40 (Anonym)
Motsätter sig byggnation i Sandbogen. 

Yttrande 41
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras.

Yttrande 42
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt. Det kan vara 
lämpligt med 1-2 plans hus. 

Yttrande 43
Motsätter sig att kvarnberget vid Lahälla exploateras.

Yttrande 44
Öppna upp framför Gerlegården, så gården får kon-
takt med havet som det ursprungligen var. 

Yttrande 45
Motsätter sig byggnation på Kleven. 

Yttrande 46
Motsätter sig att Kvarnberget exploateras.

Yttrande 47 (Anonym)
Motsätter sig att Kvarnberget exploateras.

Yttrande 48 (Anonym)
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt. Olämpligt att ta 
i anspråk natur- och lekområde för fler bostäder.
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Yttrande 49

Anser att strandpromenaden ska utvecklas med 
bryggbad och sittgrupp och kompletteras med parke-
ring.

Kommentar

Osäkert på vilken plats som åsyftas, men är 
troligen Smögen.

Yttrande 50 (Anonym)

Motsätter sig byggnation på Kleven. Förstör inte 
Brunnsgatan genom breddning. 

Yttrande 51
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt. Olämpligt att ta 
i anspråk natur- och lekområde för fler bostäder.

Yttrande 52 (Anonym)
Motsätter sig byggnation i Sandbogen.

Yttrande 53 (Anonym)
Motsätter sig att Kvarnberget exploateras.

Yttrande 54
Frågor rörande område B7. På vilket sätt kommer 
motionsslingan påverkas? Var ska väganslutningarna 
gå? Blir det villabebyggelse och lägenheter?

Yttrande 55
Motsätter sig förslag om höghus i område B7. Inkräk-
ta inte på motionsslingan.

Yttrande 56 (Anonym)
Är negativ till tomtpriserna i kommunen. 

Yttrande 57 (Anonym)
Anser att kommunen behöver satsa på de äldre och 
yngre kommuninvånarna och tillskapa fler större och 
mindre hyresrätter. 

Yttrande 58

Motsätter sig byggnation av 5-våningshus i område 
B7. Däremot passar det in med fler villor och lägre  
hyreshus. Lekplats efterfrågas också.

Yttrande 59
Ställer sig frågande till hur kommunen vill forma 
framtiden vilket personen inte anser framkommer i 
ÖP. Hur ska kommunen få unga att stanna och bosätta 
sig i kommunen? Var ska äldre bo i kommunen? Det 
är viktigt att det skapas möjlighet för fler att bosätta 
sig permanent i kommunen och tomter finns att köpa 
för rimliga priser. Kommunen behöver ställa hårdare 
krav på privata exploatörer vid planläggning. 

Bifogar insändare från Bohuslänningen. 

Yttrande 60
Området kring Sandbogen kan utvecklas och öppnas 
upp med torg/park samt åretruntbostäder. Plocka ned 
det stora plåtskjulet som skymmer Gerlegården.

Yttrande 61
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle ha en negativ påverkan på kringboende samt 
befintliga naturområden viktiga för djurliv och rekre-
ation.

Det finna andra ytor i kommunen som kan bebyg-
gas där det inte påverkar befintliga bostadsområden 
negativt så som mellan Kungshamn och Väjern. 

Yttrande 62
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle ha en negativ påverkan på kringboende samt 
befintliga naturområden viktiga för djurliv och rekre-
ation.

Det finns andra ytor i kommunen som kan bebyg-
gas där det inte påverkar befintliga bostadsområden 
negativt så som mellan Kungshamn och Väjern. 

Yttrande 63
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt. 
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Yttrande 64

Motsätter sig att område B19 Lahälla omvandlas från 
allmän platsmark till att planläggas som område för 
boende. Föreslår att området anges som ”G” område 
för närrekreation. 

Yttrande 65
Motsätter sig att det byggs bostäder på Kvarnberget 
vid Lahälla. Området är viktigt att bevara som kultur- 
och naturområde.

Yttrande 66
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras. 
Området ska bevaras som naturområde.

Yttrande 67
Önskar att Kvarnberget vid Lahälla förblir orörd. Det 
är idag ett fantastiskt natur- och strövområde och bör 
bevaras intakt. 

Yttrande 68
I översiktsplanen måste det tydligt framgå att trans-
porter med personbilar, tunga fordon och anlägg-
ningsmaskiner måste ske norrifrån via väg 171 till 
ett framtida industriområde för Hogenäs norra. Den 
södra delen av området har stora naturvärden.

Yttrande 69
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras. 
Vill att det skall vara ett orört natur-och strövområde 
fritt från bebyggelse.

Yttrande 70 (Anonym)
Motsätter sig byggnation på Kleven.

Yttrande 71
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt och en hög ex-
ploateringsgrad passar inte in i området. 

Yttrande 72 (Anonym)
Motsätter sig vidare exploatering av Smögen i stort 
och i synnerhet Kleven. 

Yttrande 73 (Anonym)

Översiktsplanen redovisar visioner för Sotenäs kom-
mun med saknar tydliga riktlinjer och förhållningssätt 
hur man ska behålla de människor som är uppvuxna i 
kommunen och kommande generationer. 

Yttrande 74
Motsätter sig angivna området T3 ”Seaport” i Hunne-
bostrand ändras till utvecklingsområde för besök-
snäring. Ställer sig frågande till hur det påverkar in-
tilliggande befintliga verksamheters möjligheter till 
utveckling. 

Yttrande 75 (Anonym)
Motsätter sig byggnation på Kleven. Anser att senior-
boende på Kleven inte är lämpligt då det ligger långt 
från service. 

Yttrande 76
Yttrande gäller Centrumområdet i Väjern. Föreslår 
en ändring av marken runt Tumlaren, från nuvarande 
industriområde till en mer anpassad mark för bad, re-
kreation och friluftsliv. Anser även att marken söder 
om Tumlaren vore lämplig för framtida utvecklings-
möjligheter. 

Yttrande 77
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras.

Yttrande 78
Motsätter sig byggnation av 50 lägenheter i Sandbo-
gen. 

Yttrande 79
Anser att kulturområdet vid Sandbogen bör beaktas 
när man gör förändringar, så att helheten inte för-
vanskas. Ny byggnation bör byggas så att det nya 
smälter in med det gamla. 

Yttrande 80
Motsätter sig byggnation i område B5. 
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Yttrande 81

Anser att dalgången strax norr om Hunnebostrand 
längs väg 174 har förutsättningar för ny bebyggelse 
och vill att plan för bebyggelse finns med i kommu-
nens nya förslag, på samma sätt som i den tidigare 
översiktsplanen från 2010.

Yttrande 82 (Anonym)
Motsätter sig byggnation vid område B7. Anser att 
område B6 är mer lämpligt för bostadsbebyggelse. 

Yttrande 83
Motsätter sig bebyggelse i Bovallstrand område B30. 
Känner oro för hur det kommer påverka närområdet. 
Om det beslutas att gå vidare med B30 som en del 
i översiktsplan 2022 efterfrågas förtydliganden om 
att det nya området ska betraktas som frikopplat med 
egen tillfart från öster och att tomterna ska placeras 
längst österut mot bergskanten.

Yttrande 84 (Anonym)
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt och en hög ex-
ploateringsgrad passar inte in i området. 

Yttrande 85
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras.

Yttrande 86
Lyfter vikten av cykelbanor mellan samhällena. Ef-
terfrågar cykelväg mellan Kungshamn till Hunnebo-
strand.

Yttrande 87 (Anonym)
Cykelvägar mellan samhällena bör prioriteras. 

Yttrande 88
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras.

Yttrande 89
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt och ha en nega-
tiv påverkan på natur- och rekreationsvärden. 

Yttrande 90

Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt och ha en nega-
tiv påverkan på natur- och rekreationsvärden. 

Yttrande 91
Motsätter sig byggnation på Kleven.

Yttrande 92 (Anonym)
Anser att det är bedrövligt med byggnation på en fan-
tastisk badplats för att få mer sommarboende. Våra 
ungdomar har inte råd att köpa hus där. Har ni varit 
där en sommar och sett så många barnfamiljer och 
andra som är där och badar och solar. När berget är 
bebyggt kan man inte återskapa vår natur. Ni har ju 
redan förstört smögen räcker inte det. 

Spara lite kust till allmänheten. Byggs det så är det 
inte längre allmän badplats utan det kommer snart 
staket. Och privata område. Ni har ju redan misslyck-
ats med dessa som hade rörelser strandnära som nu 
bebos av privatpersoner gäller ju även sjöbodar där 
man bor permanent. 

Kommentar

Yttrandet gäller Bovallstrand enligt den punkt 
som var möjlig att ange när man lämnade ytt-
rande digitalt.

Yttrande 93 (Anonym)
Bygg inte sönder våra orter, bevara och utveckla den  
charm som finns kvar i Kungshamn. Låt Kungshamn 
blomstra och bli ett komplement till Smögen och inte 
enbart en industribygd.

Yttrande 94
Anser att ny bebyggelse ska byggas enligt bohuslänsk 
tradition. Är emot att det byggs upp till 5 våningar. 
Beroende på placering av byggnad kan 2-3 våningar 
byggas. 

Yttrande 95 (Anonym)
Efterfrågar att kommunen ska satsa mer på Kungs-
hamn och göra något fint med områdena i orten. 
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Yttrande 96

Anser att planerade bostäder främst kommer vara till 
för sommarboenden och att infrastrukturen i kommu-
nen inte klarar föreslagen exploatering. 

Yttrande 97
Anser att Gerlegården ska lyftas fram och att det inte 
ska skymmas av ett skjul. Lyft den kulturella platsen 
och tillgängliggör den. 

Yttrande 98
Fastighetsägare ser positivt på att deras fastighet lig-
ger inom område som pekas ut som Utvecklingsom-
råde för huvudsakligen bostäder. Reserverar sig för 
att den utpekade gång/cykelvägen inte är aktuell att 
utveckla om planområdet inte godkänns för bostäder.

Yttrande 99 (Anonym)
Är emot förslag i översiktsplanen och vill bevara det 
vackra landskapet.

Yttrande 100 (Anonym)
Anser att planeringen behöver startas om från noll 
och att befolkningen ska få ta fram riktlinjer för kom-
munens planering. 

Yttrande 101
Anser att det är viktigt att ny bebyggelse kommer 
fastboende till gagn. 

Anser att den bohuslänska själen i arkitekturen 
samt naturen ska bevaras. Ny bebyggelse ska endast 
tillkomma i en- och tvåplanshus med rymd mellan 
huskropparna. Låt inte byggnationen i Kungshamn 
efterlikna den som byggts på Smögen och Kleven, 
där förtätning och arkitektur gör att det känns som 
om man kan vara i vilken storstads förort som helst. 

Yttrande 102
Motsätter sig att område B19 i Hunnebostrand explo-
ateras. 

Yttrande 103
Motsätter sig ytterligare bostäder på Kleven. 

Anser att Sandbogen ska bli ett rekreationsområde 
och att området ska öppnas upp så att Gerlegården får 
kontakt med havet. 

Prioritera cykelbanor mellan våra samhällen. 

Yttrande 104
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras. 
Området ska bevaras som naturområde.

Förslaget att utveckla området vid Udden i en rikt-
ning som gynnar turism och friluftsliv samt öka till-
gängligheten till området är positivt.

Yttrande 105
Motsätter sig byggnation på Kleven. 

Det är viktigt att kommunen vidtar åtgärder för att 
leda bort de stora regnmängderna som kommer att 
öka i framtiden. 

Gällande industriområdet vid Nordens Skeppshan-
del ska inga fler högre hus tillåtas då det förfular och 
tar bort den fina kontakten med havsbilden.

Yttrande 106 (Anonym)
Motsätter sig byggnation vid område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt. Förslaget är inte 
förenligt med översiktsplanens strategi ”unikt land-
skap, unika orter”. 

Yttrande 107
Fastighetsägare som äger stor andel mark från Klings-
dalen till Bovallstrands utkant anser att kommunen 
begränsar deras möjlighet till att fortsätta bedriva 
skogs- och jordbruksverksamhet då markerna pekas 
ut som kustzon med begränsningar gällande utveck-
ling. På många delar av marken finns det möjlighet 
att utveckla tomter i framtiden. Det finns en efterfrå-
gan på nya tomter även utanför tätbebyggda områden 
eftersom det har blivit för dyrt att köpa tomter inne i 
samhällena. 

Yttrande 108
Anser att gång- och cykelväg TC1 främst mellan 
Hunnebostrand och Uleberg ska prioriteras. 
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Yttrande 109 (Anonym)

Är negativ till förslag om kuststad och anser det vara 
ett politiskt påhitt. Efterfrågar vettigare förslag som 
tjänar skattebetalarna. 

Yttrande 110
Motsätter sig byggnation på Kleven.

Yttrande 111
Motsätter sig att utveckla en kuststad utan lyfter att 
kommunen ska värna det unika, genuina som sam-
hällena har. 

Motsätter sig byggnation vid område B7. Värna 
och vidareutveckla fritidsverksamheter och värden 
för friluftsliv och rekreation. 

Yttrande 112
Anser att det centrala grönområdet i Hunnebostrand 
ska bevaras. 

Yttrande 113
Motsätter sig byggnation av bostäder i området B36 
i Hunnebostrand. Tidigare har undersökning gjorts i 
området för vård av skyddade djurarter. 

Motsätter sig byggnation i området B19 i Hunne-
bostrand. Området har höga natur och kulturvärden 
och bör bevaras. 

En kraftig expansion av bostäder föreslås, men var 
finns båtplatserna och parkeringarna?

Yttrande 114 (Anonym)
Motsätter sig att Kvarnberget vid Lahälla exploateras.

Yttrande 115 
Motsätter sig en nybyggnation/ändring av detaljplan 
för område B7. Byggnation skulle påverka 
kringboende negativt samt värden för djur och natur. 

Yttrande 116

Motsätter sig en nybyggnation/ändring av detaljplan 
för område B7. Byggnation skulle påverka kringbo-
ende negativt samt värden för djur och natur. 

Yttrande 117

Anser att fler kommunala tomter behövs. Kommunen 
behöver möjliggöra för att fler unga kan köpa tomter 
i kommunen. 

Yttrande 118
Önskar se en tydligare satsning på åretruntboende 
och att man i översiktsplanen kan utläsa var kommu-
nala tomter planeras för att möta det behov som finns.

Yttrande 119 
Känner att det är sorgligt att kommunen inte skapar 
förutsättningar för unga att bo kvar i kommunen. Det 
är svårt att skaffa en bostad i en prisklass som fung-
erar. 

Yttrande 120
Efterfrågar fler kommunala tomter. Ställer sig frågan-
de till om kommunen lyssnar på ungdomar och om 
det faktiskt går att påverka genom att framföra sina 
synpunkter. 

Yttrande 121
Motsätter sig en nybyggnation/ändring av detaljplan 
för område B7. Byggnation skulle påverka kringbo-
ende negativt. 

Yttrande 122 (Anonym)
Bebygg inte Lindalsskogen ytterligare. 

Yttrande 123
Efterfrågar någon form av boplikt eller reglering vid 
försäljning för att förhindra att befintliga och nybygg-
da bostäder endast används som fritidshus. 

Yttrande 124
Motsätter sig byggnation i område B20. Anser att 
förslaget är ologiskt, olämpligt och mycket bristan-
de genomtänkt. Det saknas konsekvensanalys utifrån 
miljöbalkens bestämmelser, förslaget innebär flera 
negativa hälso- och miljöeffekter och förstör dessut-
om landskapsbilden. Valarne, berg och skog mot ös-
ter-nordost måste lämnas oexploaterad, för att även 
framledes utgöra ohotade värden för naturrekreation, 
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Den enda hållbara lösningen är att stryka föreslaget 
område B20. 

Yttrande 125 (Anonym)
Motsätter sig en byggnation i område B7. Byggnation 
skulle påverka kringboende negativt. 

Yttrande 126
Motsätter sig byggnation på Kleven med hänsyn till 
bland annat att det skadar Smögen som varumärke 
och att trafiksituationen redan idag är ansträngd. 

Yttrande 127
Motsätter sig byggnation i område B7. Det är inte 
lämpligt med flerbostadshus upp till fem våningar. 
Möjligen bostäder i 1-2 plan likt angränsande bebyg-
gelse. 

Yttrande 128
Är positiv till att kommunen tar fram områden för nya 
tomter för villor och radhus. Men motsätter sig fem-
våningshus som ligger med i detta förslaget.

Yttrande 129
Ifrågasätter föreslagen byggnation i område B31 med 
tanke på att det påträffats fridlysta djur på EU-nivå, 
där marken är väldigt viktig för arter som finns i om-
rådet. 

Yttrande 130
Anser att planen bör understryka vikten av att en 
eventuell ytterligare bebyggelse på Malmön skall 
förbehållas permanent boende. Anser att område B1 
lämpar sig väl för bebyggelse men risker kopplat till 
nuvarande verksamhet på Grönvik torde under över-
skådlig tid hindra byggnation i området. Anser att 
område B3 är det bäst lämpade av de redovisade al-
ternativen.

Pågående planering av befintlig verksamhet med 
hotell, konferens och uthyrningsstugor utmed vägen 
mot Draget bör avbrytas omgående. Området är av 
stort kulturhistoriskt värde. 

Anser att trafiksituationen till och på Malmön är 
mer omfattande än vad som redovisas i planen. Par-

keringssituationen i centrum är ohållbar under som-
maren och förbud mot gatuparkering inom området 
Bygdegårdsgatan- Smittebacken bör införas.

Yttrande 131
Motsätter sig byggnation på Kleven. Anser att det 
skadar Smögen som besöksmål och att det förstör 
idyllen. 

Anser att kommunen agerat felaktigt när mark sålts 
till privata aktörer. 

Yttrande 132
Motsätter sig bebyggelse på Kvarnberget och anser 
att området ska bevaras som strövområde och att om-
rådet är av stor vikt för besöksnäringen. Ifrågasätter 
även förslaget med hänsyn till värden för kulturmil-
jön. 

Yttrande 133
Yttrande har inkommit där mer information om pla-
nerad bebyggelse på Sandbogen efterfrågas samt hur 
stor exploatering som planeras. Ifrågasätter hur infra-
strukturen ska klara en ökad andel biltrafik till områ-
det då situationen redan idag kan vara ansträngd. 

Yttrande 134
Föreslår att utvecklingsområde V3 utökas till cirka 40 
ha söderut. Med en utökning enligt förslaget öppnas 
helt nya möjligheter för logistik som hamn, transport-
vägar, båtplatser, båtförvaring, miljöstation för båtar, 
strandpromenad och cykelväg. Anser att område V3 
skall vara ej störande verksamheter som handel/hant-
verk.

Bilaga finns tillhörande yttrandet. 

Yttrande 135
Understryker vikten av att transporter till och från den 
tänkta industrisatsningen sker på järnväg. En järnväg 
behöver byggas för enbart godstrafik till Hallinden, 
därifrån finns anslutning till den befintliga Lysekils-
banan mot såväl hamnar i Lysekil som mot E6. Kom-
munen kan med kraft påverka inriktningen genom att 
i översiktsplanen kräva ett hållbart logistiksystem.
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Yttrande 136

Yttrande har även inkommit om att kuststaden, där 
orterna växer samman till en stark centralort är vik-
tig för den framtida utvecklingen. En förstärkning 
av stråket Hovenäset-Kungshamn kan ske genom 
att tillåta kompletteringsbebyggelse sydväst Södra 
Stavsäng. 

Bilaga finns tillhörande yttrandet. 

Yttrande 137
Motsätter sig bebyggelse på Kvarnberget och anser 
att området ska bevaras som naturområde. 

Yttrande 138
Motsätter sig bebyggelse på Kvarnberget och anser 
att området ska bevaras med hänsyn till bland annat 
landskapsbild och kulturmiljö. Anser också att bostä-
der i detta läge främst kommer bli fritidsbostäder.  

Yttrande 139
I och med att de olika kustsamhällena växer och bre-
der ut sig så försvinner en hel del tätortsnära natur. 
För att kompensera detta så behöver kommunen ak-
tivt skydda och tillgängliggöra natur. Det skulle bland 
annat handla om att återskapa ålgräsängar och bilda 
fler naturreservat.

Hunnebolera borde bli ett kommunalt naturreser-
vat. Det skulle gå utmärkt att göra en ny vandringsled 
längs stranden på Ödby Ö - genom strandängarna på 
Ödby och knyta ihop det med en gc-väg till Hunne-
bostrand. Genom att skydda området mellan de södra 
delarna av Hunnebostrand och den planerade cam-
pingen på Ödby skapas ett attraktivt område för såväl 
ortsbor som besöksnäring. Igenväxta strandängar kan 
återställas med hjälp av betesdjur. Kulturvärden och 
fornlämningar kan tillgängliggöras.

Utbyggnad av kommunalt VA till campingen på 
Ödby kan med fördel samlokaliseras med cykelbana. 
Då kan också verksamhetsområdet vid rondellen an-
slutas till kommunalt VA. 

Yttrande 140
Yttrande har inkommit om att information om kom-
munens arbete med översiktsplanen och förslaget inte 

har nått ut till folk i allmänheten. Demokratin har fått 
stå tillbaka. Tiden för behandling av planen bör för-
längas så att de allra viktigaste frågorna om kommu-
nens framtid kan förtydligas och bli föremål för bred 
offentlig diskussion. Personen hänvisar till ett med-
borgarförslag som lämnats in för flera månader sedan 
som tydligen ”glömts bort”.

Personen anser att planförslaget är välskrivet men 
har några svagheter. Det saknas en analys av vilka 
lärdomar Sotenäs kan dra av kommuner som tidigare 
varit i liknande situation/stått inför liknande utma-
ningar (t. ex. Uddevalla och Stenungsund). Det finns 
ingen ambition att identifiera de viktigaste och mest 
kontroversiella utmaningarna – med visst undantag 
av bostäder och vatten. Underlaget för bostadsbristen 
anses diskutabelt. Planen behandlar inte frågor om 
mark och bostäder (inkl. olovligt boende) och tillgång 
till kajer och bryggor på ett erforderligt sätt. Trafik-
situationen lyfts särskilt som ett ämne som behöver 
belysas mer, särskilt den tunga trafiken i Smögen och 
Kungshamn. Även planering för utbildning och kul-
tur samt mötesplatser/samlingsplatser lyfts som vik-
tiga. Gällande förslag för Sandbogen nämner perso-
nen att tidigare inriktningar för området med satsning 
på samlingsplats, park och kultur inte längre syns i 
förslaget utan nu begränsas utvecklingen till bostads-
byggande. Översiktsplanen behöver redovisa vilka 
markytor och vilken infrastruktur som är nödvändig.

Yttrande 141
Markägare som är positiv till förslag för utvecklings-
område B26 och B25. Aviserar om önskemål att vara 
delaktig i detaljplanearbete så snart översiktsplanen 
vunnit laga kraft. 

Yttrande 142
Boende inom Abba-gårdsområdet och Skridskovägen 
som har följande synpunkter på förslaget till över-
siktsplan 2022.

Anser att tillkommande bostäder i kommunen ska 
utgöra ett mervärde för kommunens invånare och inte 
sätta andra värden eller höga naturvärden på spel.
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Område B9A, B9C och B10 kan accepteras och 
genomföras. Positiva till att bygga ihop Väjern och 
Kungshamn och att en ny väg tillskapas till området. 

Område F3 och B7 kan accepteras och genomföras 
i mindre omfattning som förtätning av befintlig be-
byggelse.

Motsätter sig byggnation i området B5 samt före-
slagen tillfartsväg och genomfartsled. Detta skulle 
påverka naturvärden och innebär ökade störningar i 
området med utbyggd infrastruktur. Att hårdgöra om-
rådet skulle även ha negativ påverkan på hantering av 
dagvatten. 

Bifogat lista med namnunderskrifter. 

Yttrande 143
Motsätter sig att område B19 Lahälla omvandlas från 
allmän platsmark till att planläggas som område för 
boende. Föreslår att området anges som ”G” område 
för närrekreation. 

Yttrande 144
Motsätter sig byggnation av Lahälla i Hunnebostrand 
med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden 
samt påverkan på siluetten mot kusten. 

Möjligheten att bygga öster om väg 174 bedöms 
som lämpligare. 

Yttrande 145
Området öster om Håle Bäck är värt att bevara med 
dess unika kulturlandskap från Håle dalar till Håle 
Kile. 

Trafikfrågan för vägen vid Örns camping till fär-
jeläget måste bli löst innan fler hus kan byggas i om-
rådet eller fler villavagnar tillåts på campingen. Vä-
gen behöver avsevärt breddas för ökad trafiksäkerhet. 

Yttrande 146
Motsätter sig att område B19 Lahälla exploateras.  

Yttrande 147
Motsätter sig byggnation av Lahälla i Hunnebostrand 
med hänsyn till bland annat kulturvärden. 

Yttrande 148

Anser att kommunen behöver prioritera att bygga ut 
cykelbana mot Bovallstrand. Cykelbanan från Gerle-
borg till Bottna Inn tar stopp vid gärdet.

Yttrande 149
Motsätter sig att område B3 på Malmön exploateras 
med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden 
samt att en byggnation kommer påverka befintliga 
fastigheter och boende negativt.

Överklagar översiktsplanen.  
Bifogar kartbilder. 

Yttrande 150
Anser att förslag om ny bebyggelse öster om väg 174 
ät positivt. 

Motsätter sig förslag om byggnation i området B19 
med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden 
och värden för rekreation. 

Yttrande 151
Lyfter Sotenäsets unika landskap. Spräng inte sönder 
gamla berg för kortsiktig ekonomisk vinning. Anser 
att kustlinjen ska vara för alla och att strandskyddet 
måste respekteras. Att spränga berg och bygga mer 
kommer påverka djur- och växtlivet i havet negativt. 

Investera i gröna företag. Bygg nytt som inte ska-
dar floran och faunan. Bevara urbergen, de är världs-
unika. De är vårt dyrbara arv.

Bevara kulturen till exempel Gerlegården 

Yttrande 152
Planen behöver vara tydligare beträffande miljökon-
sekvenser i fortsatta detaljplaner. Speciellt gäller det-
ta ”Monsterområdet” för Laxfabriken och planerna 
för nya bostäder på Kleven. 

Förstår inte hur man kan planera för en mycket 
större fordonstrafik i en kommun som har mycket 
stora risker vid stora havsnivåhöjningar. 

Satsa på lokala mindre verksamheter för att behålla 
kommunens själ. 
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Yttrande 153

Generellt

Övergripande, ÖP 2010 verkar alltjämt bättre genom-
arbetat, men å andra sidan är kanske inte ÖP 2022 
mer än i sin linda?

Verksamhetsområden saknas eller är underdimen-
sionerade.  

Väg 171 behöver byggas om och breddas hela vä-
gen till E6. Väg 174 är en viktig tillfartsväg som be-
höver befästas i kommunen. Vare sig väg 171 eller 
väg 174 klarar idag högvatten och/eller stora mäng-
der regn vilket måste hanteras skyndsamt. 

Cykelleder behöver anläggas mellan orterna 
skyndsamt.

VA-frågan är inte direkt hanterad, en ledning bör 
byggas mellan Hunnebostrand och Kungshamn, möj-
ligen borde en ny plats för ett reningsverk någonstans 
analyseras. 

Allmänna kommentarer beträffande 
faktaunderlag
Befolknings- och bebyggelseutvecklingen i Sotenäs 
och dess delorter finns inte angiven eller analyserad. 

En analys över hur många hus respektive lägen-
heter som byggts i följande delområden borde finnas 
årstalsindelat. Detta för att förstå hur bebyggelsen har 
påverkat vår bygd och var människor bor nu och hur 
eventuella omflyttningar skett.

Viktigt även för att förstå hur VA, vägar och annan 
infrastruktur påverkats, för att därefter analysera hur 
vi skall bygga framåt.

Vi saknar helt enkelt ett faktaunderlag för hela 
ÖP-arbetet, baserat på det som har hänt. Givet skall 
planering ske framåt, men vi måste lära oss av histo-
rien.

Inflyttning av delårsboende - Största 
potentialen
En övergripande analys över hur man kan få fler 
delårsboende att skriva sig i kommunen vore på sin 
plats. Inte minst som en effekt av pandemin. Många 
har upptäckt att det går utmärkt att bo i Sotenäs. Att 
sedan planera för mer av vad som krävs borde vara 

bärande i hela ÖP. Där har vår kommun sannolikt sin 
starkaste potential inför 2032.

Arbetsplatser, mark för företagande
Beträffande arbetsplatser så har man helt missat var 
samtliga nya arbetstillfällen skapats mellan 1990-
2020. Enligt välfärdsskaparna har samtliga arbets-
tillfällen skapats i småföretag. Därav vikten av att 
utveckla tätortsnära handels och företagsmark i an-
slutning till samtliga orter.

Kuststaden
Kuststaden är ett begrepp vi tror sänder fel signaler, 
här bör vi finna en bättre beskrivning. Att behålla 
Smögen, Kungshamns, Tångens, Hovenäsets och Vä-
jerns särdrag bör vara önskvärt, samtidigt som service 
kan samlokaliseras inom detta område med några ki-
lometer från ände till ände.

Turism och besöksnäring
Hela ÖP andas avsaknad av en av våra viktigaste nä-
ringsgrenar, här behöver en omfattande tanke imple-
menteras, med tätortsnära campingar och ställplatser, 
men även lantligt belägna sådana i en övergripande 
plan.

Någon större hotell och boendeanläggning finns ej 
med i planerna, kanske man borde tänka i de banorna.

Hamnar/båtar, här handlar det både om turism och 
delårsboende samt givetvis åretruntboende. Med den 
massiva utbyggnad som planeras kan man förvänta 
sig ett rejält ökat behov av båtplatser och förvaring, 
hur implementeras detta i hela kommunen.

Besöksnäringen är dåligt belyst i förhållande till 
hur mycket den betyder för vår bygd. Man marke-
rar entrépunkter och har helt missat den norra entrén 
Brygge, Bovallstrand där en stor del av trafiken kom-
mer. Tillika har vikten av väg 174 helt tappats bort. 
Därtill har ingen hänsyn tagits till interaktionen mot 
framförallt Tanums kommun och de flöden som sker 
den vägen.
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Avloppsreningsverk

Att planera för ett nytt reningsverk i kommunen, al-
ternativt flera, kommer att vara nödvändigt om inte 
vissa delar av kommunen skall få byggstopp.

Parkeringar, ställplats för tunga fordon
Flera större parkeringar och parkeringshus behö-
ver planeras. En sovplats för den tunga trafiken som 
dagligen har lastbilar parkerade över natten. Behovet 
finns i synnerhet utefter väg 171 och borde ligga med 
i planeringen. Platsen skulle även kunna fungera som 
ställplats.

Landbaserad vågkraft
Anläggningsplats för landbaserad vågkraft i anslut-
ning till Kungshamn, Smögen har tidigare beslutats 
att det skall inarbetas i ny ÖP, denna uppgift verkar ha 
tappats bort. Man bör nyttja den investering som gjort 
i kablar och ställverk.

Kungshamn, Smögen, Väjern
Övergripande saknas tätortsnära verksamhetsområ-
den i kommunen, detta kanske blir extra viktigt i detta 
område.

Området vid Väjern benämnt B13-B14 är utmärk-
ta utvecklingsområden. Utöver boende kan här även 
utvecklas handel, kontor, samhällsnära företagande, 
skola, läkare, apotek, butiker och brandstation. 

Generellt skulle Kungshamn må bra av ytterligare 
område avsedda för verksamhetsutveckling.

Utvecklingen runt Väjern B9-B11 är i huvudsak 
bra.

Sammantaget kan man konstatera att Smögen 
Kungshamn börjar bli fullt bebyggda och expansio-
nen norr via Väjern blir naturligt.

Uleberg – Ulebergshamn - Hunnebostrand
Ett utvecklingsområde för industri/företag skulle vara 
utmärkt nära väg 174. 

I hela dalgången skulle det sedan lämpa sig utmärkt 
med bostadsutvecklingsområde utmed båda sidor av 
vägen. Tidigare var detta område benämnt U40 och 
U41, att fortsätta och förtäta samt bygga flerbostads-
hus här skulle vara helt naturligt. Detta skulle knyta 

ihop B25- med B22 och skapa ett samlat samhälle. 
Vilket måste vara av väsentligt högre prioritet än att 
expandera inom B16 om man behöver prioritera.

B36 har tidigare visat sig innehålla naturvärden 
och skyddade arter, varför man bör vara extra upp-
märksam här. 

B23 är viktigt att det utformas som åretruntområde.
Hamnområdet, Ulebergshamn bör kunna hanteras 

som en framtida möjlig Centrumbildning, med ensta-
ka servicefunktioner såsom exempelvis café/restau-
rang.

Hunnebostrand bör ha ett tätortsnära verksamhets-
område, Uleberg är en möjlig plats, en annan är utef-
ter Brattebyvägen där det i ÖP2010 var ett verksam-
hetsområde benämt U36.

På plankartan från 2010 är området i backa ut-
märkt, där har man nu börjat bygga, detta område 
skulle kunna utvidgas. B16 skulle alternativt även det 
kunna vara framtida verksamhetsområde eller kombi-
nationsområde.

På någon karta framstår det som om Lökholmens 
industriområde skulle kunna vara ett område för bo-
stadsförtätning, detta måste vara fel. Detta område 
måste såklart säkerställas som ett industriområde med 
tätortsnära placering och tillgång till hav.

Område T3 borde kunna vara kvar som industri-
område och/eller naturmark.

Om man skapar någon form av boende på detta 
område riskerar detta att skapa en konflikt med när-
liggande industriområde.

Område B19 bör i huvudsak bevaras som ett all-
mänt obebyggt område, med sina natur och kultur-
historiska värden. En bostadsutveckling skulle allvar-
lig kunna påverka företagandet negativt vilket måste 
väga tungt. Industri och bostäder tätt ihop brukar inte 
bli bra.

Askum – Tossene - Malmön
En utveckling i Askum är positiv, men här borde man 
i synnerhet planera för Verksamhetsområde, handel 
och lager.

Tossene verkar helt ha tappats bort. Någonstans 
inom detta område borde man skapa ett område för 
till exempel flerbostadshus och/eller prisvärda tomter. 
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Beaktar man VA-frågan så är kanske området ovanför 
Kvarnforsen mest lämpat.

Benders stenindustri är alltjämt en viktig både ar-
betsgivare och källa till bergmaterial även till den lo-
kala byggindustrin genom barlast och makadam till 
betong. Att tänka sig att i framtiden där kunna utveck-
la såväl lager som industri nära E6 borde värderas i 
en ÖP, detta kan då kräva ny tillfart för att skydda 
vattentäkten.

En utveckling på Malmön är positiv, men här borde 
man planera för verksamhetsområde.

På Kalven där reningsverket har legat markeras nu 
som bostäder? Detta måste vara ett misstag, här bör 
man fortsätta att se det som ett hamn/naturområde.

En ny tillfartsväg är av högsta prioritering. Mal-
mön- Amhult-Amborsereröd-Todderöd. 

Bovallstrand
De berg som ej har varit stenbrott bör i möjligaste 
mån behållas intakta. 

Område benämnt F7 förtätning är bra, bergshöjder 
och orört berg bör hanteras varsamt. En utvidgning 
syd och sydost i dalgången skulle gagna samhället 
och i förlängningen i dalgångarna bakom berget kny-
ta an mot B31 samt mot Säms dalar, vilket i sin tur 
knyter landsbygden i Säm närmare tätorten Bovall.

Grönvik i öster är en naturlig avslutning av sam-
hället, som sträcker sig hela vägen efter vattnet mot 
Finntorp i syd.

Samhället har utvecklats i 4 dalgångar (Finntorp/
Rågården, Nuvarande Torget, Gräsnäs, Bruket). I för-
längningen kan varje dalgång innehålla en viss sam-
hällsservice som till exempel café/restaurang/handel.

Mellan Grönvik och Skomakarudden benämndes 
i ÖP 2010 ett område U51, detta bör vara kvar som 
utvecklingsområde inom tätort och ses i ett helhets-
perspektiv av tätorten.

B29, samt B28 är möjlig framtida expansionsom-
råden, det bör noga beaktas i nyligen uppstartade de-
taljplaner så att anslutningsvägar samt all kanalisation 
förbereds. Risken finns att man blir inlåst av privata 
markägare. B29 bör begränsas i norr så att strövom-
råde och stigar inte berörs.

Klev där finns sedan tidigare en detaljplaneprocess 
för industrimark, viktigt att denna plan kommer fram. 
Generellt skulle Bovallstrand må bra av ytterligare 
område avsedda för verksamhetsutveckling. 

Bovallstrands verksamhetsområde V1 bör dras nå-
got västerut för att bevara så mycket som möjligt av 
elljusspår och strövområden, den sydligaste delen bör 
vara fortsatt skogsområde. 

Samhället expanderar naturligt i dalgångarna, ber-
gen bör bevaras så intakta det går.

Yttrande 154
Motsätter sig att område vid Kvarnberget bebyggs. 
Anser att området ska anges som ”G” område för när-
rekreation. 

Yttrande 155
Anser att det nya vägsträckningen från Amborseröd 
mot Malmön kan innebära ökade risker i trafikmiljön 
med ökade hastigheter. 

Kommunen bör ta ett mer omfattande planerings-
grepp för samhället Örn. Byggnadsnämnden behöver 
göra bättre ifrån sig i prövning om anpassning till be-
fintlig bebyggelse. 

Lyfter att det finns geotekniska problem i området 
vilket behöver beaktas. 

Påpekar att nya sorters djur, i mängder, ställer till 
bekymmer för kommuninvånarna. Har inte kommu-
nen något som helst ansvar för att flora och fauna ut-
vecklas på ett rimligt sätt i kommunen? Likaså hur 
invasiva växter finns och sprids i kommunen.

Yttrande 156
Motsätter sig byggnation i området B30 men hänsyn 
till bland annat påverkan på naturmarker och land-
skap samt intilliggande bebyggelse. 

Möjligtvis skulle en mindre stig kunna anläggas 
som knyts samman med motionsslingan. 

Yttrande 157
Översiktsplanen innehåller beskrivningar om att cy-
kelkopplingar ska finnas mellan kommunens tätorter. 
Men till Bohus Malmön som räknas som en av tätor-
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terna finns ingen GC- koppling med i planen. Den bör 
läggas till.

En sådan koppling skulle även bidra till att öka tra-
fiksäkerhet för de som går på vägen för att binda ihop 
vandringsleden på soteleden runt Örn- färjeläget.

Yttrande 158
Motsätter sig att område vid Kvarnberget, B19 be-
byggs. Anser att området ska anges som ”G” område 
för närrekreation. 

Yttrande 159
Föreslår område för utveckling av bostäder ”Lyckans 
hagar”. Redovisar för förutsättningarna för en plan-
läggning av cirka 40 villatomter. 

Skisser är bifogat yttrandet. 

Yttrande 160
Vart är det tänkt att vägarna till nya området på skal-
berget Hunnebo skall gå? Har vart diskussioner om 
att de kommer gå genom befintliga gator? Vilket gör 
att dessa små gator blir väldigt trafikerade och de är i 
dag väldigt smala. Bättre hade varit om de fick egna 
bilvägar för att inte belasta detta området ännu mer 
än det är idag.

Guleskär i Kungshamn har väldigt tung trafik och 
mer lär det bli när detta område nu expanderar stort 
med stora företag och mer produktion. Hur tänker ni 
med vägarna dit?

Yttrande 161
Vore det inte lämpligt att markera det som en gång 
omfattade detaljplanen för västra Hasselösund som 
någon form av naturområde, så stinkpaddorna får 
vara ifred även i framtiden. Detaljplanen antogs ju 
inte.

Yttrande 162
I ÖP 2010 fanns några utvecklingsområden som nu är 
borta, varför?

Man har tidigare i näringslivsstrategin beslutat 
att sträva efter att ta fram tätortsnära handels- och 
småskaliga utvecklingsområden för verksamheter. 
Primärt i Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand 

samt på Malmön. På Smögen om man kunde hitta 
lämpliga platser. 

Vad hände med denna näringslivsambition för 
småföretagandet?
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Varje kommun har ett bostadsförsörjningsansvar. I ett bostadsförsörjningsprogram ska riktlinjer 
för planering av bostäder redovisas som visar hur kommunen klarar detta ansvar. Riktlinjer ska 
vara vägledande för att säkra bostäder till alla invånare, både nya och befintliga, de närmaste 
mandatperioderna.

Befolkningen i Sotenäs kommun har legat stabilt runt 9000 personer de senaste 50 åren. I 
kommunens översiktliga planering för framtiden visas att det kan ske en snabb befolkningsökning 
fram till år 2050 med ett ökat behov av bostäder som följd. 

En annan möjlig utveckling är en mer måttlig befolkningstillväxt. Genom att tillämpa de riktlinjer 
och verktyg som anges i detta program kan kommunen klara sin bostadsförsörjningen, oavsett 
vilken utveckling framtiden bär med sig.

SAMMANFATTNING

Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedve-
tet för en mer balanserad demografisk befolknings-
utveckling där det finns en stark framtidstro, att fler 
unga väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma bo-
sätter sig i kommunen (Kommunens mål- och resurs-
plan 2022-2025, verksamhetsmål 10). Det är därför 
angeläget att bostadsbyggandet ger förutsättningar 
för en sådan utveckling.

En särskild egenskap vad gäller bostadsförsörj-
ningen i Sotenäs kommun är det stora inslaget av 
delårsboende. Det bor folkbokförda Sotenäsbor i om-
kring hälften av kommunens hus för bostadsändamål. 
Resterande del av bostadsbeståndet används till stor 
del för delårsboende. 

För att klara bostadsförsörjningen om en ökande 
befolkningsutveckling sker visar detta program på 
vikten av att kommunen jobbar efter att bostadsbe-
ståndet avpassas efter helårsboende. God tillgång till 
basservice, kommunikationer, naturområden samt en 
rimlig boendekostnad är faktorer som enligt under-
sökningar har betydelse för att fler ska välja att bosät-
ta sig i kommunen året runt.  

Bostädernas priser vid försäljning varierar inom 
kommunen. På bostadsmarknaden finns en konkur-
rens mellan hel- och delårsboende, vilket påverkar 
prisbilden. De högsta fastighetspriserna är de längs 
kusten och i kustorterna. En viss skillnad går att se på 
respektive sida om väg 174 som går mellan kustorter-
na. Öster om vägen ligger priserna lägre än på västra 
sidan. Samma mönster finns i inlandet och utanför 

tätorterna där priserna är lägre. Att lokalisera nya bo-
städer till områden där det finns förutsättningar för 
en lägre prisnivå kan komplettera det nuvarande bo-
stadsutbudet i kommunen så att de hushåll som öns-
kar bosätta sig i kommunen också kommer ha möjlig-
het till detta.

Sotenäs kommun har ett relativt stort eget mar-
kägande. Det öppnar upp för möjligheter att genom 
olika verktyg såsom markanvisning, avtal och tidig 
dialog kunna styra bostadsutvecklingen mot det bo-
stadsutbud som kommunen önskar erbjuda.

Planeringen av bostäder för särskilda grupper är en 
viktig del i det ansvar som vilar på kommunen. Det 
råder god balans på bostäder med särskild anpassning 
men det är viktigt att hela tiden kartlägga behov och 
efterfrågan för att kunna anpassa utbud efter behov. 
Sotenäs kommun har liksom övriga Sverige en allt 
äldre befolkning och detta ska det finnas beredskap 
för. 
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Bostaden spelar en central roll i varje 
människas liv. Den är en social rättighet som 
skapar förutsättningar för välbefinnande 
och möjlighet att leva det goda livet. Varje 
kommun har ansvar att förse alla sina 
invånare med bostäder genom att planera för 
framtida bebyggelse och utveckla befintligt 
bostadsbestånd. 

Sotenäs kommuns tidigare bostadsför-
sörjningsprogram avsåg åren 2016 
till 2020. Denna handling är ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram som planeras 
gälla för mandatperioden 2022-2026. Arbetet 
med att ta fram bostadsförsörjnings-
programmet sker parallellt med att det tas 
fram en ny översiktsplan som planeras att 
antas hösten/vintern 2022.

Syfte
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att i en-
lighet med lag (2000:1383) upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och ska antas av kommunfull-
mäktige. Syftet med programmet är även att klargöra 
kommunens övergripande mål och strategier för bo-
stadsförsörjningen i Sotenäs kommun. 

Sotenäs kommun har som mål att öka invånaranta-
let och förändra den demografiska befolkningsutveck-
lingen. För att göra detta och säkra en god tillgång på 
bostäder krävs planering, riktlinjer och verktyg. Bo-
verket1 föreslår följande frågor som utgångspunkt för 
ett bostadsförsörjningsprogram:

• Vilka bostadsbehov har kommunen?
• Vilka bostadsbehov finns för 

särskilda grupper? 
• Stämmer utbudet av bostäder och 

boendeformer med dagens behov?
• Möter utbudet den framtida efterfrågan?

 1 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/
bostadsforsorjning/kommunernas-verktyg/riktlinjer/

Lagstiftning
Enligt lagen (2000:1383) om kommuners bostadsför-
sörjningsansvar åligger det varje kommun ”att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgär-
der för bostadsförsörjningen förbereds och genom-
förs”. Dessa förutsättningar ska redovisas i form av 
ett bostadsförsörjningsprogram. Programmet  anger 
inriktningen för den långsiktiga bostadsutvecklingen 
i kommunen och ska redovisa de riktlinjer vilka kom-
munen sedan kan använda som verktyg för framtida 
bostadsplanering.
Enligt lagen ska riktlinjerna omfatta:

• kommunens mål för bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet,

• kommunens planerade insatser 
för att nå uppsatta mål, och,

• hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska grundas på en analys av:
• den demografiska utvecklingen,
• efterfrågan på bostäder,
• bostadsbehovet för särskilda grupper,
• marknadsförutsättningarna.

Med dessa uppgifter kan planeringen av bostads-
försörjning gå i linje med förväntad bostadsutveck-
ling och utifrån olika gruppers förutsättningar.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska enligt lagen 
genomgå ett samråd där länsstyrelsen och andra re-
gionala instanser ska få tillfälle att yttra sig. Det kan 
även bli aktuellt att grannkommuner blir delgivna 
samråd.

1. INLEDNING
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Boende och närmiljö är ett av åtta områden i folk-
hälsopolitiken. Goda boendemiljöer som är socialt 
hållbara har stor betydelse för en jämlik hälsa. 

I viss mån finns även kopplingar mellan jämställd-
hetsmålen och bostadsförsörjningen. Jämlikhet kan 
främjas genom en bostadsplanering som ger lika för-
utsättningar för kvinnor och män. 

Regionala mål
I Västra Götalandsregionens Regional utvecklings-
strategi för Västra Götaland 2021-2030 uttrycks som 
en av fyra långsiktiga prioriteringar att ’Knyta sam-
man Västra Götaland’. Det inkluderar att samordna 
kommunikation, bebyggelseplanering, energiför-
sörjning och klimatanpassning och därmed bidra till 
mer jämlika villkor för alla regionens invånare och 
en samhällsplanering som bidrar till att minska kli-
matpåverkan. En prioritering som både handlar om 
regional samverkan av hållbar markanvändning för 
en starkare region, samtidigt som den ska utgå från 
individuell platsutveckling.

Kommunala mål
Vision 2032
I kommunens vision 2032 är ett av delmålen ”En  
levande kommun med 1 000 fler invånare”. Målet  
består av en nulägesbeskrivning och ett önskat läge 
och fem delmål: 

Nuläge
Sotenäs kommun erbjuder goda levnadsvillkor 
med hög livskvalité för äldre som vill bosätta sig 
i Sotenäs. Yngre, utrikesfödda och yrkesverk-
samma flyttar till storstäder eller bosätter sig i 
andra kommuner där det finns en mer tillgäng-
lig bostads- och arbetsmarknad. För att attra-
hera nya affärsverksamheter, arbetstillfällen, 
arbetskraft och helårsboenden i yrkesverksam 
ålder behöver fler aktörer samverka. 

Önskat läge
Sotenäs kommun arbetar strategiskt och mål-
medvetet för en mer balanserad demografisk 
befolkningsutveckling där det finns en stark 
framtidstro att fler unga väljer att bo kvar och 
fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen som har ansvaret för det regionala 
tillväxtarbetet ska vara rådgivande i arbetet med pla-
nering av bostadsförsörjning och ska uppmärksamma 
kommunerna om det finns behov av mellankommu-
nal samordning i frågan.

Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod ta ställning till bostadsförsörjningspro-
grammets aktualitet. Programmet är vägledande och 
inte juridiskt bindande. Om inte programmet vinner 
politisk majoritet behöver delar ändras eller ett nytt 
program upprättas.

Mål
Globala och nationella mål
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 
som består av sjutton globala mål för en hållbar ut-
veckling som ska nås till 2030. Mål 11 - Hållbara 
städer och samhällen, inkluderar att alla människor 
världen över ska få tillgång till säkra och sunda  
bostäder i trygga miljöer och till en överkomlig kost-
nad. Bostadsförsörjningsplaneringen för alla grupper 
i samhället är en del av en hållbar utveckling för att 
uppnå målet. Även att planera för en bebyggelse som 
är klimatsäkrad och hållbar vad gäller konsumtion 
och produktion (mål 12) är av stor vikt.

God bebyggd miljö är ett av Sveriges 16 miljö- 
kvalitetsmål. Det nationella målet innebär att den  
bebyggda miljön ska fylla människors och samhäl-
lets behov, samtidigt som den ska bidra till en hållbar  
utveckling. För att nå målet listas ett antal saker rikta-
de till landets kommuner. Utveckla grönområden och 
tätortsnära natur, planera för en god transportinfra-
struktur för gång och cykel, skapa förutsättningar för 
kollektivtrafik samt ställa miljökrav vid upphandling 
av byggprojekt är några av de saker som kommuner 
uppmanas att göra. Miljökvalitetsmålen är främst för 
att nå ekologisk hållbarhet, men sammanfaller även 
ibland med sociala och ekonomiska aspekter.

Det nationella målet för integrationspolitiken har 
bäring på bostadsförsörjningen och innebär att kom-
munen ska ta höjd för att klara mottagandet av nyan-
lända. 

I målen för funktionshinderpolitiken har delmålen 
delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska 
och sociala förutsättningar samt barn och ungas upp-
växtvillkor betydelse för bostadsförsörjningen. 
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Översiktsplanen ska ge förutsättningar för en 
valfrihet i boende gällande: 

• eget ägande och hyresrätt

• komplettering i befintliga miljöer och 
byggande i nya områden

• boende i tätort och på landsbygden

• boende i flerfamiljshus och enbostadshus

• en variation i skala och uttryck med 
hänsyn till landskapet och den omgivande 
bebyggelsen.

Ur Översiktsplan för Sotenäs kommun - 
samrådshandling juni 2021

Ett urval av några relevanta delmål:
3.3 Kommunutveckling
Satsa på värdskap genom tandemrekryte-
ring, medflyttarservice, plats-och destina-
tionsutveckling för att attrahera dagsturister, 
delårsboenden, inpendlare och besökare att 
bosätta sig i Sotenäs kommun året om.
3.5 Kommunal utveckling
Strategiska kommunövergripande utvecklings-
frågor av våra samhällen sker genom samver-
kan mellan offentlig, privat och ideell sektor där 
varje samhälle utgör en del av en större helhet.

Översiktsplan
Ett översiktsplanearbete pågår för kommunen.  
Bostadsförsörjningsprogrammet tas fram parallellt 
med detta. I samrådshandlingen för Översiktsplan 
2022 presenteras strategier och inriktningar för Tema 
boende.

En utgångspunkt för strategin är att skapa förutsätt-
ningar för ett ökat helårsboende, men också att ta till 
vara potentialen i det befintliga bostadsbeståndet och 
delårsboenden. Bostadsutvecklingen berörs bland 
annat av Översiktsplanens delmål Fler bostäder och 
boendeformer samt Utveckling av äldrecentrum och 
alternativa boendeformer för äldre.

I översiktsplanen beskrivs befolkningsutveckling-
en utifrån 2 scenarion, Scenario Stor tillväxt och Sce-
nario Normal utveckling, dessa presenteras närmare i 
kapitel 2. Förutsättningar - Befolkningsprognos.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

SOTENÄS KOMMUN 2016-2020

FÖRSLAG TILL  ÅTGÄRD
MÅL OCH SYFTE

ANSVARIG UTFÖRARE TIDPUNKT

8. GRÖNSTRUKTURPLAN
• styrdokument och tillägg till Kli-

matanpassningsprogram

• underlag till Översiktsplan och det 

kommunala förnyelse- och utveck-

lingsprogrammet

Kommun-styrelsen Miljöenheten; Samhällsbygg-nadsförvaltning

startpunkt 2017

9. KLIMATANPASSNINGS-

PROGRAM

• styrdokument för hanteringen av 

klimatförändringar
Kommun-styrelsen Miljöenheten; Samhällsbygg-nadsförvaltning

startpunkt 2016

10. ÖVERSVÄMNINGS 

BEREDSKAPSPLAN • komplettering av tillägg till 

Risk- och sårbarhetsanalys - RSA 

2015-2018• tillägg till Klimatanpassningspro-

gram
Kommun-styrelsen Räddningstjäns-ten; Samhälls-byggnadsförvalt-ningen

startpunkt 2016

11. KORTTIDSHYRESAVTAL 

MED KOMMUNALA 
BOSTADSBOLAG • anpassning till marknadens och 

näringslivets efterfrågan

• alternativa hyresavtal för utsatta 

hushållsgrupper, t.ex. säsongsarbe-

tare, projektanställda,  m.m.

Kommun-styrelsen Sotenäsbostäder; 
Näringslivsen-heten

startpunkt 2017

12. GÅNG- OCH CYKELPLAN 

INOM TÄTORTERNA • utökning av kommunens befintliga 

gång- och cykelvägplan

• öka tillgänglighet och rörlighet 

inom tätorternas centrum

Kommun-styrelsen Samhällsbygg-nadsförvaltning startpunkt 2016

13. GENOMFÖRBARHETS-

STUDIER

• underlag till Vision 2040 och olika 

uvecklingsåtgärder
Kommun-styrelsen Samhällsbygg-nadsförvaltning startpunkt 2017-2018

14. INFRASTRUKTURPLAN
• strategisk och långsiktig planering 

och utveckling av kommunens 

infrastruktur
• beredskap för framtida befolk-

ningstillväxt• underlag till framtida förtätnings-

projekt och åtgärder

Kommun-styrelsen Tekniskaenhe-ten; Samhälls-byggnadsförvalt-ning

startpunkt 2016

15. MEDBORGARDIALOG
• demokratisk process och verktyg 

för social hållbar samhällsutveck-

ling
Kommun-styrelsen Olika förvalt-ningar löpande

16. MARKNADSFÖRA 
KOMMUNENS UTVECKLINGS-

PROGRAM OCH PROJEKT

• kommunicera kommunens sam-

hällsbyggnadsutvecklingsarbete

• skapa intresse och samverkan med 

olika aktörer 
Kommun-styrelsen Kommunika-tionenheten; Samhällsbygg-nadsförvaltning;  Näringslivsen-heten

startpunkt 2017; löpande

17. SOCIAL-EKONOMISK

UTREDNING KOPPLAD TILL 

BYGGKOSTNADEN
•  utreda det ekonomiska förutsätt-

ningarna för att bygga och bo i 

Sotenäs kommun Kommun-styrelsen Samhällsbygg-nadsförvaltning; Ekonomiavdel-ning

startpunkt 2016
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SOTENÄS KOMMUN 2016-2020

FÖRSLAG TILL  ÅTGÄRD
MÅL OCH SYFTE

ANSVARIG UTFÖRARE TIDPUNKT

1. VISION 2040 - SOTENÄS KOMMUN SOM ENPENDELSORT
• riktning för befolkning tillväxtmål
• främja hållbar regional utveckling och tillväxt• underlag  till bostadsplanering

Kommun-
styrelsen Näringslivsen-heten; Samhälls-byggnadsförvalt-ning

startpunkt 2016

2. BOSTADSENKÄT
• demokratisk process och plane-ringsverktyg• underlag för bostads-och samhälls-planering och tätortsutveckling• identifiering och målbildning av särskilda hushållsgrupper, t.ex. del-årsboende, säsongsarbetare, m.m.

Kommun-
styrelsen Näringslivsen-heten; Samhälls-byggnadsförvalt-ning

startpunkt 2017 - lö-
pande; 5års uppföljning

3.   MARK- OCH FASTIGHETSDATABAS
• kommunens bygg- och planerings-verktyg • underlätta förtätning- och utveck-lingsåtgärder• främja användning av befintlig bebyggelse och infrastruktur• möjliggör deltagande av mindre byggherrar och olika aktörer i bostadsbyggandet• främja konkurrensen mellan olika aktörer inom byggbranschen för att 
möjliggöra större utbud av tjänster, bättre pris och kvalité i bostadsbyg-gandet• undviker ingrepp i naturen och känsliga bebyggda miljöer• ekonomiskt hållbart, användning av 

befintlig infrastruktur och de-taljplanlagt område

Kommun-
styrelsen Samhällsbygg-nadsförvaltning

startpunkt 2016 - löpan-de, regelbun-den uppdate-ring

4.  MARKPOLICY OCH MARKANVISNINGSPOLICY
• ha tillfredsställande markinnehav för bostadsbyggandet• säkerställer att marken inte byggs för enskilda intressen• undviker markspekulation• styra byggandet  till kommunens ekonomiska, ekologiska och sociala 

mål

Samhällsbygg-nadsförvalt-ningen

Samhällsbygg-nadsförvaltning
startpunkt 2016

5.  FÖRNYELSE- OCHUTVECKLINGSPLAN FÖR SOTENÄS
• styrdokument till bostadsplanering och samhällsutveckling• redovisar kommunens och invånar-es vision, mål och ambitioner• förtydliga utvecklingsområden och tätortsbildning• kommunens strategisk planbered-skap

Kommun-
styrelsen Samhällsbygg-nadsförvaltning; Näringslivs-enheten

startpunkt 2017

6. GESTALTNINGSPROGRAM FÖR TÄTORTERNAS CENTRUM
• styrdokument och tillägg till Sote-näs tätortscentrum förnyelse- och utvecklingsprogram• tydliggör gestaltning och utform-ning av centrum i tätorterna

Kommun-
styrelsen Samhällsbygg-nadsförvalt-ningen

startpunkt 2017
7. KULTURMILJÖPROGRAM • styrdokument och tillägg till Sote-näs tätortscentrum förnyelse- och utvecklingsprogram• tydliggör hantering av kulturmiljö värden inom ramen av samhällspla-nering och utveckling

Planenheten; Samhällsbygg-nadsförvalt-ningen

Plan-och
byggenheten

startpunkt 2017

Åtgärder för bostadsförsörjningsarbete
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BostadsförsörjningsprogramSotenäs kommun 2016-2020
Del 2 - Bostadspolitiska mål och handlingsplan
Kommunfullmäktige 2016-09-22 § 100, Dnr KA 2015/183

Tidigare Bostadsförsörjningsprogram
Kommunens tidigare bostadsförsörjningsprogram 
 antogs av kommunfullmäktige i september 2016 och 
gällde fram till år 2020.

I programmet listas ett antal utmaningar, kommu-
nens styrkor och svagheter samt riktlinjer för bostads-
försörjningen. Dessa tar sitt ursprung i fyra kategorier 
indelade efter demokratisk, ekonomisk, social och 
ekologisk hållbar samhällsutveckling. Då handlade 
det bland annat om att uppnå en god samverkan med 
grannkommuner och regionen, utreda de olika bo-
stadsbehoven i kommunens olika delar, skapa goda 
bostäder med hyresrätter till rimliga kostnader, mot-
verka bostadssegregation genom att stimulera till ett 
allsidigt bostadsbyggande.

Programmet redovisar utmaningar såsom åldrande 
befolkning, delårsboende, invandring samt kommu-
nal service och infrastruktur. Till detta läggs befintlig 
bebyggd miljö, topografi, klimatförändringar samt 
bevarande av kulturhistoriska värden.

Programmet presenterar även 17 åtgärder för bo-
stadsförsörjningen varav några återkommer även i det 
här bostadsförsörjningsprogrammet i form av verktyg 
under kommande riktlinjer.

Tidigare bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020.
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Den största delen av bebyggelsen i Sotenäs kommun 
är koncentrerad till kusten och i kustorterna.

Som kustkommun möter Sotenäs en del begräns-
ningar vad gäller bostadsbyggande. Strandskydd, rik-
sintressen, landskapsbild, naturvärden, kulturmiljöer 
och rekreationsvärden är faktorer som påverkar byg-
gandet och samtidigt fungerar vägledande för sam-
hällsbyggnad. 

Demografi
Statistik över kommunens demografi är underlag för 
kommunens bostadsplanering. Förutom en befolk-
ningsprognos kan även åldersfördelningen ge en bild 
av vilken typ av bostäder det finns behov av.

Invånarantalet i Sotenäs har legat relativt stabilt 
runt 9000 personer de senaste 50 åren. Några sväng-
ningar kan identifieras genom åren. Liknande trender 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR
har skett i grannkommunerna, se figur 1. I slutet av 
2020 räknades antalet kommuninvånare till 9100 per-
soner.

Ca 82 % av invånarna är bosatta i tätorterna och då 
framförallt i tätortsområdena Kungshamn med Smö-
gen, Väjern och Hovenäset med sina runt 5000 invå-
nare. I Hunnebostrand bor runt 2000 invånare, 450 i 
Bovallstrand och 250 på Bohus-Malmön.

Figur 2 visar åldersfördelningen och dess utveck-
ling de senaste 55 åren. Trenden pekar på att andelen 
äldre över 65 blir allt fler och att andelen unga under 
19 år sjunker, något den har gjort sedan 1990-talet. I 
Sverige har vi de senaste decennierna sett en allt mer 
växande andel äldre. Cirka 34 % av befolkningen  i 
Sotenäs kommun är äldre än 65 år. I hela landet ligger 
samma grupp på ca 20 %. Detta ger en indikation på 
att kommunen har behov av vissa typer av bostäder.
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Figur 1   -   Befolkningsutveckling i Sotenäs och grannkommunerna (SCB 2021)
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Figur 2   -   Åldersfördelningens utveckling under 5 decennier (SCB 2021)
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Befolkningsutveckling

Möjlig befolkningsutveckling
I arbetet med översiktsplanen har två olika scenari-
on för befolkningens framtida utveckling tagits fram, 
Stor tillväxt och Normal utveckling, se figur 3.

Scenario Normal utveckling utgår från SCB:s be-
folkningsprognos där befolkningen förväntas öka 
svagt de kommande 10 åren för att sedan sjunka till-
baka till dagens nivå. Scenariot innebär också att an-
delen äldre (65+) i kommunen fortsätter öka, medan 
yngre (0-19 år) och yrkesverksamma (20-65 år) mins-
kar. Scenariot innebär en stor utmaning för kommu-
nen, eftersom behoven av bland annat hemtjänst och 
särskilda boendeformer ökar samtidigt som skattein-
täkterna minskar.

Scenario Stor tillväxt bygger på att en stor verk-
samhet etableras inom kommunen med fler och nya 
arbetstillfällen. I detta scenario etableras en stor verk-
samhet inom 10 år vilket för med sig en viss befolk-
ningstillväxt. På längre sikt, fram till 2050, bidrar 
verksamheten till en större tillväxt i takt med att fler 

sidoverksamheter etableras samtidigt som anställda 
rotar sig och exempelvis bildar familj i kommunen. 
Scenariot följer vision 2032 med upp till 1000 nya 
invånare fram till målåret. 

Som underlag för befolkningsutveckling därefter 
har relationen mellan arbetsplatser, pendling och be-
folkning undersökts för hela Västra Götalandsregio-
nen. Utgångspunkten är att Sotenäs år 2050 har ett 
pendlingsmönster likt andra småkommuner i Västs-
verige med ca två invånare per arbetsplats. Med mel-
lan 1000 och 2000 nya arbetstillfällen inom kommu-
nen landar befolkningen i scenariot på mellan 10.400 
och 13.600 invånare år 2050. Scenariot innebär även 
en mer balanserad befolkningssammansättning efter-
som andelen yrkesverksamma (20-65 år) och yngre 
(0-19 år) förväntas öka när den lokala arbetsmarkna-
den växer. 

I bostadsförsörjningsprogrammet ska det finnas 
beredskap för båda scenarier. 

Figur 3   -   Scenarion för befolkningsutveckling i Sotenäs kommun, scenario Normal utveckling motsvarar 
SCB:s prognos (SCB, 2021, Sotenäs kommun 2020)
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Sotenäs bostadsbestånd
Totalt i kommunen finns ett bestånd på cirka 9250 
bostäder, varav drygt hälften är helårsboende. Den 
största delen av bebyggelsen är koncentrerad till kus-
ten och i kustorterna Kungshamn, Smögen, Väjern, 
Hunnebostrand och Bovallstrand.

Figur 5 visar antalet färdigställda bostäder i So-
tenäs i nybyggda hus och hur det har varierat under 
åren 1991-2020. Nybyggnation kan generera en om-
flyttning, där äldre bostäder kan frigöras. Flyttkedjan 
riskerar att brytas om en stor del av nytillkommande 
eller befintliga bostäder tillfaller nya delårsboende. 
Avstannar flyttandet inom kommunen försvåras in-
steget på bostadsmarknaden.

Varje år skickar Boverket ut en bostadsmarknadsen-
kät till landets kommuner. Under 2021 har Sotenäs 
kommun uppgett att det råder ett underskott på bostä-
der i hela kommunen. Enligt bostadsmarknadsenkät2 
uppger kommunen att det som görs för att underlätta 
för ungdomar att skaffa en egen bostad i kommunen 
är nyproduktion av bostäder med överkomliga hyror.  

Bostäders olika upplåtelseformer har betydelse för 
olika gruppers möjlighet att komma in på bostads-
marknaden. 

I Sotenäs dominerar det privata bostadsägandet när 
det gäller friliggande villor. Drygt 80 % av småhusen 
ägs av fysiska personer, se figur 4. 

2   Boverket (2021). Bostadsmarknadsenkäten 2021. https:// 
www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/
bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/ Hämtad 2022-02-
23

Figur 4   -   Bostadsägande i Sotenäs kommun 2020 (SCB 
2021).

Figur 5   -   Färdigställda bostäder i nybyggda hus under perioden 1991-2020 (SCB 2021)
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I flerbostadshus finns en större andel hyresrätter 
och bostadsrätter. Knappt hälften av bostäderna i fler-
bostadshus ägs av Sotenäsbostäder AB, är ett allmän-
nyttigt bostadsföretag och den dominerande aktören 
inom hyresbostäder i kommunen. En tredjedel av 
bostäderna i flerbostadshus ägs av bostadsrättsfören-
ingar.

Enligt statistiken har andelen bostadsrätter i kom-
munen ökat sedan 2015. Utvecklingen är inte lika 
tydlig i grannkommunerna, se figur 8. Andelen hy-
resrätter i kommunen ökade mellan 1990 och 2005 
men har sedan sjunkit.

Konsekvensen av en stor andel privat bostadsä-
gande kan vara att insteget till bostadsmarknaden blir 
svårare för de med lägre köpkraft. 
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Figur 6   -   Statistiska centralbyrån delar in Sotenäs 
kommun i fem demografiska statistikområden (DeSO).
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Figur 7   -   Diagrammen visar antal bostäder respektive hushåll, samt bostädernas fördelning på upplåtelseform i de fem demografiska 
statistikområdena under åren 2015-2020. I områden som omfattar Smögen, Södra och västra Kungshamn samt Bovallstrand och 
Hunnebostrand har antalet bostäder ökat mer än antalet hushåll, vilket tyder på en allt större andel delårsboende. I resterande 
områden följs utvecklingen inom bostadsbyggande och antal hushåll åt i större utsträckning. Vad gäller upplåtelseform är det möjligt att 
se en utveckling rörande ett ökat antal bostadsrätter i de statistikområdena som berör tätorterna utom Bohus-Malmön.
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Tillfälligt boende
Vid planering för bostadsförsörjning blir det tydligt 
att en kommuns arbete inom olika förvaltningar är 
beroende av varandra. Under sommarmånaderna när 
befolkningen ökar, finns det fler arbetstillfällen inom 
kommunal service, kommunal omsorg och inom be-
söksnäringen. Vid rekrytering av sommarpersonal 
uppkommer ett behov av tillfälliga bostäder. Även 
företag inom besöksnäring efterfrågar bostäder till 
sin personal under sommaren. Det tillfälliga behovet 
kan antingen lösas i befintliga fastigheter eller genom 
särskilda boenden anpassade efter dessa grupper. Ett 
exempelvis på det sistnämnda är att bygga enklare 
bostäder till säsongsanställd personal vilket har gjorts 
i grannkommunen Tanum, där har en privat verksam-
hetsutövare låtit bygga ett 30-tal mindre lägenheter 
av enklare standard i Fjällbacka. Både privata och 
kommunala initiativ kan undersökas vidare.

Planering för bostäder
Inom kommunen är exploatörsdrivna planer domi-
nerande. I november 2021 gjorde kommunen en in-
ventering av färdigställda detaljplaner där resultatet 
visar att exploatörer har möjlighet att uppföra ca 130 
lägenheter och 70 villor/radhus och kommunen eller 
kommunens bostadsbolag möjlighet att uppföra ca 
160 lägenheter och 22 villor/radhus. 

Resultatet av inventeringen visar att i april 2021 
har kommunen pågående detaljplanearbeten för om-
kring 1450 bostäder. Inom dessa finns möjlighet att 
uppföra cirka 1050 lägenheter och 400 villor/radhus. 

Av pågående detaljplaner äger exploatörer möjlig-
het att uppföra ungefär 970 lägenheter och 370 villor/
radhus och kommunen eller kommunens bostadsbo-
lag möjlighet att uppföra ca 80 lägenheter och 30 vil-
lor/radhus.

För att en utbyggnad av bostäder enligt dessa planer 
ska vara möjlig behöver en acceptabel rening finnas 
för bostädernas avlopp. Sommartid råder kapacitets-
brist. VA-frågan ägnas särskild omsorg den närmaste 
mandatperioden genom framtagandet av en VA-plan.3

3    För en aktuell bild av pågående planer och projekt 
se kommunens karta Bygga och bo, Länk: https://
sotenas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=5e1d2d55cbd8490c99d2c8b0bcf907ab

Figur 8   -   Fördelning av upplåtelseformer i Sotenäs  
 kommun och i grannkommunerna (SCB 2021).
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Marknadens villkor
Bostadsmarknadens nationella utveckling, efterfrå-
gan och utbud spelar stor roll för vilka bostäder som 
blir tillgängliga för de som söker bostad. Tidigare 
fanns tydligare uppdelning på fritidshus och åretrunt-
boende, medan man idag i stor utsträckning konkur-
rerar om samma fastigheter. Detta får konsekvenser 
för de grupper av invånare som inte är lika köpstarka.

Figur 9 och 10 visar slutpriser under 20.000 kr/kvm 
respektive över 100.000 kr/m2 redovisade på Booli.se 
under åren 2016-2020. Kartorna visar att kustorternas 
bostäder är de dyraste, med undantag för Väjern. De 
allra högsta priserna finns på Smögen. Kvadratmeter-
priser under 20.000 är spridda i kommunens inland, 
men även i Väjern och öster om väg 174.

Figur 11 på nästa sida visar samma samband mel-
lan läge och bostadspris 2016-2020. I figuren redo-
visas samtliga slutpriser fördelade på lägenheter och 
villor där prickar i blåa nyanser representerar lägen-
heter och prickar i röda nyanser redovisar villor. Ju 
intensivare färg desto dyrare bostad. 

Figur 9   -   Sålda bostäder med priser  
 under 20.000 kr/m²

Figur 10   -   Sålda bostäder med priser  
 över 100.000 kr/m²
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Figur 11   -   Slutpriser på sålda bostäder i Sotenäs 
kommun under åren 2016-2020 (Booli 2021).
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Delårsboende
I kommunen finns 5000 bostäder för åretruntboen-
de, två tredjedelar i småhus och en tredjedel i flerbo-
stadshus. Utöver detta tillkommer ungefär lika många 
delårsbostäder och det totala bostadsbeståndet uppgår 
till omkring 9250 bostäder (Översiktsplan för Sotenäs 
kommun, samrådshandling juni 2021).

Enligt Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 
Västra Götalands län 20184 är antalet fritidshus i 
Sotenäs kommun fler än antalet småhus med folk-
bokförd befolkning. Fritidshusbeståndet kan ur ett 
bostadsförsörjningsperspektiv ses som en tillgång, 
om delårsboende väljer att bosätta sig i kommunen 
på årsbasis.

Fritidshusområden är vad SCB definierar som ”om-
råde av koncentrerad bebyggelse med minst 50 fri-
tidshus och som mest 150 meter mellan fritidshusen”. 
Kartan på nästa sida visar utbredningen av fritidshu-
sområden enligt SCB:s defintion, se figur 15. Figur 
13 visar hur stor andel av fastighetskartans tätortsytor 
som räknas som fritidshusområden. Orter som Bo-
vallstrand, Smögen, Hovenäset samt Bohus-Malmön 
är samhällen som enligt definitionen till hälften eller 
mer domineras av fritidshus.

Jämförande statistik över hur antalet bostäder har 
förändrats de senaste tio åren och ett i stort sett kon-
stant antal hushåll i kommunen under samma period   
tyder på att bostäderna tillfaller personer som inte är 
skrivna i kommunen, se figur 14. 

Det finns flera aspekter kring delårsboendets poten-
tial som resurs för helårsboende i Sotenäs kommun 
som är möjligt att arbeta vidare med utanför detta 
bostadsförsörjningsprogram. Enligt huvudscenariot 
för översiktsplanen kommer antalet arbetsplatser öka 
i kommunen. Att byta arbetsplats är en anledning att 
byta bostad över kommungräns.5 Kommer delar av 
fritidshusbeståndet återgå till helårsboende om anta-
let arbetsplatser ökar i kommunen? Vad innebär det 
att ha en uppbyggd relation till kommunen som del-
årsboende vid valet av arbetsplats? I detta program  
utvärderas möjligheten till bostadsförsörjning utifrån 
att antal bostäder som nyttjas för delårsboende ligger 
kvar på samma nivå eller ökar något (se vidare under 
rubriken Målavstämning). 

4    Länsstyrelsen Västra Götaland Sotenäsbostäder (2018) 
Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018 https://www.
boverket.se/contentassets/542f0e4d53e24c3f8cad12329d95aea5/
vastra-gotalands-lan-2018.pdf/ Hämtad 2022-03-01
5    Inom projektet kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 
togs en rapport fram gällande Boende helår/delår. 
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Figur 12   -   Registrerade fritidshus i Sotenäs kommun mellan  
 åren 1998-2020 (SCB 2021)
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Figur 13   -   Fastighetskartans tätorter i hektar, i relation till  
 SCB:s definition för fritidshusområde (SCB 2015).

Figur 14   -   Diagram som visar antalet fritidshus registrerade 
  jämfört med antalet bostäder samt antalet hushåll.
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Enligt rapportens omvärldsanalys (som bygger på en rapport från 
Glesbygdsverket från 2001) så gällde följande vid förändringar av 
bostadsorten som innebar flytt över kommungräns; en tredjedel 
flyttade av arbetsmarknadsskäl, en fjärdedel som en följd av 
ändrade familjeförhållanden, en femtedel angav önskemål om 
byte av bostad. 



Figur 15   -   Fritidshusområdens utbredning  
    inom kommunen.
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Boende för alla
En lämplig bostad är en mänsklig rättighet och utgör 
ett av de mest grundläggande livsvillkoren. Enligt 
FN:s bedömning har rätten till en bostad avgöran-
de betydelse för många andra rättigheter och enligt 
Agenda 2030 ska fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder säkerställas för alla. Enligt 
barnkonventionen, som sedan 2020 är svensk lag 
(2018:1197), har barn rätt till en stabil och trygg var-
dag, där bostaden är en viktig del. Även enligt princi-
perna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter 
är tillgången till lämpligt och överkomligt boende 
samt åtgärder för social inkludering ett ansvar för det 
allmänna. 

Enligt regeringsformen 1 kap. 2§ ska det allmänna 
bland annat trygga rätten till bostad. Formuleringen 
i grundlagen relaterar till FN:s globala mål enligt 
Agenda 2030 och till EU:s sociala pelare om boende 
och hemlösa. Det allmännas ansvar för bostadsför-
sörjningen syftar till att säkerställa att alla samhällets 
invånare kan få en bostad som motsvarar deras behov. 
I Sverige vilar detta ansvar på kommunerna, medan 
staten ska ansvara för de rättsliga och finansiella för-
utsättningarna.

Bostadsbehov för olika grupper
För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar 
att tillhandahålla boenden. Det handlar om vissa äld-
re personer, vissa personer med funktionsnedsättning 
och vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd. 

Äldre personer
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska socialämnden 
verka för att äldre människor får goda bostäder. Kom-
munen ska inrätta särskilda boendeformer för service 
och omvårdnad för äldre personer som behöver sär-
skilt stöd (SÄBO). 

I Sotenäs finns två äldreboenden för personer med 
demenssjukdom och/eller fysisk funktionsnedsätt-
ning, Hunnebohemmet och Kvarnbergets äldrecen-
trum. För tillfälliga behov finns  korttidsboende. 

Utöver SÄBO finns så kallade seniorbostäder för 
äldre i Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand och Bo-
vallstrand. Kommunen planerar för en utbyggnad av 
Hunnebohemmet med ytterligare 20 särskilda boen-
deplatser till år 2027.

Personer med funktionsnedsättning
I socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om 
kommunens ansvar för boendesituationen för perso-
ner med funktionsnedsättning. I lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) finns också 
bestämmelser om särskilda boendeformer för vissa 
personer med funktionsnedsättning.

I Kungshamn finns tre sådana boenden.

Nyanlända
Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa ny-
anlända invandrare för bosättning, även kallad Bo-
sättningslagen, är alla Sveriges kommuner skyldiga 
att efter anvisning från Migrationsverket ta emot och 
ordna boende för nyanlända som har beviljats uppe-
hållstillstånd som flyktingar eller andra skyddsbehö-
vande. Sotenäs kommuns anvisningstal för 2021 är 
10 personer och talet för 2022 är 11 personer6.

Hemlöshet och ekonomisk utsatthet
Även om det finns tillgång till bostäder och möjlighet 
till försörjning kan det finnas hinder för medborgare 
att ordna boende på egen hand, till exempel om hy-
resgästen inte lever upp till de krav som hyresvärden 
ställer. Kommunens yttersta ansvar för sina medborg-
are gör att det ibland görs särskilda boendelösningar 
för enskilda individer som annars hade hamnat i hem-
löshet. En särskild boendelösning kan vara att upprät-
ta sociala kontrakt, där kommunen är garant mellan 
hyresgäst och hyresvärd.

Statistik över hemlöshet från 2017 visar att Sote-
näs kommun ligger på en hög nivå jämfört med andra 
i samma kommungrupp (C9. Landsbygdskommun 
med besöksnäring). De statistiskt hemlösa i Sotenäs 
har bostad i de allra flesta fallen, men saknar möjlig-
het till förstahandskontrakt. 

6   Sotenäsbostäder.(2021) Samverkan avseende integration 
med Sotenäs kommmun. https://www.sotenasbostader.se/artikel/
samverkan-avseende-integration-med-sotenas-kommun-2 / 
Hämtad 2022-03-01
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Figur 16   -   Antal SäBo-platser i kommunen samt prognos av behov fram till 2030 (Sotenäs kommun, 2021)
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Prognos och möjliga aktörer
I Sotenäs kommun finns det 120 platser i särskilt bo-
ende för äldre (SÄBO) vilket är några fler än behovet. 
Kommunens prognos visar att behov av fler platser i 
särskilt boende kommer att uppstå efter 2025, se fi-
gur 16. Platser i gruppbostäder och servicebostäder 
bedöms som tillräckliga enligt kommunens svar på 
Boverkets bostadsmarknadsenkät.7 Kunskap om de 
olika gruppernas behov finns hos kommunens om-
sorgsförvaltning.

En viktig aktör för att tillgodose behovet av bostä-
der för särskilda grupper är kommunens allmännyt-
tiga bostadsföretag Sotenäsbostäder AB. Detta då de 
är den domnierande aktören vad gäller hyresrätter, se 
figur 4. Det är också Sotenäsbostäder som står som 
ägare av 95 % av specialbostäderna8 i kommunen, se 
figur 17.

7   Boverket (2021). Bostadsmarknadsenkäten 2021. https://
www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/
bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/ Hämtad 2022-02-
23
8    Specialbostäder är enligt SCB bostäder för äldre/
funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.  
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Figur 17   -   Fördelningen av ägare till specialbostäder i 
Sotenäs kommun och i grannkommunerna.
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Tillväxt Bohuslän föreslår följande riktlinjer för en 
ökad andel helårsboende:

• att kommunerna ska samordna sina resurser 
och processer kring översiktsplanearbete,

• att kommunerna aktivt ska samverka 
med samhällsföreningar och stödja 
bildandet av lokala bostadsstiftelser,

• att kommunerna ska ta fram strategiska 
planer för bostadsförsörjning och byggande 
med fokus på de åldersgrupper där 
befolkningen i nuläget minskar, samt

• att i alla fysiska planer (ÖP, FÖP, detaljplan) 
ska kommunerna göra en analys av 
möjligheten att främja helårsboende. I 
de bostadsområden som pekas ut i ÖP/
FÖP där trycket på delårsbostäder är 
stort ska endast bostäder medges om 
de garanteras bli helårsbostäder.

Figur 18   -    Ägare av markareal i Sotenäs kommun och i 
grannkommunerna (SCB 2021)
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Kommunala verktyg
Generella kommunala verktyg
Översiktsplanering enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) är ett viktigt verktyg för att med ett hel-
hetsperspektiv och lokal förankring planera för lång-
siktig och strategisk markanvändning inom kommu-
nen. Här redovisas hur befintliga bostadssområden 
ska utvecklas och var nya områden kan lokaliseras. 

Boverket har listat de verktyg som kommunen har 
för att strategiskt planera för den framtida bostadsför-
sörjningen enligt följande:

• Riktlinjer för bostadsförsörjning
• Markinnehav och markanvisning
• Allmännyttiga bostadsföretag
• Bostadsförmedling
• Kommunala hyresgarantier
• Samverkan lokalt och regionalt

Genom planmonopolet kan kommunens folkvalda 
påverka detaljplaner och därmed bostadsutveckling-
en. Ännu mer kontroll har kommunen genom eget 
fastighets- och markägande. Sotenäs kommun har 
relativt stort markägande jämfört med grannkommu-
nerna och Sverige i stort, se figur 18. 17% av kommu-
nens markyta ägs av kommunen. Detta ger möjlighet 
att i högre grad styra markanvändningen, exempelvis 
genom markanvisning och avtal med exploatör.

Styrmedel och verktyg för ökat 
helårsboende
För Sotenäs kommun finns ett särskilt behov av att 
arbeta med verktyg och styrmedel för helårsboende i 
riktlinjerna för bostadsförsörjning. 

I rapporten Boende helår/delår9 av Tillväxt  
Bohuslän har frågor kring en ökad andel helårsboen-
de undersökts. I rapporten nämns följande möjliga 
styrmedel:

• val av upplåtelseform
• vitesklausul för tomter
• lokalisering av nya bostäder till områden med 

lägre efterfrågan från fritidshusmarknaden.
I upplåtelseformerna hyresrätt, kooperativ hyresrätt 
och bostadsrätt finns även möjlighet att ställa krav på 
att bostaden nyttjas för helårsboende, det vill säga att 
bostadsinnehavaren är folkbokförd på bostadsadres-
sen. 
9    Tillväxt Bohuslän.(2010) Boende helår/delår. https://www.
tillvaxtbohuslan.se/kustzonsplanering/wp-content/uploads/
sites/10/2014/04/verksamhet-2007-2009.pdf / Hämtad 2022-03-
01
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Kommunens planering för bostadsförsörjningen ska dokumenteras i riktlinjer. De ska 
innehålla uppgifter om behovet av tillskott av bostäder i kommunen, kommunens mål och 
planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Uppgifterna 
ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

I strävan mot det övergripande målet om ett utbud av bostäder som tillgodoser såväl behoven 
som efterfrågan, har kommunen tagit fram fem riktlinjer för den generella bostadsförsörjningen. 
Dessa presenteras nedan tillsammans med en kort beskrivning om bakgrunden till respektive 
riktlinje samt konkreta exempel på verktyg att tillämpa i planeringen.

3. RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING

Sotenäs kommun ska inom sin bostads-
försörjning verka för ett ökat helårsboen-
de. 

RIKTLINJE

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKAT HELÅRSBOENDE

VERKTYG
• Bedriv kommunens arbete så att de 

planerade områden som ger störst 
möjlighet till helårsboende prioriteras.

• Planera och bygg service- och tätortsnära 
för att främja helårsboende.

• Förstärk centrum- och platsbildningar 
genom bostadsbyggandet. 

• Samplanera bostäder och service för 
att skapa underlag för kollektivtrafik 
samt gång- och cykelvägnät. 

• Planera för en variation i bostadsutbudet 
genom en blandning av boendeformer, 
hustyper och upplåtelseformer.

• Väg in att lokalisering av bostaden 
påverkar prisbilden vid planering.

1 För att framtida sotenäsbor av alla åldrar ska finna ett boende som passar dem behövs det ett brett bo-
stadsutbud. Boendeform, hustyp och önskan om var i kommunen, om bostaden ligger i tätort eller på 
landsbygden har betydelse. 

Att finna sitt helårsboende är också beroende av att bostaden ligger nära goda kommunikationer, att 
det finns en närhet till rekreation och basservice samt att bostaden har en rimlig kostnad.

Kommunen arbetar inom sin översiktliga planering med att stärka orternas utveckling utefter ovan-
stående kriterier.
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Sotenäs kommun ska främja en mångfald 
av aktörer. Det bidrar till rimliga boende-
kostnader och olika boendeformer. 

Målet är att skapa bättre möjligheter 
för ett mer varierat bostadsutbud och till-
handahålla ett boende för livets alla faser. 

RIKTLINJE

MÅNGFALD AV AKTÖRER

VERKTYG
• Flexibilitet i översiktlig 

planering och detaljplaner.
• Markanvisningar.
• Bygg kostnadseffektiva hyresrätter, 

bostadsrätter och egna hem som ger 
möjlighet till bostadskarriär från 
insteg till pension för helårsboende.

• Pröva andra bostadsformer 
som exempelvis kooperativa 
hyresrättsföreningar.

Sotenäs kommun har en unik position att som stor markägare i kommunen kunna driva planer och pro-
jekt i egen regi, eller genom det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB. I Sotenäs har en stor 
del av bostadsbyggandet skett och sker även genom privata aktörer. Både kommunen och de privata ak-
törerna bidrar till bostadsförsörjning i kommunen på ett bra sätt, de två aktörerna kompletterar varandra.

Kommunen har möjlighet att bland annat genom Sotenäsbostäder AB styra bostadsbyggandet mot 
hyresrätter, bostadsrätter, egna hem eller andra upplåtelseformer avsedda för helårsboende. Att det finns 
olika upplåtelseformer innebär att det finns en större chans att möta olika behov hos invånare i olika 
skeden i livet. Historiskt har det inom kommunen inte varit av samma intresse för de privata aktörerna 
att exploatera enligt denna boendeform. 

3

Sotenäs kommun ska, genom att priori-
tera att rätt planer tas fram, skapa förut-
sättningar för ett bostadsbyggande som 
möter de behov som en framtida befolk-
ningsutvecklingen medför. 

RIKTLINJE

PRIORITERINGSORDNING 

VERKTYG

• Rutiner för ett löpande arbete 
med inventering och redovisning 
av behov, samt möjliga projekt 
för bostadsutveckling.

• Utifrån inventering och redovisning 
ta fram en prioriteringsplan som 
uppdateras regelbundet. Potentialen 
för helårsboende ska vara en 
ingående utvärderingsparameter. 

2 Kommunen har behov av en beredskap för bostadsutveckling. I den översiktliga planeringen synliggörs 
detta med två befolkningsutvecklingsscenarier, normal och stor tillväxt. 

För att klara en framtida bostadsförsörjning, oavsett vilket scenario som blir verklighet, kommer det 
vara nödvändigt att prioritera  de detaljplaner och ansökningar om planbesked som kommunen behand-
lar. 

De områden som  har en potential att snabbt öka bostadsutbudet för helårsboende ska prioriteras fram-
för planer vars troliga målgrupp ligger i delårsboende. 
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MÅNGFALD AV AKTÖRER

BYGG FÖR OLIKA BEHOV

STRATEGISK MARKPLANERING

Sotenäs kommun ska i samverkan med 
marknadens aktörer möjliggöra ett varie-
rat utbud av bostäder avseende såväl upp-
låtelseform och hustyper som pris- och 
hyresnivåer. 

Sotenäs kommun ska genom aktiv mark-
planering skapa möjlighet för ett bredare 
bostadsutbud.

RIKTLINJE

RIKTLINJE

VERKTYG

VERKTYG

• Regelbundet göra kartläggningar av  
bostadsbehoven för särskilda grupper 
som underlag för bostadsutveckling.

• Bygga bostäder efter de 
behov som identifierats

• Markanvisningar.

• Nyttja markinnehavet
• Var aktiv gällande det 

kommunala markägandet
• Var aktiv gällande Sotenäsbostäder 

AB:s markägande
• Avtal med markägare
• Markanvisningar
• Planberedskap
• Flexibla detaljplaner
• För vissa nyckelprojekt, planera 

i egen regi på egen mark.

5

4

Flera olika aktörer behöver samverka inom planering av framtida bostäder för grupper med olika behov. 
Aktörerna finns inom kommunens olika organisationer och även inom den privata sektorn. 

Synliggör och lös bostadsbehovet för familjer, unga, äldre, samt de med särskilda behov.

Sotenäs kommun ska i samverkan med det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB genom 
aktiv markplanering tillgodose behovet av mark för ett brett bostadsutbud. Kommunkoncernens  
markinnehav kombinerat med det kommunala planmonopolet kan ge goda möjligheter att påverka  
bostadsutvecklingen. 

En aktiv och förutseende syn vad gäller inköp och försäljning av kommunens strategiska markinne-
hav är av vikt för att kunna bibehålla förmågan att påverka.
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Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från 
översiktsplanens föreslagna centrum- och 
bostadsutvecklingsområden. I förslag till ny 
översiktsplan benämns ca 50 delområden 
som Utvecklingsområde för huvudsakligen 
bostäder, Utvecklingsområde för centrum 
med inslag av bostäder samt Område med 
möjligheter för bostadsförtätning. 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 
2021 att prioritera 5 områden, för det så 
kallade snabbspåret. Beslutet innebär att 
planavdelningen får i uppgift att låta dessa 
områden bli föremål för detaljplaner den 
närmaste mandatperioden och därmed 
möjliggöra nya bostäder i kommunen. 

Fördjupning i delområden
I förslag till ny översiktsplan redovisas kommunens  
syn på var och hur utbyggnaden av nya bostäder 
kan ske. För att kunna göra en bedömning av ut-
byggnadspotential och potential för helårsboende i 
förhållande till behovet av bostäder, har fördjupade 
studier gjorts i de områden som pekas ut som möjliga 
utvecklingsområden för bostäder i översiktsplanen. 
Fördjupning och samlad och bedömning av delområ-
den redovisas som en bilaga till bostadsförsörjnings-
programmet. 

Metod
I bilagan presenteras delområden i prioriteringsord-
ning. Inledningsvis redovisas pågående detaljplaner 
eller programarbete. Därefter följer prio 1, områden 
som motsvarar kommunstyrelsens beslutade snabb-
spår, prio 2 är delområden prioriterade i översiktspla-
nens samrådshandling och prio 3 är övriga delområ-
den identifierade i översiktsplanen.

Varje område inleds med en samlad bedömning av 
huruvida området lämpar sig för helårsboende eller 
inte, utifrån ett antal listade kriterier. Därefter följer 

en kort beskrivning av de områdesspecifika rekom-
mendationer som anges i översiktsplanen, där vikt 
läggs på bebyggelsens tänkta karaktär och skala samt 
vad som begränsar dess utbredning. Avslutningsvis 
listas områdets specifika förutsättningar vad gäller 
storlek, markägande, befintligt bostadsbestånd samt 
huruvida de är planlagda och i så fall hur många bo-
städer detaljplanerna omfattar.

Utbyggnadspotential
För att få en uppskattning av hur många bostäder varje 
område kan generera, har två metoder används. Den 
ena metoden har utgått från ett exploateringstal (e-tal) 
för villor respektive flerbostadshus, som motsvarar 
BTA / m2 och som sedan har multiplicerats med upp-
skattad byggbar yta. Vid blandad bebyggelse av villor 
och flerbostadshus, har ett medeltal valts. Metod 2 är 
stämplingsmetoden, där omgivande bebyggelse har 
härmats och lagts in, anpassat efter landskapet. Bäg-
ge metoderna är grova uppskattningar, men har gett 
likvärdiga resultat och kan därmed anses som godtag-
bara bedömningar.

Potential helårsboende
För varje område har även potential för helårsboen-
de undersökts. I rapporten Boende helår/delår från 
2010 av arbetsgruppen Tillväxt Bohuslän redovisas 
resultatet av en enkät riktad till delårsboende. Några 
aspekter lyfts som viktiga för att delårsboende skulle 
överväga att bosätta sig i norra Bohuslän på heltid. 
Dessa är: 

• Tillgång till basservice
• Tillgång till kommunikationer
• Tillgång till natur och närrekreation
• Rimlig boendekostnad

 I bedömningen för varje delområdes potential för 
helårsboende har följande aspekter och metoder an-
vänts för att kunna göra en samlad bedömning av po-
tentialen för helårsboende:

4. SAMLAD BEDÖMNING AV UTBYGGNADSPOTENTIAL
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Bedömning av tillgång till basservice
Tillgång till basservice undersöks genom att skola, 
förskola och livsmedelsaffär ska finnas inom bekvämt 
gångavstånd. Ett avstånd under 400 meter bedöms 
som nära, det vill säga god tillgång, 400 till 800 meter 
bedöms som medelnivå, och avstånd över 800 meter 
till skola och affär bedöms som låg tillgång till bas-
service. Bedömningen är ur ett fotgängarperspektiv 
för att visa på hur de krav en familj kan ha kring sitt 
boende. Om avståndet är inom bekvämt gångavstånd 
kan det ge bättre förutsättningar för att till exempel en 
familj inte ska behöva skjutsa till vardagsaktiviteter. 
Kriteriet har sammanvägs med de andra genom att 
poängsättas i en skala från 1 (låg) till 3 (god) beroen-
de på klassningen.

Bedömning av tillgång till kommunikationer
Goda kommunikationer bedöms utifrån befintligt 
kollektivtrafiknät samt gång- och cykelstråk. Det be-
fintliga kollektivtrafiknätet delas i bedömningen in i 
tre zoner, där områden som ansluter till busslinje 860 
i sydost, Stranderäng till Smögen via Hovenäset ger 
goda möjligheter, linje 862 i nordväst mot Smögen, 
medelgoda möjligheter och inlandet med vägar som 
inte trafikeras av kollektivt låga möjligheter. Kriteriet 
bedöms som viktigt och sammanvägs med de andra 
genom att det ges en poäng från 1 (låga) till 5 (goda) 
beroende på klassningen. 

Bedömning av tillgång till natur och 
närrekreation
Tillgång till natur bedöms som hög/god då naturom-
råden och hav ligger i nära anslutning till bostaden el-
ler bostadsområdet utifrån fotgängarperspektivet och 
att det finns potential för en relativt ostörd naturupp-
levelse. Finns enbart tillgång till hav eller enbart till-
gång till natur bedöms tillgången som medel. Saknas 
tillgång ges en låg klassning. Kriteriet sammanvägs 
med de andra genom att det ges en poäng från 1 (låg) 
till 3 (hög) beroende på klassningen. 

Bedömning av rimlig boendekostnad
Rimlig boendekostnad har bedömts utifrån en under-
sökning av slutpriser av samtliga försäljningar under 
åren 2015-2020 som redovisas på booli.se. Kvadrat-
meterpriset delas in i tre övergripande nivåer, där 
30.000 kr/m2  och lägre bedöms som relativt rimligt 
pris, 30.000 - 50.000 kr/m2 som medelnivå och över 

50.000 kr/m2 är en hög kostnad. Utifrån hur försälj-
ningspriserna under dessa 5 år har varierat geogra-
fiskt och i förhållande till delområden, har sedan en 
bedömning gjorts av förväntad relativ kostnad när 
nya bostäder uppförs. Då priserna är lägesberoende 
har denna siffra sedan justerats från grundbedömning 
rimlig-medelnivå-hög till en femgradig skala. 

Kriteriet bedöms som viktigt och sammanvägs 
med de andra genom att det ges en poäng från 1 (höga 
priser) till 5 (låga priser) beroende på klassningen. 

I samtliga kvalitativa bedömningar har justering-
ar utifrån sociala faktorer vägts in, t ex hur samma 
avstånd kan bedömmas som olika beroende på om-
givningen, det vill säga en stor rak väg kan upplevas 
längre än en smalare väg i bebyggelse. 

Sammanvägd bedömning
En samlad poängsumma för varje område erhålles, 
den kan variera mellan 4 och 16 poäng. Om ett områ-
de får poängsumman:

4-8 bedöms potentialen som låg för helårsboende, 

9-12 potentialen för helårsboende 
ligger på medelnivå, 

13-16 god potential för helårsboende.
Det finns också några områden som tack vare sitt 

läge inte behöver klassas enligt denna skala då de 
bedömts ha en låg attraktionskraft för delårsboende. 
Detta rör de områden som i översiktsplanen ligger 
runt Askum.

Alla bedömningar görs relativt de förutsättningar 
som råder inom Sotenäs kommun. Rimligheten i till 
exempel bostadspriser kan diskuteras, likaså vad be-
dömningen kallar goda kommunikationer, som inte 
kan jämföras tillgången i en större stad. Om ett om-
rådes närhet till naturen bedöms som låg kan samma 
avstånd bedömas som fullgott i en storstadskommun. 

Pågående detaljplanearbeten
Utöver de områden som redovisas i bilagan finns ett 
fåtal detaljplaner som är pågående planering men 
som inte redovisas på samma detaljerade sätt då inga 
ställningstaganden gällande dessa har gjorts i över-
siktsplanen. Berörda detaljplaner inrymmer ca 50 bo-
städer med god potential för helårsboende.
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PRIO 1 - SNABBSPÅRET, OMRÅDEN SOM BEDÖMS KUNNA 
UTVECKLAS I NÄRTID

PRIO 2 - OMRÅDEN SOM BEDÖMS LÄMPLIGA ATT UTVECKLA  
I NÄRTID

Samlad bedömning
Prioriteringsordningen är gjord utifrån pågående pla-
nering, snabbspåret samt vilka områden som lyfts 
som lämpliga för bostadsutveckling i översiktsplanen. 
Fördjupningen har bestått i att göra en uppskattning 

Potential 
helårsboende Antal områden Bostäder (ca)

God potential 1 500

God potential vid 
utbyggd service 2 80

Medelpotential 2 600

Låg potential 4 165

Totalt 9 ca 1400

Potential 
helårsboende Antal områden Bostäder (ca)

God potential 1 100

God potential vid 
utbyggd service 1 100

Medelpotential 4 400

Låg potential - -

Totalt 6 ca 600

Potential helårsboende Antal områden Bostäder (ca)

God potential 5 620

God potential vid 
utbyggd skola/förskola 1 85

Medelpotential 3 65

Låg potential - -

Totalt 9 ca 765

Potential helårsboende Antal områden Bostäder (ca)

God potential 1 25

Medelpotential 7 390

Låg potential 6 225

Totalt 14 ca 640

OMRÅDEN DÄR PLANERING PÅGÅR

PRIO 3 - ÖVRIGA OMRÅDEN

av hur många bostäder varje område skulle kunna ge-
nerera, samt en bedömning av områdenas potential 
för helårsboende. Fördjupningen kan sammanfattas 
enligt följande: 
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5. MÅLAVSTÄMNING

Nationella och globala mål
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen berör det natio-
nella målet God bebyggd miljö. Den byggda miljön 
ska fylla människors och samhällets behov, samtidigt 
som den ska bidra till en hållbar utveckling. 

Det lokala ansvaret för att åstadkomma en god livs-
miljö enligt Sveriges nationella miljömål ligger på 
kommunerna som enligt riksdagen har ett övergripan-
de ansvar för att det sker anpassningar till miljömå-
len. Det sker bland annat genom myndighetsarbete, 
samhällsplanering och åtgärder i den egna verksam-
heten, alla dessa delar berör bostadsförsörjningspro-
grammet. 

Kriterier som enligt detta bostadsförsörjningspro-
gram används för att främja helårsboende är detsam-
ma som enligt delmålets olika preciseringar anses 
vara positiva för att kunna uppfylla målet. Det är 
exempelvis att bostaden ligger nära goda kommuni-
kationer, att det finns rekreationsområden och basser-
vice på korta avstånd samt att bostaden har en rimlig 
kostnad. Dessa kriterier motsvarar en samhällsplane-
ring som sammantaget ger förutsättningar för goda 
boendemiljöer för alla som bosätter sig i kommunen. 
Det kan även bidra till att nå övriga nationella mål för 
folkhälsa, funktionshinderpolitik, integrationspoliti-
ken och jämställdhet.

Det finns två mål i Agenda 2030 som riktlinjerna 
för bostadsförsörjning övergripande kan stämmas av 
mot, mål 11 - Hållbara städer och samhällen och mål 
12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

De föreslagna riktlinjerna för bostadsförsörjning 
bedöms medverka till kommuninvånarnas rätt till 
goda bostäder i trygga miljöer till en överkomlig kost-
nad. Riktlinjerna ger förutsättningar för att bostadsut-
budet som är tillgängligt för helårsboende kan öka, 
samtidigt som nya bostäder kan tillkomma som en 
naturlig utveckling av de samhällen som redan finns. 

Att bygga vidare på befintliga samhällsområdena 
bedöms också vara positivt vad gäller hållbar kon-
sumtion och produktion då den mark som tas i an-
språk för ny bebyggelse inte förläggs på exempelvis 
sammanhängande områden med jordbruksmark. 

Regionala mål
En av de långsiktiga prioriteringarna i den regionala 
utvecklingsstrategin är att knyta samman Västra Gö-
taland. En viktig del som nämns för att nå detta är 

planeringen av hållbara och goda kommunikationer, 
vilket bostadsplaneringen skapar underlag för. 

Strategin nämner även betydelsen av att ta tillvara 
olika platsers specifika förutsättningar för en lokal ut-
veckling vilket kan tillgodoses genom bostadsförsörj-
ningens riktlinjer.

Den föreslagna inriktningen i bostadsförsörjnings-
programmet är att medvetet arbeta för att projekt för 
bostadsförsörjningen ska tillgodose helårsboende. En 
av de kriterier som används för att kunna göra den-
na bedömning är att utgå från hur projekten ligger i 
förhållande till goda kommunikationer. De projekt 
som ligger förhållandevis bra till kommer prioriteras 
framför sådana som ligger sämre till. Bedömningskri-
terierna gällande helårsboende utgår från platsen för-
utsättningar. Att utgå från dessa kriterier är i enlighet 
med de regionala målen. 

Kommunala styrdokument
Översiktsplanens strategier
Kommunens bostadsförsörjningsplan bör ha en god 
koppling till översiktsplanen då denna uttrycker hur 
kommunen avser disponera sina markområden. Bo-
stadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen tas 
därför fram parallellt. 

Föreslagna utvecklingsområden för bostäder i 
översiktsplanen används som en utgångspunkt för  bo-
stadsförsörjningsprogrammet. I bostadsförsörjnings- 
programmet har dessa områden utvärderats efter de 
riktlinjer som föreslås. En samlad bedömning har 
gjorts för utbyggnadspotential och potentialen för 
helårsboende. Detta är i linje med översiktsplanens 
temastrategi gällande boende som även den tar sin 
utgångspunkt i att skapa förutsättningar för ett ökat 
helårsboende.

 Översiktsplanen har även ett delmål om att ska-
pa fler bostäder och boendeformer och att utveckla 
äldrecentrum och alternativa boendeformer för äld-
re. Även i detta råder samstämmighet mellan de två 
handlingarna.

Översiktsplanens befolkningsscenarier
Sotenäs kommun har behov av en beredskap för bo-
stadsutveckling vid översiktsplanens två befolknings-
utvecklingsscenarier, normal och stor tillväxt. Utifrån 
de resurser kommunen har kommer det vara nödvän-
digt att prioritera mellan olika bostadsutvecklings-
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projekt, för att klara en framtida bostadsförsörjning 
enligt de bägge scenarierna. 

Troligtvis kommer inte alla de områden som be-
dömts lämpliga för bostadsutveckling i översikts-
planen exploateras och utvecklas. För att säkerställa 
bostadsförsörjningen behöver det därför finnas högre 
utbyggnadskapacitet än det bedömda behovet i över-
siktsplanen vilket visas i figur 19. Utöver vad som 
visas i figuren nedan finns dessutom en viss kapacitet 
i översiktsplanen för ytterligare bostäder genom min-
dre kompletteringar i befintliga bebyggelseområden i 
tätorterna och på landsbygden.

Det antal bostäder som i slutändan byggs kom-
mer vara marknadsstyrt. Det finns idag ett stort och 
fungerande utbud för de som önskar ett delårsboende 
och har god betalningsförmåga. Riktlinjerna i detta 
bostadsförsörjningsprogram syftar framför allt till att 
komplettera existerande marknadsutbud med bostä-
der som är åtkomliga och lockande för helårsboende.  
Detta genom att bostäder med lägre priser eller med 
boendeformer som lämpar sig för exempelvis instegs-
boende prioriteras. 

Figuren nedan visar att kommunen redan i sin nu-
varande pågående planering kan bostadsförsörja det 
antal helårsboende som förväntas enligt de bägge 
scenarierna till år 2030. För kunna möta befolknings-
utvecklingen till år 2040 finns det nog med områden 

utpekade i översiktsplanen som har medel eller god 
potential för helårsboende. 

I det fall att det lägre befolkningsscenariet faller 
ut kan kommunen omprioritera bland bostadsprojekt 
efter vad marknaden visar intresse för och hur stor 
delårsbefolkning kommunen önskar politiskt. Då kan 
projekt vars målgrupp främst förväntas vara delårsbo-
ende öka i antal om så önskas.

Figuren visar också att om helårsbostäder priori-
teras så kan kommunen bostadsförsörja befolkning-
sökningen efter de bägge scenarierna med huvudde-
len av bostäder inom områden som bedöms ha hög 
potential för helårsboende. En trolig utveckling är 
att kommunen delvis kommer möta olika marknads-
intressen och att all utveckling därför inte kommer 
ske de områden som bedöms ha högst potential för 
helårsboende. Trots det är bedömningen att det finns 
goda möjligheter att tillgodose behoven av bostäder 
vid båda scenarier med utgångspunkt från bostadsför-
sörjningsprogrammet och översiktsplanen. 

En möjlig utveckling är att antalet helårsbostäder 
som finns tillgängliga på marknaden sjunker på grund 
av att exempelvis äldre centralt belägna hus med små 
boytor köps upp av delårsboende. Även i detta fall 
bedöms den stora möjliga kapacitet till bostadsut-
byggnad som uttrycks i översiktsplanen vara tillräck-
lig för kunna möta upp en sådan utveckling. 

Figur 19   -    Jämförelse mellan bedömt behov av bostäder och utbyggnadskapacitet.
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Samlad bedömning
Detaljplanearbetet för Vägga Stavsäng pågår, medger ca 5 villor 
eller parhus. 

Stavsäng bedöms ha låg potential för helårsboende med anled-
ning av sitt långa avstånd till basservice och kommunikationer i 
form av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnät. Närheten till 
till hav och natur är däremot god och området bedöms ha en bo-
endekostnad på hög nivå.

Om planerad utbyggnad av gång- och cykelvägar som nämns i 
översiktsplanen genomförs kommer tillgängligheten till denna öka 
för området. Det förändrar dock inte den samlade bedömningen. 

Storlek: Ca 1,5 ha

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd:Enstaka 
bostäder

Pågående planering: 5 villor/parhus

Potential helårsboende: Låg

STAVSÄNG (B4) - Kungshamn

Beskrivning i ÖP 

Område för 5-10 bostäder i form av villor/
parhus. 
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Samlad bedömning
Lindalskogen är sedan tidigare prioriterat enligt snabbspåret som 
bostadsområde för blandad bebyggelse. 

Med anledning av närhet till natur och rekreation, relativt tät-
ortsnära läge, relativ närhet till väg 174 med gång- och cykelväg 
samt kollektivtrafik, samt en förmodad boendekostnad på medel-
nivå bedöms Lindalskogen etapp 2 ha medel/goda förutsättningar 
för helårsboende. Lindalskogen ligger även relativt nära större ar-
betsplatser och kan ge möjlighet för inflyttning med ett attraktivt 
läge.

Antal nya bostäder uppskattas i detaljplanen till ca 40-50 st i 
blandade boendeformer. 

Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder. Arbete 
med att ta fram ny detaljplan påbörjades 
2019. 
I och med översiktsplanens föreslagna 
utbyggnad av norra Väjern (Långevik och 
Långeviksbergen, B13 och B14) kan det 
var vara aktuellt att pröva om det finns 
möjlighet att koppla samman bebyggelsen 
med område B13 via exempelvis gång- och 
cykelväg. 

Storlek: Ca 4 ha

Markägare: Mestadels privatägd mark

Befintligt bostadsbestånd: 0

Pågående planering: 40-50 bostäder

Potential helårsboende: Medel. God 
vid utbyggd service i Väjern centrum

LINDALSKOGEN etapp 2 (B11) -  Väjern
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Samlad bedömning

Potentialen för helårsboende på Kleven bedöms vara låg med an-
ledning av att delområdet ligger långt från kollektivtrafik och övri-
ga kommunikationer, långt från tätorten med basservice, förskola/
skola mm och att boendekostnaden bedöms vara hög. 
Antal bostäder bedöms ligga någonstans mellan 0 och 150 st i fler-
bostadshus. Projektet är i ett tidigt skede vilket gör det svårt att 
bedöma.

Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder som 
prövas i pågående detaljplanearbete. 
Enligt planprogrammet önskas det prövas 
om området är lämpligt för trevånings-
flerbostadshus med ca 120-150 lägenheter.

Viktiga frågor i programskedet var alstrande 
trafiks påverkan på befintlig infrastruktur, 
anslutningsmöjligheter till VA-systemet och 
anpassning till omkringliggande miljö.

Bedömning av lämpligheten i förändrad 
markanvändning, utbredning av 
bebyggelsen och dess skala får göras i 
fortsatt detaljplanearbete.

Storlek: Ca 1 ha

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: 0

Pågående planering: 0-150 bostäder

Potential helårsboende: Låg

KLEVEN 2:16 (B12) -  Smögen/Kleven
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Samlad bedömning
Detaljplanen för Långevik möjliggör 500-600 bostäder i varieran-
de bebyggelsetyper samt utbyggnad av service, skola och förskola.

Området är stort, drygt halva området bedöms ha god tillgång 
till goda kommunikationer tack vare närheten till väg 174 med 
gång- och cykelväg samt kollektivtrafik. Detta i kombination med 
närhet till hav och natur samt en förmodad rimlig boendekostnad 
är ytterligare faktorer som bidrar till stora möjligheter för helårs-
boende. Närheten till basservice anses i dagsläget låg, men detta 
kan komma att förändras i framtiden. Om  basservice och försko-
la/skola byggs ut bedöms potentialen för helårsboende öka ytter-
ligare.

Beskrivning i ÖP 

Område för ca 500 bostäder i blandad 
bebyggelse. Även förskola och exempelvis 
närservice eller mindre handelsområde. 
I området kan en utveckling mot en blandad 
bebyggelse med villor/parhus i en lägre 
skala mot väster och flerbostadshus i de 
centrala och östliga delarna av området 
prövas. 
Längst mot öst bedöms en högre skala 
med upp mot fem våningar kunna prövas. 
Fortsatt detaljplanearbete får visa på 
lämplighet i utbredning av bebyggelsen och 
dess skala.

Storlek: Ca 61 ha

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: ca 30 
bostäder

Pågående planering: 500 bostäder i 
blandad bebyggelse

Potential helårsboende: God

LÅNGEVIK (B13) - norr om Väjern
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Samlad bedömning
Detaljplanearbetet för Långeviksbergen är påbörjat och möjliggör 
500 bostäder i varierande bebyggelsetyper. 

Närheten till väg 174 med gång- och cykelväg samt kollektiv-
trafik, närhet till hav och natur samt en förmodad boendekostnad 
på medelnivå skapar möjligheter för helårsboende. Närheten till 
basservice anses i dagsläget låg. Potentialen för helårsboende be-
döms därför ligga på medelnivå.

 

Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder. Annan 
kompletterande bebyggelse för exempelvis 
besöksnäringens ändamål kan prövas i 
delar av området. En utveckling av området 
bör invänta en påbörjad utbyggnad av 
Långevik (B13). Planering kan påbörjas 
innan detta.

Storlek: Ca 50 ha

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: 0

Pågående planering: 500 bostäder

Potential helårsboende: Medel

LÅNGEVIKSBERGEN (B14) -  Väjern
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Samlad bedömning
Området är planlagt för ca 20 bostäder i villor.  

Munkebo etapp 2 bedöms ha låg potential för helårsboende med 
anledning av att området ligger utanför tätorten och därmed har 
relativt långa avstånd till basservice och goda kommunikationer. 
Närheten till hav, natur & rekreation är däremot god. Området be-
döms ha en boendekostnad på medelnivå.

Storlek: 7,5 ha

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: Enstaka 
bostäder

Pågående planering: 18 villor

Potential helårsboende: Låg

MUNKEBO etapp 2 (B25) - Ulebergshamn

Beskrivning i ÖP 

Område för bostäder, ca 18 villor. Pågående 
detaljplanearbete, detaljplanen var ute 
på granskning våren 2022. Syftet med 
planen är att säkerställa delar av området 
för friluftsliv och rekreation och att kunna 
anlägga villabebyggelse med ambitionen 
att den ska smälta in i landskapet. Studier 
har särskilt ägnats åt att se hur påverkan 
kan bli på det än så länge opåverkade 
landskapsrummet norr om orten. Avsikten 
har varit att påverkan ska vara liten.
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Storlek: 4,8 ha

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: 0

Pågående planering: 30-40 bostäder

Potential helårsboende: Medel

Samlad bedömning
Säm 2:1 är en pågående detaljplan för ca 30-40 bostäder i blandad 
bebyggelse. 

Området bedöms ha god tillgång till natur och rekreation, närhet 
till väg 174 med gång- och cykelväg samt kollektivtrafik och en 
förmodad boendekostnad på medelnivå. Tillgången till basservice 
är däemot låg vilket gör att potentialen för helårsboende bedöms 
ligga på medelnivå. 

Beskrivning i ÖP 

Område för ca 30-40 bostäder i form 
av villor, parhus, radhus eller mindre 
flerbostadshus.  
Området är delvis kuperat och anpassningar 
behöver göras till terrängen. I det pågående 
planarbetet har det bedömts finnas risk 
för betydande miljöpåverkan vid ett 
genomförande av planen med anledning av 
artskydd och biotopskyddade objekt. 

SÄM 2:1 (B31) -  Bovallstrand
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Samlad bedömning
Detaljplanen för Skomakarudden syftar till att möjliggöra ut-
byggnad av bostäder, vandrarhem, restaurang, handel och kon-
tor mm. Ca 35 bostäder i flerbostadshus bedöms kunna tillskapas  
i området. 

Delområdet bedöms ha låg potential till helårsboende med an-
ledning av att tillgången till basserivce är relativt låg då området 
ligger en bit från centrala Bovallstrand och boendekostnaden be-
döms hög. Närhet till hav och natur är dock god och väg 174 med 
gång- och cykelväg samt kollektivtrafik ger medelgoda förutsätt-
ningar för kommunikation. 

Beskrivning i ÖP 

Område där detaljplan tagits fram för 
bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, 
handel, kontor, uthyrningsverksamhet, 
småbåtshamn och parkering inom 
fastigheten Råghult 1:5 m.fl. Detaljplanen 
vann laga kraft våren 2022.

Storlek: Ca 5 ha

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: 0 

Pågående planering: 35 bostäder

Potential helårsboende: Låg

SKOMAKARUDDEN (B32) - Bovallstrand

pågående  
planering

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser

Busslinjer

Tegelbruket

Bottnefjorden

Gräsnäs
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Storlek: 5,1 ha

Markägare: Mestadels kommunal mark

Befintligt bostadsbestånd: Enstaka 
bostäder

Pågående planering: 15-20 bostäder i 
flerbostadshus (ytterligare potential om 
ca 20 bostäder i centrumområdet) 

Potential helårsboende: Medel. Vid 
utbyggd service blir potentialen god.

VÄJERN CENTRUM (C4)

Beskrivning i ÖP 

Centrumområde med utvecklingsmöjligheter 
i Väjern. Inom området kan inrymmas 
handel, kontor, service, mötesplatser samt 
bostäder. 
Vid en större utveckling av Väjern med 
nya bostadsområden både söder och 
norr om orten kan det med fördel tas ett 
helhetsgrepp om området. 
De västra delarna av centrumområdet ligger 
inom område med risk för översvämning vid 
stigande havsnivåer och i området öster om 
väg 174 finns en lågpunkt där det finns risk 
att vatten samlas vid skyfall. 
Det finns behov av att klimatsäkra vägen, 
i samband med detta bör hela området 
studeras vidare och vid behov planläggas. 
Kopplingarna över vägen behöver stärkas 
och barriäreffekten minska så att centrum 
tydligt hänger samman visuellt och 
tillgänglighetsmässigt på bägge sidor längs 
och över väg 174. 

pågående  
planering

Samlad bedömning
Delar av området för Väjerns centrum ingår i detaljplan Väjern 
1:162 där planbeskedet medger 15-20 lägenheter. Potential för yt-
terligare ca 20 bostäder bedöms finnas i de nedre delarna av cen-
trumområdet, direkt öster om väg 174.

Närheten till väg 174 med gång- och cykelväg samt kollektivtra-
fik, närhet till hav och natur samt en förmodad boendekostnad på 
medelnivå ger medel/god potential för helårsboende. Närheten till 
basservice är i dagsläget låg, men kan höjas vid centrumutveckling. 

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser

Busslinjer

Dyremyr

Ödegården
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Översikt Prio 1 - snabbspåret, områden som bedöms kunna utvecklas i närtid

Områden med pågående planarbete

Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder (ÖP)

Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder (ÖP)
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Områden med pågående planarbete

Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder (ÖP)

Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder (ÖP)

Beskrivning i ÖP 

Delområdena är del av en etapputbyggnad 
mellan Kungshamn och Väjern som syftar 
till att ge tätortsområdet fler möjligheter till 
boende och till att knyta samman orterna. 
Genom en utbyggnad ges även alternativa 
sätt att röra sig mellan samhällena genom 
nya gator i en bebyggd miljö.

Området bedöms som lämpligt för 
flerbostadshus i upp till fem våningar. 
Landskaps- och terränganpassning av 
bebyggelse och gator kommer ha betydelse 
för var och hur bebyggelsens kan förläggas 
och behöver studeras i ett tidigt skede.

Storlek: Totalt ca 15 ha, varav 60 % 
bedöms byggbart

Markägare: Sotenäs kommun 

Befintligt bostadsbestånd: 0

Möjlig utbyggnad: 380 (150-650 
beroende på bostadstyp)

Potential helårsboende: Medel.  
B9a bedöms ha god potential.

FÖRÅLARNA SYD, MITT OCH NORR (B9a, b, c), mellan Kungshamn och Väjern

1prio

Samlad bedömning
Området är inte planlagt, men pekas i översiktsplanen ut som en 
viktig koppling mellan Väjern och Kungshamn och som lämpligt 
för flerbostadshus. 

Med anledning av närhet till väg 174 med gång- och cykelväg 
samt kollektivtrafik, närhet till hav och natur samt en förmodad 
boendekostnad på medelnivå bedöms delområden B9b och B9c 
ha förutsättningar för helårsboende på medelnivå. Dock bedöms 
delomårde B9a ha god potential för helårsboende då det ligger 
mer tätortsnära. 

Kommunalt markägande, möjlighet för kombinerat pri-
vat och kommunalt huvudmannaskap, samt blandad be-
byggelse kan ge möjlighet till ett varierat bostadsutbud.  
Antal nya bostäder uppskattas till ca 380 st i blandade boendefor-
mer (150-650 bostäder beroende på boendeform).
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Samlad bedömning
Området är sedan 1990-talet planlagt för ca 14.000 m2 BTA  
bostäder. 

Med anledning av sitt tätortsnära läge, närhet till väg 174 
med gång- och cykelväg samt kollektivtrafik, god tillgång till 
hav och natur samt en förmodad boendekostnad på medelni-
vå bedöms delområdet ha relativt bra (medel) förutsättningar 
för helårsboende. Kommunalt markägande, möjlighet för kom-
binerat privat och kommunalt huvudmannaskap, samt blan-
dad bebyggelse kan ge möjlighet till ett varierat bostadsutbud.  
Antal nya bostäder uppskattas till ca 150 st i blandade boendefor-
mer.

Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder. 
Utbyggnad av området kan antingen ske 
genom genomförande och utbyggnad av en 
ej utbyggd detaljplan från 1990-tal (P92/5) 
där tvåvåningsbebyggelse tillåts i upp till 
en sammanlagd bruttoarea om 14.000 
kvadratmeter. Det bedöms också vara 
möjligt att ändra eller ta fram en ny plan för 
området där en högre täthet kan prövas 
med samma skala som i det intilliggande 
detaljplaneområdet P2019/04. I denna 
plan tillåts en blandning av bebyggelse 
med flerbostadshus i fem våningar och 
småhusbebyggelse.

Storlek: Ca 7 ha, varav 70 % bedöms 
byggbart

Markägare: Sotenäs kommun 

Befintligt bostadsbestånd: 0

Möjlig utbyggnad: 150 bostäder

Potential helårsboende: Medel. Vid 
utbyggd service i Väjern centrum blir 
potentialen god

FÖRÅLARNA OMRÅDE 4 (B10), sydost om Väjern

1prio

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser
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Samlad bedömning
Området är inte planlagt, lokaliserat i landsbygdsmiljö och nämns 
i översiktsplanen som lämpligt för villor eller parhus i en eller två 
våningar. 

Solliden erbjuder goda livsmiljöer med mycket korta avstånd 
till natur och hav, relativt goda kommunikationer kopplat till var-
dagsaktiviteter samt en förmodad boendekostnad på medelnivå 
vilket gör att området bedöms ha relativt goda (medel) förutsätt-
ningar för helårsboende. 

Kommunalt markägande, möjlighet för kombinerat privat och 
kommunalt huvudmannaskap kan ge möjlighet till ett varierat  
bostadsutbud. Möjlig ny bebyggelse uppskattas till ca 24 bostäder 
i villor eller parhus.

Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder i form 
av villor eller parhus i en eller två våningar i 
bergig terräng. 
Bebyggelse bör ansluta till området direkt 
norr om områdesavgränsningen avseende 
skala. Området ligger i anslutning till ett 
närrekreationsområde och genom området 
passerar en stig som bebyggelsens 
placering kan organiseras efter.

Storlek: Ca 5,5 ha, varav 60 % bedöms 
byggbart

Markägare: Sotenäs kommun

Befintligt bostadsbestånd: 1 bostad

Möjlig utbyggnad: 24 bostäder

Potential helårsboende: Medel

SOLLIDEN (B15), Hunnebostrand

1prio

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser

Busslinjer

Solliden
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Samlad bedömning
Översiktsplanen benämner delområdet som utredningsområde för 
centrumutveckling och entré till Smögen.

Området täcker 90 hektar och ägs till största delen av Sotenäs 
kommun, men även av Sotenäs pastorat och flera privata fastig-
hetsägare. Området är redan bebyggt men kan kompletteras. 

I relation till bostadshusen på den västra delen av Smögen är 
priserna i området mer rimliga, service och kommunikationer är 
goda och en samlad bedömning av potential för helårsboende är på 
medelnivå. Ny bebyggelse kan förstärka underlaget för området 
som servicenod, vad gäller kollektivtrafik och handel.

Antal nya bostäder uppskattas till ca 50 bostäder.

Beskrivning i ÖP 

Utredningsområde för centrumutveckling på 
Smögen med handel, kontor, service, bostäder 
och parkering. 
Ett samlat grepp kring utvecklingen inom 
området bör tas, exempelvis genom att ett 
planprogram tas fram. 
Området har en nyckelroll som entrépunkt till 
Smögen. Inom området kan ett parkeringshus 
rymmas i syfte att förbättra trafiksituationen på 
Smögen under högsäsong när många besöker 
ön. 
Utredning av kulturmiljö- och naturvärden 
behöver göras i ett tidigt skede så att 
bebyggelse kan anpassas till områdets 
förutsättningar.

Storlek: Ca 9 ha, varav 50 % bedöms 
byggbart för bostäder

Markägare: Sotenäs kommun, Sotenäs 
pastorat, privata fastighetsägare 

Befintligt bostadsbestånd: 0

Möjlig utbyggnad: 50 bostäder

Potential helårsboende: Medel

SMÖGEN CENTRUM (C5)

1prio
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Områden med pågående planarbete

Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder (ÖP)

Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder (ÖP)
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Samlad bedömning
Enligt översiktplanen lämpar sig området öster om Kungshamns-
vallen främst för flerbostadshus i upp till fem våningar.  Området 
ligger i direkt anslutning till befintligt villaområde i öster.

Delområdet ligger nära basservice och goda kommunikationer 
och bedöms ha god tillgång till natur och rekreationsområden. 
Boendekostnaden förmodas vara medelhög men trots detta anses 
förutsättningarna för helårsboende goda. 

Kommunalt markägande, möjlighet att kombinera privata och 
kommunala aktörer, samt blandad bebyggelse kan ge möjlighet till 
ett varierat bostadsutbud. 

Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder. Området 
är del av etapputbyggnad mellan Kungshamn 
och Väjern som syftar till att knyta samman 
orterna. Området har ett centralt läge och kan 
även vara lämpligt för vissa servicefunktioner.

Området bedöms vara lämpligt för 
flerbostadshus i upp till fem våningar då det 
ligger nära Kvarnbergets bebyggelse, som i sin 
tur har större skala.  
Områdets läge i terrängen, avstånd från 
strandlinjen och kringliggande bebyggelse 
bedöms innebära att den visuella påverkan på 
håll från havet blir begränsad. Grönytan i söder 
bör bevaras.

Storlek: Ca 2 ha, varav 50 % bedöms 
byggbart

Markägare: Sotenäs kommun

Befintligt bostadsbestånd: Enstaka 
bostäder

Möjlig utbyggnad: 50 bostäder

Potential helårsboende: God

ÖSTER OM KUNGSHAMNSVALLEN (B7) - Kungshamn

2prio

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
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Samlad bedömning
Området är inte planlagt, men pekas i översiktsplanen ut som 
lämpligt för villor, radhus, parhus eller mindre flerbostadshus i 
liknande skala som befintlig bostadsbebyggelse i Hunnebostrand. 

Delområdet ligger relativt långt från basservice och goda kom-
munikationer men bedöms ha god tillgång till natur och rekrea-
tionsområden. Boendekostnaden förmodas vara rimlig vilket gör 
att förutsättningarna för helårsboende bedöms vara på medelnivå. 
Vid utbyggd förskola/skola enligt detaljplan för Hällebo 2 (strax 
sydväst om delområdet) bedöms potentialen öka till god.  

Kommunalt markägande, möjlighet att kombinera privata och 
kommunala aktörer, samt blandad bebyggelse kan ge möjlighet till 
ett varierat bostadsutbud. Trots områdets stora yta uppskattas antal 
nya bostäder till ca 85 st i blandade boendeformer. Stora delar av 
området  upptas av en fornlämning och terrängen är kuperad vilket 
gör det svårt att nå en högre exploatering.

Storlek: Ca 35 ha, varav 25 % bedöms 
byggbart

Markägare: Delvis Sotenäs kommun, 
delvis privat mark

Befintligt bostadsbestånd: Enstaka 
bostäder

Möjlig utbyggnad: 85 bostäder

Potential helårsboende: Medel. Vid 
utbyggd förskola/skola är potentialen god.

SÖDRA HUNNEBOSTRAND (B16) - Hunnebostrand

2prio
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Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder och 
vid behov förskola och annan service. 
Villor, parhus, radhus eller mindre 
flerbostadshus i liknande skala som redan 
finns i Hunnebostrand bedöms lämpliga för 
området. Delar av området är lågt liggande 
och översvämningskarteringen visar att 
vatten ansamlas där. Dessa delar bedöms 
inte lämpliga att bebygga men ska ingå i 
området för att skapa en fungerande helhet, 
exempelvis för gemensam hantering av 
dagvatten och skyfall för en eller flera möjliga 
bostadsområden. Andra delar av området är 
kuperade och terränganpassning behöver 
studeras för att anlägga vägar och bebyggelse. 
Området är av en sådan storlek att delar 
bör utgöra allmänna ytor för exempelvis 
park, närrekreation och lekplatser. Ett 
sammanhängande och säkert stråk för gång 
och cykel bör också tillskapas mellan område 
B16/B17 och centrum över väg 174 i samband 
med att områdena utvecklas. För den norra 
delen av området finns en antagen detaljplan 
som inte byggts ut, 1427-P113. Delar av 
området består av jordbruksmark. Området 
ligger nära tätorten, i direkt anslutning till 
närrekreationsområde samt ansluter till ett 
större odlingslandskap och kan därmed ha 
goda förutsättningar för en sådan användning.
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Samlad bedömning
Området är inte planlagt, lokaliserat i ett kuperat landskap och 
pekas i översiktsplanen ut som lämpligt för villor, parhus, radhus 
eller mindre flerbostadshus.

Med anledning av sitt relativt tätortsnära läge, närhet till väg 
174 med gång- och cykelväg samt kollektivtrafik, närhet till natur 
samt en förmodad boendekostnad på medelnivå bedöms området 
ha goda förutsättningar för helårsboende. 

Kommunalt markägande, möjlighet att kombinera privata och 
kommunala aktörer, samt blandad bebyggelse kan ge möjlighet till 
ett varierat bostadsutbud. Antal nya bostäder uppskattas till ca 100 
st i blandade boendeformer.

Beskrivning i ÖP 

Område för huvudsakligen bostäder i 
form av villor, parhus, radhus eller mindre 
flerbostadshus. Bebyggelsen bör anpassas 
till terräng och efter skalan på omgivande 
bebyggelse. Ett sammanhängande och 
säkert stråk för gång och cykel bör tillskapas 
mellan område B16/B17 och centrum över 
väg 174 i samband med att områdena 
utvecklas. Hänsyn bör även tas till 
närliggande närrekreationsområde.

Storlek: Ca 7,6 ha, varav 40 % bedöms 
byggbart

Markägare: Sotenäs kommun

Befintligt bostadsbestånd: enstaka 
bostäder

Möjlig utbyggnad: 100 bostäder

Potential helårsboende: God

SÖDER OM HEDDALEN (B17) - Hunnebostrand

2prio

Utvecklingsområde med
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Samlad bedömning
Området pekas i översiktsplanen ut som lämpligt för omvandling 
till bostäder och verksamheter. Marken ägs av det kommunal bo-
stadsbolaget Sotenäsbostäder AB. 

Potentialen för helårsboende bedöms medel med anledning av 
att boendekostnad bedöms vara hög och att området har relativt 
god tillgång till natur, basservice och kommunikationer. 

Kommunalt markägande och ett komplement till befintligt bo-
stadsbestånd i form av flerbostadshus kan ge möjlighet till ett va-
rierat bostadsutbud. Antal nya bostäder uppskattas till ca 30 st i 
flerbostadshus.

Storlek: 2,2 ha, varav 30 % bedöms 
byggbart

Markägare: Sotenäsbostäder AB

Befintligt bostadsbestånd: 0

Möjlig utbyggnad: 30 bostäder

Potential helårsboende: Medel

FOLKETS PARK (B18) - Hunnebostrand

2prio

Beskrivning i ÖP 

Område för omvandling till bostäder 
och verksamheter. Inom området kan 
flerbostadshus prövas. Området är 
våren 2021 detaljplanelagt för skola 
och centrumändamål. Delar av området 
ligger högt i terrängen och påverkan på 
landskapsbild från havet beroende på höjd/
skala bör studeras i ett tidigt skede. Hänsyn 
ska även tas till kultumiljöer i de äldre 
delarna av Hunnebostrand. 
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Samlad bedömning
Området pekas i översiktsplanen ut som ett möjligt område för 
bostäder. Program finns framtaget, där en utbyggnad redan skett i 
de mer lättbebyggda delarna av området. 

Med anledning av sitt tätortsnära läge i Hunnebostrand, närhet 
till väg 174 med gång- och cykelväg samt kollektivtrafik, närhet 
till hav och natur samt en förmodad rimlig boendekostnad bedöms 
Gamla syfabriken etapp 2 ha goda förutsättningar för helårsboen-
de. 

Antal nya bostäder uppskattas till ca 20 st.

Beskrivning i ÖP 
Område för mindre komplettering av 
bostäder nära Gamla syfabriken mellan 
bostadsområdena längs Knottgatan 
i nordväst och Stenhuggaregatan/
Smedjegatan/Bergsprängaregatan mot 
sydost. Området utgörs av en slänt och är 
kuperat.  
Tillfart, med en möjlig lösning från öster bör 
studeras tidigt innan området prövas vidare. 
Planprogram finns framtaget för området. 
Anpassning till terrängen vid grundläggning 
av vägdragning och den övergripande 
landskapsbilden vid husplacering och 
byggnadshöjd bör ägnas särkild hänsyn.

Storlek: Ca 11 ha

Markägare: Sotenäs kommun

Befintligt bostadsbestånd: 0

Möjlig utbyggnad: ca 20 bostäder 

Potential helårsboende: God

GAMLA SYFABRIKEN etapp 2 (B23) - Hunnebostrand

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser

Busslinjer

Hästedalen

Stenklev

Västerlid

Munkebo
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Samlad bedömning
Bärbydalen bedöms ha medelpotential för helårsboende med an-
ledning av att det ligger relativt långt från samhället och därmed 
också basservicen. Närheten till kollektivtrafik och andra kommu-
nikationer bedöms vara god och boendekostnaden rimlig. Delom-
rådet anses vara en naturlig utbyggnad av tätorten.
Antal nya bostäder uppskattas till ca 35 st i villor/parhus eller min-
dre flerbostadshus..

Beskrivning i ÖP 
Område för huvudsakligen bostäder. 
Lämplig bebyggelse är villor/parhus eller 
mindre flerbostadshus i liknande skala som 
befintlig bebyggelse i Bovallstrand.  
Tillfar till delområde B27 och 28 ska 
säkerställas genom området vid 
detaljplaneläggning.

Delar av området utgörs av jordbruksmark. 
Utpekandet av området bygger på en 
samlad bedömning där en utveckling inom 
samhället i andra områden innebär att mark 
inom strandskydd eller är högt belägna 
och därmed visuellt exponerade områden 
behöver tas i anspråk.  
Området ligger nära tätorten och i direkt 
anslutning till närrekreationsområde och kan 
ha förutsättningar för en sådan användning.

Inom området finns registrerade objekt i 
fornlämningsregistret i form av boplats. En 
hänsynszon har lämnats mellan området 
och den närliggande begravningsplatsen. 
Ytterligare hänsyn kan behöva tas till 
begravningsplatsen vid en planläggning.

Storlek: Ca 5,5 ha

Markägare: Sotenäs kommun

Befintligt bostadsbestånd: 0

Möjlig utbyggnad: ca 35 bostäder 

Potential helårsboende: Medel

BÄRBYDALEN (B29) - Bovallstrand

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser

Busslinjer
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Samlad bedömning
Området är inte planlagt, och nämns i översiktsplanen som lämp-
ligt för fristående bostäder eller mindre flerbostadshus. 

Med anledning av närheten till Hallindenvägen och väg 
171 med kollektivtrafik, närhet till natur  och rekreation samt 
en förmodad boendekostnad på medelnivå bedöms Todderöd 
har mycket goda förutsättningar för helårsboende. Det be-
döms dessutom inte ha någon större dragningskraft för delårs-
boende på grund av sitt läge. Kommunalt markägande, möj-
lighet att kombinera privata och kommunala aktörer, samt 
blandad bebyggelse kan ge möjlighet till ett varierat bostadsutbud.  
Antal nya bostäder uppskattas till ca 240 st i blandade boendefor-
mer.

Beskrivning i ÖP 
Område för huvudsakligen bostäder. Inom 
området bedöms villor, parhus, radhus eller 
mindre flerbostadshus vara lämpliga att 
uppföra. 
Inom området kan även finnas inslag 
av mindre verksamheter och/eller 
besöksnäring.  
Delar av området utgörs av jordbruksmark. 
Jordbruksmarken är avskuren från 
omgivande jordbruksmark och bedöms inte 
vara av stor produktiv betydelse. Vidare 
studier krävs för att avgöra om och i vilken 
omfattning jordbruksmark behöver tas i 
anspråk vid en utbyggnad inom området. 
Fornlämning med bygård/gårdstomt finns i 
anslutning till befintlig byggnad.

Storlek: Ca 14,6 ha, varav 60 % 
bedöms byggbart

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: 1 bostad

Möjlig utbyggnad: 240 bostäder

Potential helårsboende: God

TODDERÖD (B33) - Askum

2prio

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser

Busslinjer

Todderöd

Sanneröd

Ekebo

Lycke
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Samlad bedömning
Lycke södra är inte planlagt och nämns i översiktsplanen som 
ett område lämpligt för villor, parhus, radhus eller mindre fler-
bostadshus.Viss jordbruksmark behöver ianspråktagas i samband 
med byggnation.

Med anledning av närheten till Hallindenvägen och väg 171 
med kollektivtrafik, närhet till natur och rekreationsområden samt 
en förmodad boendekostnad på medelnivå bedöms delområdet ha 
goda förutsättningar för helårsboende. Det bedöms dessutom inte ha 
någon större dragningskraft för delårsboende på grund av sitt läge. 
Antal nya bostäder uppskattas till ca 110 st i blandade boendefor-
mer.

Storlek: 9,7 ha, varav 50 % bedöms 
byggbart

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: Enstaka 
bostäder

Möjlig utbyggnad: 110 bostäder

Potential helårsboende: God

LYCKE SÖDRA (B34) - Askum

2prio

Beskrivning i ÖP 
Område för huvudsakligen bostäder. Inom 
området bedöms villor, parhus, radhus eller 
mindre flerbostadshus vara lämpliga att 
uppföra. 
Inom området kan även finnas inslag 
av mindre verksamheter och/eller 
besöksnäring.  
Delar av området utgörs av jordbruksmark. 
Jordbruksmarken är avskuren från 
omgivande jordbruksmark och bedöms inte 
vara av stor produktiv betydelse. Vidare 
studier krävs för att avgöra om och i vilken 
omfattning jordbruksmark behöver tas i 
anspråk vid en utbyggnad inom området. 
Fornlämning med bygård/gårdstomt finns i 
anslutning till befintlig byggnad.

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder

Hållplatser

Busslinjer

Todderöd

Ekebo

Lycke
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Samlad bedömning
Likt Lycke södra är Lycke norra inte heller planlagt, men nämns 
även det i översiktsplanen som lämpligt för villor, parhus, radhus 
och mindre flerbostadshus. Även här behövs viss jordbruksmark 
iansptåktagas vid nybyggnation.

Med anledning av närheten till Hallindenvägen och väg 171 
med kollektivtrafik, närhet till natur och rekreationsområden samt 
en förmodad boendekostnad på medelnivå bedöms delområdet ha 
goda förutsättningar för helårsboende. Det bedöms dessutom inte ha 
någon större dragningskraft för delårsboende på grund av sitt läge. 
Antal nya bostäder uppskattas till ca 120 st i blandade boendefor-
mer.

Beskrivning i ÖP 
Område för huvudsakligen bostäder. Inom 
området bedöms villor, parhus, radhus eller 
mindre flerbostadshus vara lämpliga att 
uppföra. 
Inom området kan även finnas inslag 
av mindre verksamheter och/eller 
besöksnäring.  
Delar av området utgörs av jordbruksmark. 
Jordbruksmarken är avskuren från 
omgivande jordbruksmark och bedöms inte 
vara av stor produktiv betydelse. Vidare 
studier krävs för att avgöra om och i vilken 
omfattning jordbruksmark behöver tas i 
anspråk vid en utbyggnad inom området. 
Stora delar av jordbruksmarken ligger lågt 
och kan behöva sparas för hantering av 
dagvatten och skyfall vid en utbyggnad inom 
området.

Storlek: Ca 14,6 ha, varav 30 % 
bedöms byggbart

Markägare: Privat mark

Befintligt bostadsbestånd: Enstaka 
bostäder

Möjlig utbyggnad: 120 bostäder

Potential helårsboende: God

LYCKE NORRA (B35) - Askum

2prio

Utvecklingsområde med
möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsområde för
huvudsakligen bostäder

Utvecklingsområde för
centrum med inslag av bostäder
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B1

B2

B30
B28
B27

B3

B24

B21
B20

B22

B26

B36

B6
B8

0 2 41 Kilometer

ASKUM

VÄJERN

SMÖGEN

TOSSENEHUNNEBO- 
STRAND

BOHUS- 
MALMÖN

BOVALL- 
STRAND

ULEBERGS- 
HAMN

HOVE- 
NÄSET

KUNGS- 
HAMN

Översikt Prio 3 - övriga områden

0 2 41 Kilometer

Skala 1:30 000

Områden med pågående planarbete

Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder (ÖP)

Utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder (ÖP)
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B1 Höjden sydväst 
om Grönvik

11 ha Sotenäs kommun Villor, parhus 95 Låg

B2 Kalven 0,3 ha Sotenäs kommun Mindre flerbostadshus 15 Låg

B3 Nedanför 
vattentornet

ca 4 ha Sotenäs kommun Villor 30 Låg

BOHUS-MALMÖN

KUNGSHAMN - SMÖGEN

HUNNEBOSTRAND

BOVALLSTRAND

ULEBERGSHAMN

B20 Norr om 
fotbollsplanen 

3 ha Sotenäs kommun Villor, parhus 30 Medel

B21 Valarna 8 ha Delvis Sotenäs 
kommun, till 
största del 
privatägt

Villor, parhus, radhus, 
mindre flerbostadshus

190 Medel

B22 Öster om 
Skalberget 

6,5 ha Mestadels Sotenäs 
kommun, delvis 
privatägt

Villor, parhus 30 Medel

B36 Norra Heddalen 1,8 ha Sotenäs kommun Flerbostadshus, villor, 
parhus

25 God

B6 Väster om 
idrottsvägen 

1 ha Sotenäs kommun Villor, parhus 5-10 Medel

B8 Sandbogen 1 ha Delvis kommunal, 
delvis privat

Flerbostadshus 20 Låg

B27 Gåsebacka 
etapp 1 

ca 5,5 ha Villor, mindre parhus 100 Medel

B28 Gåsebacka 
etapp 2 

5 ha Villor, parhus 40 Medel

B30 Öster om skolan 1 ha Villor 5-10 Medel

BETECKNING  
ÖP

DELOMRÅDE STORLEK MARKÄGARE BOENDEFORM PRELIMINÄR 
BEDÖMNING 

ANTAL 
BOSTÄDER

UPPSKATTAD 
POTENTIAL FÖR 

HELÅRS- 
BOENDE

B24 Alpvägen ca 4 ha Mestadels privat 
ägt, liten del 
ägs av Sotenäs 
kommun

Villor 5 Låg

B26 Kvarnmyren  c 3,5 ha Mestadels privat 
ägt, liten del 
ägs av Sotenäs 
kommun

Villor 60 Låg
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1. INLEDNING 

För att ett samhälle ska fungera smidigt för invånare, verksamheter och näringsliv behöver det 
finns ett väl fungerande transportsystem som gör det möjligt för människor att förflytta sig och 
som möjliggör för transporter av gods att utföras så smidigt, effektivt och säkert som möjligt. 
Ofta sammanfattas detta inom begreppet mobilitet som alltså beskriver människors möjlighet att 
transportera sig själva och gods till och från olika målpunkter. Miljöpåverkan av de förflyttningar 
vi gör är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vi behöver ha ett transportsystem som möter 
människors olika behov och förutsättningar och som samtidigt är långsiktigt hållbart.  
 
I samband med att Sotenäs kommun tagit fram en ny översiktsplan ÖP 2022, genomfördes även 
denna mobilitetsutredning för att identifiera brister och behov i transportsystemet. De lösningar 
som utredningen föreslår ska bidra till att uppnå målen i översiktsplanen. 

2. BAKGRUND 

Sotenäs kommun är en kustkommun belägen mitt i Bohuslän, med en folkmängd på cirka 9100 
invånare. Kommunen har ett starkt näringsliv och en väl utbyggd besöksnäring. Kungshamn är 
centralort och är näst intill sammanväxt med Väjern, en mindre tätort som ligger norrut från 
centralorten. Smögen ligger väster om Kungshamn och är en av kommunens stora 
besöksmålpunkter. Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön är de andra kustnära 
tätorterna i kommunen. Inåt land ligger Askum och Tossene. 

2.1 Styrande dokument 

Ny översiktsplan 
I Sotenäs kommun tas en ny översiktsplan fram – ÖP 2022 – som enligt tidplanen beräknas vinna 
laga kraft under andra halvan av år 2022. Under sommaren 2021 har förslaget till ny ÖP varit ute 
på samråd. 
 
Inom ramen för arbetet med ny ÖP har en vision för kommunens utveckling tagits fram – ”Vision 

2032 – Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun”. Visionen omfattar 10 mål baserade 
på målsiffran 1000. De mål som har störst relevans för arbetet med mobilitetsutredningen är 
målet om en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik, en levande kommun med 
befolkningstillväxt, en turism- och besöksnäring i världsklass och målet om att skapa 
förutsättningar för företagande. Dessa mål är viktiga utgångspunkter för 
mobilitetsutredningen.  
 
ÖP innehåller även ett antal Temaområden som konkretiserar ÖP:s mål. För Temaområde 

Kommunikationer nämns: 
• Väg 171 med kopplingar via Hunneborondellen är livsnerven för all kommunikation in till 

kommunens norra och södra delar. 
• Kommunens serviceorter, större bostadsområden och arbetsplatser knyts samman med 

ett säkert gång- och cykelvägnät. 
• Linjenätet för kollektivtrafik bör anpassas för att stödja en framtida bebyggelsestruktur. 

 
Inom ramen för arbetet med mobilitetsutredningen genomfördes en workshop den 1 december 
2021 (se bilaga 1). Ett av syftena med workshopen var att ytterligare konkretisera målen från ÖP 
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med koppling till trafik och mobilitet. Resultatet från workshopen har utgjort ett viktigt underlag i 
arbetet med att ta fram lösningsförslag. 
 
Parkeringsnorm (antagen av KF 2013-10-09)  
Sotenäs kommuns gällande parkeringsnorm tar sin utgångspunkt i det parkeringsbehov som kan 
identifieras utifrån fordonsinnehav och fordonsanvändning. Syftet med en tillämpad 
parkeringsnorm är att planera för att ett parkeringsutbud som möter behoven. Parkeringsnormen 
är anpassad i första hand för ”vinterhalvåret”. Det innebär att det under perioder med ett större 
behov av parkering, till exempel under sommarens turistsäsong, tillgodoses genom att erbjuda 
parkeringsanläggningar som ligger på längre avstånd.  
 
Parkeringsnormen har en zonindelning med tätortszoner och yttre zoner. Zonindelning speglar 
behovet av bilanvändning och tar hänsyn till täthetsgrad och exempelvis tillgång till service, 
närhet till kollektivtrafik och alternativa färdsätt.  
 
Det finns ett behov av att se över p-talstandarden för kommunen, framför allt eftersom den 
nuvarande inte behandlar besöksnäringens behov. Se analys och fördjupning kring detta i 6.1. 
 
Plan för ställplatser 2018-2020 (KA 2018/500) 
Handlingen Plan för ställplatser 2018-2020 togs fram av kommunens näringslivsutvecklare som 
stöd för att hantera en växande efterfrågan på attraktiva ställplatser för husbil. Syftet var att följa 
upp målsättningar från föregående ÖP om att utveckla husbilsturismen och att utreda aktuella 
platser. Dokumentet beskriver målgruppen, samt relevanta definitioner och regleringar samt 
ansvarsfördelning kring etablering och drift av ställplatser. 
 
Dokumentet identifierar en prioriteringsordning för etablering av nya ställplatser, där 
Smögen/Sandön har högsta prioritet, därefter Lökholmen/Hunnebostrand efterföljt av en 
gemensam kategori avseende Kungshamn, Bovallstrand, Väjern och Malmön. För Smögen/Sandön 
och Lökholmen/Hunnebostrand har specifika ytor identifierats, med plats för 10–16 husbilar. För 
kommunens iordningsställande av dessa ställplatser har det gjorts övergripande 
kostnadsuppskattningar.  

2.2 Tidigare utredningar 

ÅVS Gläborg-Kungshamn  
Under 2020 tog Trafikverket fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan mellan Gläborg och 
Kungshamn. ÅVS:en omfattar väg 162, 171 och 174. I studien ingick även en problem- och 
bristanalys av väg 872 och 874, dock utan förslag på åtgärder. 
 
Huvudalternativet i ÅVS:en är att väg 162 mellan Gläborg och Hallinden (inom Lysekils kommun) 
byggs om till mötesfri 2+1 väg. På sträckan mellan Hallinden och Kungshamn breddas väg 171 
och 174 till en total vägbredd på 9 meter, med en god 80-vägstandard. Detta medför goda 
förutsättningar att skapa en trafiksäker miljö och behålla en god tillgänglighet för framtida 
trafikflöden. På vissa platser föreslås även kurvuträttningar och väghöjningar att genomföras, 
såsom vid Åbyfjorden, Stranderäng, Långöns Vatten och Hunneborondellen. Korsningspunkten vid 
Vannkrysset föreslås att byggas om och korsningspunkten vid Askum (Askumkrysset, korsningen 
mellan väg 171 och väg 872) föreslås en ny cirkulationsplats. Andra åtgärder som föreslås i 
ÅVS:en är avveckling av hållplatser och ny gång- och cykelväg längs väg 174. Gång- och 
cykelväg längs väg 162 föreslås studeras vidare med anledning att cykelpotentialen bedöms vara 
låg på denna del av sträckan. Här behöver nyttorna med en gång- och cykelväg längs sträckan 
fastställas.  



Ramboll – Mobilitetsutredning Sotenäs kommun 

 

 
 

4/45 

3. NULÄGESBESKRIVNING 

Väg 171 och väg 174 är viktiga stråk inom kommunen, både lokalt och regionalt. Kommunens 
huvudväg, väg 171, sträcker sig mellan Hunneborondellen och Hallinden. Vid Hallinden ansluter 
väg 171 till väg 162 som kopplar vidare till E6 vid Gläborg. Väg 174 sträcker sig mellan 
Kungshamn och Bovallstrand och vidare till Dingle och E6. Väg 900 knyter samman väg 171 och 
174 och fortsätter sedan vidare norrut, utmed kusten i Tanums kommun. Öster om 
kommungränsen är väg 162 en viktig koppling vidare mot E6 och Lysekils kommun. E6 är utpekat 
riksintresse för kommunikation. Inom Sotenäs kommun finns inga vägar av riksintresse. 

3.1 Vägtrafikflöde 
Data från Trafikverket för det statliga vägnätet visar att de största trafikflödena inom kommunen 
finns längs väg 171 och väg 174 samt över Smögenbron och vidare mot målpunkter på Smögen. 
På väg 171 ligger årsmedeldygnsflödet på drygt 4000–5000 fordon vid huvudinfarten till 
kommunen. Vid Askumkrysset delas flödet i två lika stora delar, där den ena halvan viker av 
söderut längs väg 872 och den andra fortsätter västerut mot väg 174. Det högsta flödet längs väg 
174 finns mellan Väjern och centrala Kungshamn, med 6000–7000 fordon per dygn. Mellan 
Väjern och Hunnebostrand är medelflödet cirka 5000 fordon per dygn, men norr om 
Hunnebostrand sjunker det till cirka 3000 fordon per dygn. Längs Storgatan på Smögen är 
medelflödet 5000 fordon per dygn, och på väg 873 mot Malmön drygt 1000 fordon per dygn. 
 

     
Figur 1. Årsmedeldygnstrafik (antal fordon) för statliga vägar i Sotenäs kommun (källa: Trafikverket). 

 
Analyser har genomförts i ÅVS Gläborg-Kungshamn för att undersöka fordonsflöden och 
framkomlighet på det statliga vägnätet, bland annat under sommarmånaderna. Undersökningen 
visar att framkomligheten under sommarmånaderna blir något lägre under maxtimmar (i 
jämförelse med fritt flöde). 
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Figur 2. Genomsnittliga hastigheter i jämförelse mellan maxtimme och friflöde under juni månad år 2017. (källa: 
ÅVS Gläborg-Kungshamn, Trafikverket, 2021) 
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Figur 2 visar att trafikflödena på flera delsträckor begränsas under maxtimmen, där kör trafiken 
ungefär med 10 km/h lägre hastighet i jämförelse med fritt flöde. Detta bör dock anses som 
måttlig god standard. De delsträckor där trafiken kör mellan 20 och 30 km/h lägre än fritt flöde 
bör anses som låg standard. Dessa sträckor förekommer främst längs väg 174. Lägre hastigheter 
beror troligtvis på ökade trafikflöden (vilket påverkar hastigheterna negativt) samt ett antal in- 
och utfarter (till bland annat campingplatser), som påverkar hastigheterna. 

3.2 Säsongsvariationer 
Trafikmängderna på vägnätet inom Sotenäs kommun varierar kraftigt under året. Under 
sommarperioden är trafikflödet betydligt högre än under vinterperioden. Avseende 
vägtrafiksflödesdata (TIKK) genomfördes de senaste trafikmätningarna på det statliga vägarna i 
kommunen under åren 2016 och 2017. Mätningarna genomfördes minst en gång per kvartal och 
mätningarna har sedan utgjort underlag för ett medelvärde under året (årsmedeldygnstrafik). 
Utifrån vägtrafiksflödesdata (TIKK) redovisas en teoretisk säsongsvariation som påvisar att 
trafiken mer än dubblas under sommarhalvåret, i jämförelse med vinterhalvåret. Detta gäller 
nästan alla statliga vägar inom Sotenäs kommun. På en del vägar, exempelvis väg 882 och 885 
(Ramsvik), kan det vara uppemot tre gånger så mycket trafik under sommarhalvåret. Det bör 
också tas i beaktande att det under sommarhalvåret kan vara högre trafikmängder under 
storhelger och under dagar med fint väder. 
 

  
Figur 3. Teoretisk säsongsvariation i fordonstrafiken baserat på mätningar för väg 171 öster om Askumkrysset 
(till vänster) och väg 174 söder om Hunnebostrand (till höger). Källa: Trafikverket. 

 
Uppskattningarna för de större vägarna visar på en ökning i fordonstrafiken med 2,5 gånger 
under sommarens högsäsong på väg 171 och 174, jämfört med vinterns lågsäsong. Under hela 
perioden från mitten av maj till mitten av september ligger trafikflödet över årsmedelvärdet, med 
den mest trafikintensiva perioden under sex veckor från midsommar och fram till en vecka in i 
augusti. Som kurvorna ovan indikerar finns liknande variationsmönster för båda dessa mätpukter. 
Skillnaden är ett medeldygnsflöde på 4200 fordon på väg 171 och 4800 fordon på väg 174. 
 
För statliga vägar som är mycket viktiga för turismen är säsongsvariationerna ännu tydligare. Ett 
exempel är Storgatan på Smögen (väg 1186), där en mätpunkt finns väster om bron. I denna 
punkt är flödet fyra gånger högre under de mest besöksintensiva dagarna under sommaren 
jämfört med under vinterperioden december-februari. För väg 873 på Malmön handlar det om en 
femdubbling, men från ganska låga nivåer på 400 fordon/dygn under vintertid till cirka 2000 
fordon/dygn under sommarens högsäsong (se också statistik för färjetrafiken på Bohus-
Malmönleden under kapitel 3.4). 
 



Ramboll – Mobilitetsutredning Sotenäs kommun 

 

 
 

7/45 

  
Figur 4. Teoretisk säsongsvariation i fordonstrafiken baserat på mätningar för 1186 (Storgatan) väster om 
Smögenbron (till vänster) och väg 873 på Malmön (till höger). Källa: Trafikverket. 

 
Diagrammen för de större infartsvägarna uppvisar en större variation mellan vardagar och helger 
under lågsäsong, vilket sannolikt beror på arbetspendling, skolresor och varutransporter. Under 
sommarsäsongen försvinner detta mönster och där det uppstår toppar sker det snarare under 
helgtid. Mindre vägar som också är viktiga turiststråk visar lägre flödesvariationer mellan 
vardagar och helger under lågsäsong, vilket kan bero på att de har en mindre viktig funktion för 
pendlingstrafiken, att det finns ett besökstryck året om eller en kombination av både dessa 
faktorer. 
 

 
Figur 5. Statistik över resandet med färjan till Malmön per månad under 2020, 2019 och 2016. Källa: 
Trafikverket. 

 
Enligt Trafikverkets trafikstatistik för respektive månad under åren 2020, 2019 och 2016 för 
bilfärjan till Malmön nyttjas färjan som mest under juli månad, därefter juni och augusti månad. I 
jämförelse är det motsvarande en femtedel av antalet fordon under sommarmånaderna som 
nyttjar bilfärjan under vintermånaderna. Vägfärjan trafikerar dygnets alla timmar men mellan kl 
21.00-4.00 under vardagar och 21.00-8.30 under helger måste färjan beställas. Färjans turtäthet 
är 2 turer i timmen mellan kl 5.00-23.30 medan resterande klockslag är turerna en 1 gång i 
timmen. 
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3.3 Trafiksäkerhet 
Identifierade brister på vägarna 171 och 174 är främst kopplade till trafiksäkerhet. Vägens bredd 
varierar mellan 5,5 meter och 9,5 meter. Större delen av sträckan har en bredd om cirka 6 meter. 
Vägbredden i kombination med aktuella hastigheter gör att flera delsträckor har en högre 
olycksrisk jämfört med liknande sträckor i landet i övrigt. Landskapsformationerna utgörs 
dessutom ofta av berg som ligger nära vägbanan vilket också påverkar trafiksäkerheten.  
 
Längs framför allt väg 171 förekommer översvämningsproblematik, främst vid Åbyfjorden, och 
översvämningar riskerar att inträffa allt oftare i framtiden. Ett flertal delsträckor, vid bland annat 
Stranderäng och Hunneborondellen, behöver vägen höjas för att minska översvämningsrisken. 
Förekomsten av godstransporter i kombination med de geotekniska förhållandena gör att vägen 
behöver förstärkas till bärighetsklass 4 (BK4). För att klara framtidens transporter krävs en 
ombyggnad av vägkroppen med till exempel åtgärder som lättfyllnad på delar av sträckan. 
 
Inom arbetet med ÅVS:en har även en olycksundersökning genomförts med hjälp av verktyget 
trafiksäkerhetseffektbedömning. Verktyget jämför studerade delsträckor med likartade sträckor 
nationellt för att undersöka olycksstatistiken relativt till andra vägar. Delsträckorna inom ÅVS:ens 
utredningsområde är indelade i sträckorna enligt kartbilden nedan. Utfallet av analysen visar att 
delsträcka 3 är mer olycksdrabbad än likartade vägar i landet i övrigt. Orsaken till det högre 
antalet olyckor bedöms vara vägar med dålig sikt och lägre vägstandard. Delsträcka 1 och 2 är 
däremot mindre olycksdrabbade vilket tyder på god säkerhet längs vägen. 
 

 
Figur 6. Uppdelningen av delsträckor med liknande förutsättningar längs aktuell sträcka. Delsträckorna 1, 2 och 
3 ligger i sin helhet inom Sotenäs kommun. (källa: ÅVS Gläborg-Kungshamn, Trafikverket, 2021) 
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3.4 Kollektivtrafik 
Väg 162, 171 och 174 utgör en del av det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) för 
kollektivtrafik. Inom Sotenäs kommun utgör väg 171, 174, 872 samt 900 huvudstråken för bussar 
i linjetrafik (se Figur 8). Det finns åtta busslinjer som trafikerar inom Sotenäs kommun, varav 
busslinje 866 under vinterhalvåret är anropstyrd linje och trafikerar endast under vardagar mellan 
Malmön-Amborsröd-Kungshamn. Flera av busslinjerna, 861, 866 (ej anropsstyrd) och 869, saknar 
i dagsläget tidtabell vilket rimligen kan antyda att dessa busslinjer enbart trafikeras under 
sommarmånaderna. Busslinjerna 865, 867 och 868 trafikeras med 1–3 tillfällen under vardagar 
mellan kl 5.30-16.30, men tidtabellerna kan alltså uppdateras under sommarmånaderna. 
Busslinjerna 860 och 862 trafikeras med flera turer varje dag. På vardagar har linje 860 
varierande 30- och 60-minuterstrafik, beroende på hög- eller lågtrafik, medan linje 862 har 30-
timmarstrafik. Linjerna trafikeras mellan kl 5.00-00.30 under vardagar och under helger mellan  
kl 7.30-1.30 med 2-timmarstrafik. 
 
Det finns två större kollektivtrafikknutpunkter som förbinder Sotenäs kommun med regionen, en 
vid Hallinden (Lysekils kommun) och en vid Håby (Munkedals kommun). Från dessa knutpunkter 
nås bland annat Lysekil, Strömstad, Trollhättan, Uddevalla och Göteborg. För resor med 
kollektivtrafik till och från andra orter i närområdet än Hallinden, Håby, Uddevalla och Trollhättan 
innebär resor till Sotenäs kommun minst ett byte.  
 
Längs det funktionellt prioriterade vägnätet för kollektivtrafik finns tre pendelparkeringar. En vid 
Kungshamn med 61 platser, en vid korsningen mellan väg 171 och väg 868 med 8 platser och en 
vid korsningen mellan väg 171 och väg 162 med 20 platser. 
 
Kollektivtrafikresandet i kommunen mellan infarten till kommunen och Kungshamn (från hållplats 
Stranderäng vid kommungränsen till hållplats Karlsro strax innan Smögenbron), längs väg 171, 
174 och 872, hade under november 2019 cirka 1 765 påstigande resenärer och i juli 2020 cirka 
2 195. Således är det ungefär 24 procent fler påstigande resenärer under juli månad 2020 i 
jämförelse med november 2019. Dock kan antalet kollektivtrafikresenärer under juli 2020 ha 
begränsats av coronapandemin. På vissa hållplatslägen som exempelvis Nordens Ark och 
Amborsröd ökar antalet påstigande kraftigt under juli jämfört med november, vilket visar på att 
sommarbesökare och deltidsboende nyttjar kollektivtrafiken till viss del. Medan hållplatslägena 
Väjern och Ögården minskar kraftigt under juli i jämförelse med november. Minskningen kan 
rimligen förklaras med att Väjern är den hållplats som ligger närmast målpunkten Tumlaren. 
Tumlaren är en bad- och friskvårdsanläggning med omfattande verksamhet under stora delar av 
året. Under semesterperiod är dock besökarna färre, bland annat beroende på att många 
prioriterar havsbad framför badhus och gruppträningsaktiviteterna har sommaruppehåll, vilket 
medför färre besökare. Hållplats Ögården är en hållplats i närhet till Orklas produktionsanläggning 
som är en stor arbetsplats och under semesterperioder är det rimligt att anta att antal 
kollektivtrafikresenärer till denna hållplats minskar. 
 

  
Figur 7. Statistik över kollektivtrafikresande med buss. Källa: ÅVS Gläborg-Kungshamn, Trafikverket. 
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Figur 8. Karta över kollektivtrafikens linjer och hållplatser. (Källa: Översiktsplanens samrådsversion) 
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3.5 Gång- och cykeltrafik. 
Mellan Smögen och Kungshamn samt mellan Kungshamn och Solvik, norr om Väjern, finns det 
gång- och cykelbanor. Utöver detta finns det gång- och cykelbanor längs med genomfarten i 
Hunnebostrand samt utmed väg 174 förbi Bovallstrand (se Figur 10). På Malmön finns en gång- 
och cykelbana från färjeläget som sträcker sig nästan ända fram till samhället. Där det saknas 
gång- och cykelbana mellan de olika samhällena är gående och cyklister hänvisade till att röra sig 
i blandtrafik längs det allmänna vägnätet. Exempel på sådana sträckor är vägsträckan från 
infarten till Solviks Camping norr om Väjern och vidare norrut till infarten mot Ramsvik samt 
längs vägsträckan mellan den samlade bebyggelsen i Örn/Örns Camping och Tullboden (färjan till 
Malmön). Framför allt under sommartid rör sig många människor på dessa sträckor både till fots 
och med cykel, inte sällan hela familjer med barn i olika åldrar. 
 
Gång- och cykeltrafiksflödena längs väg 174, 872 (Amborsröd-Kungshamn), 873 (Amborsröd-
Malmön) och 882 bedöms vara låga under vinterhalvåret, men ökar påtagligt under 
sommarmånaderna. De allra flesta gång- och cykeltrafikanter antas främst färdas längs väg 174 
och 872 i närheten av Kungshamn/Väjern/Hovenäset samt Storgatan. Ett mindre antal gång- och 
cykeltrafikanter antas också nyttja andra delar av sträckorna och väg 171. Gångtrafikflödet 
koncentreras på platser där målpunkter finns på vardera sida vägen, exempelvis 
kollektivtrafikhållplatser.  
 
Västra Götalandsregionens potentialstudie för cykling visar låg potential på väg 171, 873 och 882. 
Det finns få bostäder och arbetsplatser i närområdet som gör det mindre troligt att cykelpendling 
mellan arbete och bostad förekommer längs dessa sträckor. Väg 174, 872 och Storgatan visar på 
god potential för cykeltrafik. En utveckling utmed väg 174 (Kungshamn - Bovallstrand) medför ett 
ökat behov av ett sammanhängande gång- och cykelnät längs väg 174 och norrut mot 
Gerlesborg. Projektet ”Utvecklad cykelturism i Sotenäs” har under 2021 studerat möjliga 
lösningar för en sammanhängande cykelväg utmed väg 174. Det pågår diskussioner och arbete 
med en öst-västlig cykelled i samma riktning som väg 171. 
 
Utmed väg 872 mellan Hovenäset och Kungshamn finns en trottoar som möjliggör gångtrafik och 
som även till viss del används av cyklister. Dock finns det behov av en mer trafiksäker 
cykelförbindelse längs denna sträcka. Nyligen har Trafikverket byggt en gång- och cykelbana 
utmed väg 174 i norra Bovallstrand där det tidigare saknats en cykelbana. Detta genomfördes för 
att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Cykelbanan blir en länk 
för cyklister mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan i Bovallstrand.  
 
Genom kommunen löper Soteleden, en vandringled som är en del av Kuststigen. Det finns också 
fyra ”Hike & Bike points” med cykeluthyrning och information – vid Hunnebostrand, på Malmön, 
vid Nordens Ark samt vid Tumlaren i Väjern. 
 

 
Figur 9. Statistik över resenärer till fots (och med cykel) på färjan till Malmön, som ger en bild av ökning i 
gångflödet på grund av besökare under högsäsong. Källa: Trafikverket. 
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Figur 10. Stråk för gående och cyklister. I tillägg diskuteras behov av förstärkning för cykeltrafik längs väg 171 
från Askum mot kommungränsen i nordost. (Källa: Översiktsplanens samrådsversion) 
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3.6 Parkering 
Sommartid ökar behovet av parkeringsplatser i kommunen. Framförallt i kustorterna är bristen på 
parkeringsplatser påtaglig. 

Bilparkering 
Många av parkeringsplatserna som ligger centralt i kustorterna är avgiftsbelagda under 
sommarmånaderna juni-augusti eller under sommarhalvåret. Vissa centrala parkeringsplatser är 
även tidsbegränsade för att ge fler besökare tillgång till parkeringsplatserna. Det finns också 
andra parkeringsplatser som ligger mindre centralt som är avgiftsfria delar eller hela året. På fem 
platser inom kommunen finns möjlighet till långtidsparkering, i Kungshamn, Hunnebostrand (2), 
Bovallstrand och på Malmön.  
 
På de avgiftsbelagda parkeringsplatserna, beroende på område, kan betalningen antingen 
genomföras via parkeringsautomat, SMS eller en app. På vissa parkeringsplatser krävs P-skiva, 
vilken ska vara synlig i bilens framruta och redovisa när bilen parkerades, för att erhålla en 
timmes fri parkering. Tillåtna parkeringsintervall varierar mellan 7 och upp till 28 dygn. Totalt 
finns det ungefär 1 300 kommunala besöksparkeringsplatser i Sotenäs kommun. 
 
I Tabell 1 sammanställs antal parkeringsanmärkningar som utfärdades under perioden 1 april – 
24 november 2021. Totalt utfärdades det 1 715 parkeringsanmärkningar i Sotenäs kommun och 
majoriteten av dem delades ut i Smögen, därefter Hunnebostrand och Kungshamn. De 
parkeringsområden där de övervägande problemen i kommunen förekommer redovisas i tabellen 
nedan. Under lördagar, onsdagar och fredagar sker flest parkeringsöverträdelser. De vanligaste 
överträdelserna är listade enligt ordningen nedan.  
 

1. Parkerat utan att giltig p-biljett eller motsvarande är inte synlig eller läsbar. 
2. Parkerat utan att tiden på p-skiva eller motsvarande har ställts in. 
3. Parkerat inom område där fordon inte får parkeras. 
4. Stannat eller parkerat på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng. 
5. Parkerat längre än tillåten tid. 

Tabell 1. Sammanställning av antalet parkeringsplatser och parkeringsanmärkningar under perioden 1 april - 24 
november 2021. Källa: Sotenäs kommun. 

Kustort Kommunal 
besöksparkering 

Antal 
anmärkningar Anmärkta parkeringsområden 

Smögen cirka 300 985 

Klevenvägen, Brunnsgatan samt 

parkering intill dessa gator. ICA 

Ankarets parkering, Hamngatan 

och p-platsen vid minigolfen. 

Kungshamn cirka 250 263 Nygatan och Hamngatan samt 

dess p-platser intill dessa gator. 

Hunnebostrand cirka 350 320 Norra och Södra Kajen 

Bovallstrand cirka 100 103 Dinglevägen och dess p-platser 

intill. 

Malmön cirka 150 22 Generellt på ön 

Hovenästet cirka 50 9 Generellt inom tätorten 

Ulebergshamn cirka 50 7 Generellt inom tätorten 

Väjern cirka 50 6 Generellt inom tätorten 
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Antal parkeringsplatser som anges i tabellen ovan är menade att ge en bild över var utmaningar 
finns i relation till utbudet av besöksparkering. Det samlade parkeringsutbudet blir högre om en 
räknar in privata p-platser, arbetsplatsparkeringar, skolor, etc. En enkel inventering som 
genomförts i förbindelse med översiktsplanearbetet indikerar att det totala parkeringsutbudet 
(utöver boendeparkering) är cirka 800 platser på Smögen och 675 platser i Kungshamn. 

Husbilsparkering 
Under senare efterfrågan på ställplatser för husbil ökat. I dagsläget finns det tre områden med 
övernattningsplatser för husbilar, en på Smögen (Sandö) och två i Hunnebostrand (Lökholmen). 
Det finns totalt cirka 10–16 ställplatser på respektive kustort. Vid dessa platser finns det även 
tillgång till tömning av avlopp och avfall samt påfyllning av vatten. Dessa ställplatser har 
anordnats i enlighet med ”Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018–2020”. Utöver dessa finns 
det ytterligare tre ställplatser för husbilar: Flundrebostrand (Smögen), Kungshamn (innan 
Smögenbron) och i Väjern, men på dessa platser finns det inte tillgång till service såsom tömning 
av avlopp och påfyllning av vatten. I Figur 11 redovisas antal nätter med husbil under respektive 
år under perioden 2018–2021. Under åren 2018–2020 var det relativt små skillnader medan år 
2021 sticker ut och ökar med cirka 62 procent jämfört med föregående år. En förklaring till 
ökningen under 2021 kan vara att pandemin gett upphov till nya resmönster då fler valt att 
semestra inom Sverige och många valt att göra det med husbil. 
 

 
Figur 11. Antal nätter med husbil på Sandö och Lökholmen under 2018–2021. Källa: Sotenäs kommun 
 

3.7 Trafikalstrande målpunkter och verksamheter 
Majoriteten av kommunens målpunkter ligger längs den västra kusten där två av de större 
målpunkterna är Smögen och Kungshamn. Ett antal stora och viktiga målpunkter finns också på 
Malmön samt i Hunnebostrand och Bovallstrand. Se Figur 13 nedan. 
 
Många av målpunkterna är mer besökta under sommarhalvåret, till exempel bad- och 
campingplatser. Verksamheter såsom större företag förekommer främst i området närmast 
Kungshamn. Det finns tre större kluster för besöksnäring i Sotenäs kommun. Dessa har växt fram 
utifrån områdenas förutsättningar och upplevelser i de kustnära lägena med höga natur- och 
kulturvärden. De tre klustren återfinns i söder runt Smögen, i mitten med Hunnebostrand och 
Ramsvikslandet och i norr vid Bottnafjorden. Längs med huvudvägen till Kungshamn/Smögen (via 
väg 171 och 174) finns få större målpunkter utöver Nordens Ark.  
 
Offentlig service  

I Kungshamn som är kommunens huvudort finns bland annat kommunhuset, huvudbiblioteket och 
ett större utbud av butiker och restauranger men service finns även i varierande utsträckning i de 
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övriga tätorterna. Utbudet har en stark koppling till besöksnäringen och ökar under 
sommarsäsongen.  
 
Vård och omsorg 

Inom kommunen finns det tre vårdcentraler: i Hunnebostrand, Väjern och i Kungshamn. 
Hunnebohemmet och Kvarnbergets äldrecentrum är de två äldreboenden som finns i kommunen. 
 
Förskola och skola 

Kommunala förskolor finns i tätorterna Bovallstrand, Hunnebostrand, Smögen och Kungshamn. 
Därutöver finns det en enskild förskola på Nordens Ark. Sammantaget finns det cirka 300 barn i 
förskoleverksamhet inom kommunen. Skola för årskurserna F-3 finns på Smögen och i 
Bovallstrand och för årskurserna F-6 finns skolor i Kungshamn och Hunnebostrand. Därtill finns en 
högstadieskola i Kungshamn. Sammantaget finns det cirka 700 barn i skolverksamhet inom 
kommunen.  
 
Gymnasium 

Kommunal gymnasie- och vuxenutbildning i Sotenäs är en del av Symbioscentrum. 
Det finns tre olika introduktionsprogram på gymnasienivå som ska leda till fortsatta studier eller 
underlätta for ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. För den traditionella 
gymnasieskolans program är kommunens ungdomar hänvisade till gymnasieskolor i närliggande 
kommuner. 
 
Badplatser, idrottsanläggningar och kulturanläggningar 

Det finns badmöjligheter längs med hela kuststräckan. I samhällena Smögen, Malmön, 
Kungshamn, Väjern, Hunnebostrand och Bovallstrand finns några större badplatser med många 
användare. I Väjern finns också Tumlaren, en simhall/idrottsanläggning som framför allt nyttjas 
av fastboende. I Kungshamn och Hunnebostrand finns idrottshallar/-plats. Fotbollsanläggningar 
och tennishall/utomhusbanor finns på flera av kommuns orter. De finns även andra målpunkter 
för kultur och idrott i tätorterna, men även i Askum (ridskola) och Tossene (golfbana). 

Handel, service och restauranger  

Handel och service finns främst i de centrala delarna av tätorterna Smögen, Kungshamn, 
Hunnebostrand och Bovallstrand men det finns även ett visst utbud i Malmön och i Askum. På 
landsbygden finns ett fåtal etableringar. Den största externa etableringen är en trävaruhandel 
som ligger söder om Bovallstrand. Stor del av handels- och restaurangutbudet är kopplad till 
besöksnäringen och därför säsongsbetonad, bland annat många av butikerna och 
restaurangutbudet på bryggan på Smögen, längs strandpromenaden i Hunnebostrand och på 
Malmön. I centrala Kungshamn är merparten av butiks- och restaurangutbudet åretrunt-öppet. 

Verksamhetsområden 
Verksamhetsområdena i Sotenäs kommun är överlag relativt småskaliga. I kustsamhällena har 
verksamhetsområdena utvecklats vid hamnlägen och ligger därför relativt centralt, ofta omgivna 
av bostadsbebyggelse. Detta medför att nya ytkrävande och trafikintensiva verksamheter behöver 
förläggas utanför tätorterna. Ett exempel på ett nyare verksamhetsområde utanför tätorterna är 
verksamhetsområdet vid Hogenäs, som etablerats norr om Hovenäset.  
 
I Kungshamn finns fyra större verksamhetsområden: Vägga, Springet, Guleskär och Ödegården. 
Här finns verksamheter knutna till bland annat fiskeriverksamhet, matindustri, båtvarv, 
båtbyggeri och verkstäder.  
 



Ramboll – Mobilitetsutredning Sotenäs kommun 

 

 
 

16/45 

På Smögen finns ett verksamhetsområde med reningsverk på Omholmen och i närheten finns 
även båtvarv och andra typer av verksamheter. Klevens verksamhetsområde har under senare tid 
gradvis omvandlats och utgörs idag i huvudsak av bostadsbebyggelse. I Hunnebostrand finns 
Lökholmens verksamhetsområde, som bland annat hyser flera företag med marin koppling, samt 
Heddalens verksamhetsområde öster om väg 174. I dagsläget pågår också ett detaljplanearbete 
för omfattande verksamhetsområde i anslutning till Askum.  
 
På Malmön finns ett verksamhetsområde på Grönvik med flera verksamheter kopplat till 
småbåtsservice, -förvaring med mera. I Bovallstrand finns ett verksamhetsområde som hyser en 
anläggning för dörrtillverkning. 

Övernattningsmöjligheter och aktiviteter 
Kring samhällena Kungshamn och Smögen samt Hunnebostrand finns det ett stort utbud av 
aktiviteter och upplevelser med goda övernattningsmöjligheter, från hotell till vandrarhem, 
campingplatser och gästhamnar.  
 
Nordens Ark är en djurpark belägen långt in i Åbyfjorden som är öppen för besökare året runt. I 
anslutning till parken finns hotell med restaurang. Ramvikslandet är en annan större målpunkt 
utanför tätorterna, där många gör kortare besök för att bland annat bada och vandra. Det finns 
övernattningsmöjlighet på campingplatser, vandrarhem och hotell på Ramsvikslandet. Både 
Nordens Ark och Ramvikslandet gästas av vardera ungefär 100 000 besökare varje år.  
 
På Malmön finns viss verksamhet som stödjer besöksnäringen under sommarhalvåret. Det finns 
också ett pensionat som erbjuder övernattningsmöjligheter året om. 
 
På Hållö finns ett vandrarhem med konferensanläggning, festlokal och café. För att komma till 
Hållö finns båtfärjor från både Smögen och Kungshamn. 
 
Övernattningsmöjligheter finns också vid golfbanan i Tossene med både hotell och ställplatser för 
husbilar.  
 

 
Figur 12. Inkvarteringsstatistik Sotenäs 2019. Inkluderar inte campingplatser. Källa: Turistrådet Västsverige. 

 
För senare år – 2020/2021 – finns också siffror över antal övernattningar på kommunens 
campingplatser som visar att dessa stått för nästan 75 procent av det samlade antalet gästnätter 
i kommunen. Dessa är inte inkluderade i statistiken ovan. Campingplatserna rymmer både 
deltidsboende och besökare för kortare uppehåll.   
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Figur 13. Offentlig service, badplatser och idrott/kultur/fritid (Källa: Översiktsplanens samrådsversion) 
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Figur 14. Handel, verksamheter och besöksnäring. (Källa: Översiktsplanens samrådsversion)  
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4. BEHOV OCH UTMANINGAR 

Transportsystemet behöver tillgodose mobilitet för alla oavsett ålder, kön och fysisk förmåga 
genom ett utbud av möjligheter för transport för både människor och gods. Trafikanter är ingen 
homogen grupp och människors skiftande behov och förutsättningar att förflytta sig påverkar den 
individuella mobiliteten. Alla har inte tillgång till bil eller äger en cykel, en del bor nära 
kollektivtrafik andra med långt avstånd till närmaste hållplats. Kollektivtrafikutbud i avseende 
linjesträckningar och turtäthet varierar mellan kommundelarna. För en del människor kan 
mobiliteten påverkas av funktionsvariationer som förutsätter assistans. Framkomligheten i 
transportsystemet och trafiksäkerheten beror av kapacitet och trafiksituationer liksom standard 
på bilvägar samt gång- och cykelvägar. Transportsystem behöver stödja många olika behov och 
förutsättningar och både behoven och trafikbelastningen kan variera mellan årstider och i relation 
till befolkningsstorlek.  
 
Det innebär att transportsystemet kapacitetsmässigt behöver fungera för olika förutsättningar 
över året, utan för stor överkapacitet under lågsäsong och med acceptabel framkomlighet under 
högsäsong. I följande avsnitt har trafikanterna delats in i olika grupper för att kunna anpassa de 
lösningsförslag och åtgärder som tas fram i mobilitetsutredningen. Lösningarna ska anpassas till 
olika behov och förutsättningar och ta hänsyn till säsongsvariationer. 

4.1 Fastboende 
Sotenäs kommun har cirka 9 100 kommuninvånare. Antalet invånare har varit relativt oförändrat 
de senaste åren och kommunen har en låg befolkningstillväxt. De flesta bor i tätorterna 
Kungshamn, Smögen, Väjern och Hovenäset, som sammantaget har cirka 5000 invånare. I 
Hunnebostrand bor cirka 2000 personer, i Bovallstrand cirka 450 och på Malmön drygt 250.  
 
Enligt SCB (2020) är invånarna fördelade på cirka 4650 hushåll, där 2000 är ensamstående utan 
barn, 1500 är sammanboende utan barn, cirka 700 är sammanboende med barn under 24 år och 
200 ensamstående med barn under 24 år.1 En hög andel av kommunens invånare bor inom 
definierade tätortsområden (82,1 procent), men bebyggelsestrukturen är relativt gles även i 
tätorterna. Den dominerande hustypen är friliggande småhusbebyggelse (70 procent). 
 
Bebyggelsestrukturen mellan fast-och deltidsboende är jämnfördelad inom kommunen då det inte 
finns några specifika områden som är mer präglade av fast- respektive deltidsboende, bortsett 
från campingplatser. Det är något fler män än kvinnor i Sotenäs kommun. Cirka 50 procent av 
befolkningen i åldersgruppen 20–64 år är yrkesverksamma i kommunen och cirka 34 procent i 
gruppen över 65 år. 
 

Översiktsplan 2022 beskriver två olika 
scenarier för kommunens befolkningstillväxt 
inom en planeringshorisont mot 2050. 
Planen tar utgångspunkt i scenario Stor 
tillväxt som skulle innebära att antalet 
invånare ökar till 13 600. 
 
Scenariot bygger på att en stor verksamhet 
etableras inom kommunen med fler och nya 
arbetstillfällen (upp mot 2000 i 
maxscenariet med stor tillväxt). 

 
1 SCB: Antal hushåll efter region, hushållstyp och år. Hämtad 2022-02-03 från 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT05/table/tableViewLayout1/ 
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Tillverkningsindustri, handel, byggverksamhet och offentliga tjänster svarar för merparten av 
arbetstillfällena i kommunen. Antalet personer som dagligen pendlar till kommunen är cirka 1 000 
personer medan utpendlingen från kommunen är cirka 1 200 personer. Den största ut- och 
inpendlingen sker mot Strömstad, Tanum, Munkedal och Lysekils kommuner. Det är cirka 3 100 
personer som både bor och arbetar i kommunen. Bilinnehavet per 1000 invånare i Sotenäs 
kommun var år 2019 584.  
 
En planerad bebyggelseutveckling i kommunen enligt ny översiktsplan mellan Kungshamn och 
Långevik samt vid Hunnebostrand och Bovallstrand ökar behovet av goda förbindelser längs 
kusten men också en fungerande koppling för bil och kollektivtrafik mot omvärlden. Förbättrad 
infrastruktur på fastlandet är en förutsättning för utveckling med fler bostäder på Malmön.  

4.2 Deltidsboende 
Sotenäs kommun har många så kallade deltidsboende. Med deltidsboende avses personer som 
har sin folkbokförda adress i annan kommun men som tillbringar stor del av året, framför allt 
sommarhalvåret (tidig vår till sen höst) i Sotenäs kommun. Enligt SCB fanns år 2020 drygt 4200 
fritidshus i kommunen (en andel på 48 procent i en jämförelse med antal hushåll för fastboende). 
Enligt TNC är ett fritidshus ett bostadshus med en eller två bostäder som är avsett för eller 
används som fritidsboende istället för permanentboende.2 Utöver fritidshus finns också 
deltidsboende i hus- och villavagn på campingplatser som ofta återkommer år efter år. 
 
De flesta fritidshus/deltidsbostäder i kommunen ligger inom tätortsområdena, det vill säga inte i 
egna fritidshusområden. Detta kan ses i relation till ökningen i biltrafiken under sommarhalvåret 
som visar en fördubbling av trafikflödet på infartsvägarna men en fyrdubbling av flödet på viktiga 
vägar inom tätorterna. Det antas att deltidsboende som tar bilen för resor inom kommunen och 
inom tätortsområdet (exempelvis inköp, service, utflykter, restaurangbesök eller träffa vänner) 
bidrar till detta mönster. 
 
I en studie år 2010 utfördes en totalundersökning av alla delårsboende i norra Bohuslän där 
Sotenäs ingår. Av cirka 3 700 hushåll i kommunen svarade 37 procent på enkäten. Ett fåtal hyr ut 
sina boenden motsvarande 2 veckor eller kortare tid per år. Ifall deltidsboendet skulle vara jämnt 
fördelat över året skulle det innebära en folkökning på cirka 33 procent, men eftersom det är en 
ojämn fördelning av nyttjandet under året innebär det att under sommarmånaderna är det fler 
delårsboende än fastboende.3 
 
För deltidsboende är inte resor till och från arbete eller skola lika avgörande som för fastboende, 
även om det finns deltidsboende som förlänger säsongen i fritidshuset genom att om möjligt 
kombinera med jobb. En förskjutning mot mer hembaserat arbete (orsakat av både 
teknikutvecklingen och restriktioner kopplade till Covid 19-pandemin) kan möjliggöra detta utan 
att alstra ytterligare pendlingsresor på in- och utfartsvägarna. Men de flesta deltidsboende tar 
oavsett bilen till Sotenäs för att nå fram till dörren med packning och vara flexibla för ytterligare 
inköp, utflykter och andra resor inom kommunen. En viss andel av de interna resorna görs med 
cykel eller till fots. 
 
Det antas också att flera deltidsboende med privat båt har sin båtplats i Sotenäs kommun snarare 
än i kommunen där de är fastboende. Detta kan ha påverkan på möjlighet att välja mellan olika 
färdmedel vid resor inom kommunen. Det antas att privat båt kan vara ett alternativ för 
deltidsboende i större utsträckning än idag om det skapas förutsättningar för detta. Antagandet 
underbyggs av den ovan nämnda undersökningen av delårsboende i norra Bohuslän. Av de som 
 
2 TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken. 
3 resultat-enkat-d-muller-2010-04-01.pdf (tillvaxtbohuslan.se) 

https://www.tillvaxtbohuslan.se/delarsboende/wp-content/uploads/sites/5/2014/02/resultat-enkat-d-muller-2010-04-01.pdf


Ramboll – Mobilitetsutredning Sotenäs kommun 

 

 
 

21/45 

svarade hade en majoritet i Sotenäs båt, cirka 62 procent. Varav en större majoritet har en egen 
båtplats (över 80 procent) och cirka 30 procent har en båtplats i gästhamn. 

4.3 Besökare 
Sotenäs kommun har som utpräglad bohuslänsk kustkommun många besökare, framför allt under 
sommarhalvåret. Besökarna kan delas in på flera sätt och för att förenkla redovisningen i denna 
utredning kallas alla ”besökare” i kommunen som inte är heltids- eller deltidsboende för besökare 
och inte för turister. 

Med bil 
Många besökare tar sig främst med bil till Sotenäs kommun. Flest besökare kommer med bil och 
under sommarhalvåret, främst mellan juni-augusti, vilket ökar trafikmängderna kraftigt. 
 
Det råder stor brist på parkeringsplatser under sommarmånaderna. Det gäller alla tätorter men 
framför allt Smögen och Kungshamn såväl som Hunnebostrand. Parkeringsanmärkningar som 
redovisas i Tabell 1 i avsnitt 3.6 är också tätt sammankopplat med närheten till de mest 
besöksintensiva platserna i de centrala delarna på Smögen samt i Kungshamn och 
Hunnebostrand. Bristen på bilparkeringar kan leda till oönskade effekter som söktrafik inom 
tätortsområdena och olagliga parkeringar på privat mark eller längs gator, vilket bidrar till 
framkomlighets- och trafikproblem. Bristande framkomlighet blir också ett stort problem för 
räddningstjänsten. 
 
Sökande efter parkering drivs både av besökarnas önskan om att komma så nära sina besöksmål 
som möjligt och av att det saknas tydlig information om beläggningsstatus och om alternativa 
parkeringsmöjligheter vid infarter. För att göra infartsparkeringar attraktiva som alternativ till att 
leta lediga platser mer centralt kan det dock behövas ytterligare satsningar – mer om detta i 
kapitel 5. Anpassade lösningar. 

Med husbil 
Under senare år har flera undersökningar visat att husbilsägare oftare väljer att övernatta på 
andra platser än på campingplatser. Husbilsbesökare som målgrupp stannar också ett färre antal 
nätter på samma ställe.  Generellt sett stannar de ofta bara 1–2 nätter och efterfrågar oftare 
upplevelser som avser kultur, natur, shopping och stadsmiljöer jämfört med tidigare och med 
besökare till campingplatser. Således blir centrumnära övernattningsplatser en viktig aspekt för 
husbilsägarna. 
 
I samrådsversionen av Översiktsplan 2022 står ”Kommunen ser även en ökande efterfrågan på 
ställplatser för husbil. […] Ställplatserna ska vara lättillgängliga markområden för 
uppställning/övernattningar under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet behöver det 
finnas tillgång till tömning av avlopp och påfyllning av vatten.” I markanvändningskartan är 
möjlighet till husbilsparkering särskilt utpekat vid Stensnäsvallen i Bovallstrand, men möjlighet till 
samlokalisering med andra funktioner kan finnas i flera lägen. En beskrivning av potential för 
samnyttjande som identifierats under arbetet med denna mobilitetsutredning finns i avsnitt 6.3. 
 
Bland husbilsturisterna finns också olika grupper: både besökare som söker sig till kustorterna 
och det utbud av kultur och upplevelser som finns där samt besökare som vill uppsöka 
natursköna miljöer och övernatta utanför tätorterna. Särskilt attraktiva platser som kan behöva 
studeras närmare i ljus av utmaningar och möjliga anpassningar för husbilsbesökare utanför 
tätortsområdena är Malmön och Ramsvikslandet. 
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Med kollektivtrafik 
Något som skiljer besökare från fastboende och delårsboende kopplat till kollektivtrafik handlar 
om vad de har för målpunkt. Eftersom fler i besökarkategorin har sin destination i tätorterna, vid 
större turistmål eller övernattningsställen ökar kollektivtrafikens potential för denna grupp. Det 
finns en kollektivtrafikvana hos många besökare från större städer (och ett lägre bilinnehav) som 
ökar sannolikheten hos denna grupp att välja buss eller tåg framför bil. Utöver detta finns det en 
växande efterfrågan på mer ekologiskt hållbara semesteralternativ som kan vara en särskilt viktig 
fråga för många besökare till attraktiva och känsliga naturmiljöer i kustzonen. 

Med båt 
Sotenäs kommun är populärt som besöksmål för småbåtsturister. Utöver 700 platser i 
kommunens gästhamnar finns möjlighet att ankra i naturhamnar längs kusten när 
väderförhållanden tillåter. Högsäsong för gästhamnarna är cirka vecka 25–33. 
 
Småbåtsturismen har inte pekats ut som en trafikmässig utmaning under arbetet med 
mobilitetsutredningen, även om det kan finnas kapacitetsbegränsningar både i farleder och 
gästhamnar. Även om småbåtstrafiken och den vägburna trafiken på land kan ses som två skilda 
system där den sistnämnda utgör prioritet för mobilitetsåtgärder, så kan det finnas lösningar 
också för besökare med egen båt som är intressanta att diskutera. Exempelvis saknas kapacitet 
för kortare stopp (bunkring eller ärenden till centrumtjänster). Det skulle även kunna avlasta 
trafiken i någon omfattning. 

4.4 Verksamheter 
De främsta utmaningarna uppstår kring tätortsnära verksamhetsområden och förstärks om både 
inkommande och utgående gods transporteras på väg och om arbetskraften pendlar med bil. 
Mobilitetsåtgärder behöver titta både på godstransporter och på pendlingstrafiken. 
Nya verksamhetsetableringar bör utredas noga med tanke på mobilitet, både när det gäller 
lokalisering och satsningar på hållbara trafiklösningar som ackompanjerar utbyggnaden. 
 
Guleskär pekades ut under workshop med kommunen som ett exempel på utmaningar där 
godstransporter till och från området måste passera centrala Kungshamn med negativ påverkan 
på omgivningen. Problem uppstår också med lastbilar som ankommer sent om kvällen eller tidigt 
om morgonen i förbindelse med av- och pålastning då lämpliga platser för parkering och dygnsvila 
saknas. 
 
Medan utrikes godstransporter till cirka 70 procent (räknat i ton) sker med sjöfart, sker cirka 90 
procent av inrikestransporterna med tunga lastbilar.4 Ett viktigt mål för den nationella 
transportplanen är att främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. 
Det pratas dock främst om satsningar för att underlätta för utrikes sjöfart i form av förbättring av 
hamnar och farleder för bland annat större fartyg. Men för att uppnå överflyttning av den inrikes 
godstransporten från väg till vatten och mer hållbara transportmedel kan andra satsningar 
behövas. 
 
Landningshamnar för fiske finns både på Smögen och i Kungshamn.5 Denna verksamhet alstrar 
godstrafik i form av lastbilstransporter på land, men är också identitetsbärande för 
lokalsamhällena. 
  

 
4 Källa: Trafikverket (2018). Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029: remissversion 2017-08-31. http://trafikverket.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1363916/FULLTEXT01.pdf 
5 https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/fiskerikontroll-och-fisketillsyn/landningshamnar.html, hämtad 2021-01-03 

https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/fiskerikontroll-och-fisketillsyn/landningshamnar.html
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5. ANPASSADE LÖSNINGAR 

I detta kapitel beskrivs tänkbara lösningar för de utmaningar och behov som redovisas i kapitel 3 
och 4. Lösningarna bygger på resultat från workshopen med representanter från kommunen och 
från arbetet med översiktsplanen, på konsultens egna kunskaper från tidigare mobilitets- och 
trafikutredningar samt på referenser från andra kommuner och städer. 
 
Stor vikt har lagts på att hitta lösningar som är lämpliga för en kommun med Sotenäs särskilda 
utmaningar och att beskriva anpassningar baserat på lokala förutsättningar. Fokus i detta kapitel 
ligger på övergripande lösningar, men det har också dykt upp mer platsspecifika exempel och 
förslag som redovisas i kapitel 6.4. 
 
På samma sätt som utmaningar och behov beskrivs också tänkbara mobilitetslösningar utifrån de 
fyra identifierade användargrupperna fastboende, deltidsboende, besökare och verksamheter. För 
att undvika upprepning beskrivs de olika förslagen kopplade till en primär användargrupp som 
lösningen i första hand utformas för. Detta utesluter dock inte att flera grupper kan gynnas av 
investeringen. Synergier beskrivs mer detaljerat kopplat till prioriterade ”nyckelåtgärder” i kapitel 

6.1, där det också finns ett anslag till hur nyttor och kostnader kan mätas eller kvantifieras. 

5.1 Fastboende 
Vid bebyggelseplanering bör utbyggnad ske i nära anslutning till befintlig eller planerad 
service med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik för att minska bilbehovet. Genom kortare 
avstånd till kommersiell och kommunal service samt kollektivtrafik ökar möjligheterna för att fler 
går, cyklar och åker kollektivt. För fastboende ligger det största behovet på resor till och från 
arbete eller skola. I många fall kan befintlig infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik också 
nyttjas av tillkommande bebyggelse, och förtätning kan skapa underlag för ett bättre utbud som 
gynnar både befintliga och nya invånare. 
 
Nya, kompletterade väglänkar för både gång-, cykel- och motoriserad trafik har diskuterats, 
framför allt kring Kungshamns tätort. Den prioriterade länken som föreslås i översiktsplanens 
samrådshandling mellan Smögenrondellen och Klippsjön binder samman infarterna strax norr om 
tätortsområdet och kan ses som särskilt viktig i relation till planerad ny utbyggnad enligt 
översiktsplanen. Kopplingen har potential att leda trafik bort från tungt belastade stråk i centrala 
Kungshamn, och göra nytta både under högsäsong och för tyngre trafik året om. Kopplingen gör 
också Smögenbron och Smögen mer tillgänglig. Tvärkopplingens gång- och cykelfunktion är också 
viktig, både för boende och besökare. En ny koppling till Malmön har också diskuterats för att 
undvika genomfartstrafik i Örns samhälle. 
 
Det finns behov av att bygga ut infrastrukturen för gång och cykel för ökad attraktivitet och 
säkerhet. Detta gäller särskilt prioriterade gång- och cykelstråk men också för att uppå ett mer 
sammanhängande nät. Kopplingar för cykeltrafik mellan kustorterna är intressant både för 
fastboende och besökare, och behov av förstärkning kan också gälla öst-västliga kopplingar till 
och från kusten. Vägarna/gatorna i kommunen är smala med höga trafikflöden under 
sommarmånaderna, vilket leder till att oskyddade trafikanter exponeras för trafikfara där det inte 
finns gång- och cykelvägar. Det blir också av stor betydelse att cykelnätet dimensioneras för att 
kunna hantera ökade flöden i framtiden. Kostnaden vid utbyggnad av nya gång- och cykelvägar 
beror på topografi/grundförhållanden och på ägandeförhållanden, och styrs också av önskad 
standard för stråket. Det kan vara aktuellt med olik standard beroende på stråkets läge och 
förväntade flöde. Åtgärder som belysning, skyltning eller tydligare vägmärkning innebär relativt 
låga kostnader. 
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I Sotenäs kommun är landskapet kuperat med stora nivåskillnader. Kustorterna är tätbebyggda 
men avståndet mellan orterna är ogynnsamt för gång- och till viss grad cykelresor. I detta 
avseende kan elcyklar/elsparkcyklar bidra till att öka andelen resor som inte görs med bil. 
 
En överflyttning från bil till cykel skulle också kunna förstärkas i form av satsningar på attraktiva 
och väldimensionerade cykelparkeringar i lägen med populära målpunkter, där cyklister når 
betydligt närmare målet än bilister. Cykelparkeringar bör ha även viss grad av serviceutbud som 
exempelvis cykelpump och möjligheter att låsa fast cykeln. Bilparkeringar får, om denna lösning 
ska få effekt, anläggas på längre avstånd från målpunkter och entréer. 
 
Ett annat sätt kan vara att etablera ett kommunövergripande hyrcykelsystem (exempelvis med 
elcyklar, laddstationer och möjlighet till prenumeration) som även besökare till kommunen kan 
nyttja. Cykeluthyrning skulle kunna kombineras med infartsparkeringar till tätorterna, där det 
finns garanterad parkering till en lägre kostnad. Cykelhyran kan integreras i parkeringsavgiften. 
Vid infartsparkeringar kan det även finnas en cykelservicestation. Kostnaden bör kunna 
begränsas, särskilt om lösningar kan göras flyttbara och återanvändas år efter år.  
 
Det finns behov av specifika lösningar för glesbyggda områden när det gäller att skapa ett 
kollektivtrafikutbud eller ett mobilitetsutbud för de som inte har tillgång bil, eller som åtgärd för 
att minska bilanvändandet. Ett samarbete med större arbetsplatser skulle kunna resultera i extra 
avgångar anpassade efter arbetstider. En lösning för det lokala resandet kan också vara att 
utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken genom att exempelvis koppla på flera aktörer, 
vilket kan korta ner responstider och bidra till ett bättre utnyttjande av fordon och chaufförer som 
redan finns på plats. Exempel på mobilitetsaktörer som skulle kunna medverka i ett utökat 
kollektivtrafikutbud är befintlig anropsstyrd trafik, färdtjänst, privata taxiföretag, omsorgsbussen 
eller skolskjutsen. Lösningen kräver en gemensam plattform där resor kan planeras och bokas. 
 
Det kan finnas en potential i plattformslösningar/appar också när det gäller att öka 
beläggningsgraden i privata fordon (samåkning), med effekter som kostnadsbesparingar för 
resenären. Detta kan till exempel handla om samåkning från pendelparkeringar, eller från 
bostadsområden till arbetsplatsområden eller knutpunkter för kollektivtrafik. Delade taxiresor kan 
också vara ett sätt att bättre utnyttja befintliga fordon och minska det samlade trafikflödet på 
kommunens vägar. Lösningarna ikräver dock en beteendeförändring som kan ta tid att etablera, 
men som kan skyndas på av exempelvis ökade drivmedelskostnader eller informationskampanjer. 
 
Kollektivtrafik med buss erbjuder generellt något sämre förutsättningar än tåg när det gäller 
kombinationsresor med cykel. Västtrafik tar inte med konventionella cyklar på sina bussar i 
nuläget, men det finns exempel från andra län där regionbussar har cykelstativ med plats för ett 
fåtal cyklar. Möjlighet att ta med cykel på bussen skulle kunna begränsas till ett fåtal hållplatser 
om behov finns att spara tid eller för chauffören att säkra cyklarna på stativet. Däremot kan det 
vid busshållplatser anläggas cykelparkering för att enklare byta trafikslag mellan cykel och buss.  
 
En aspekt som har relevans både för fastboende och deltidsboende är leveranser av varor och 
paket. För resor som involverar dessa transportbehov har cykel, gång och kollektivtrafik svårt att 
ersätta bilen, men effektiva lösningar för hemleverans kan bidra till att minska den samlade 
trafikalstringen. Det kan också finnas andra mobila tjänster som kan minska resbehovet, till 
exempel bokbuss, food trucks/försäljning från bil, uppsökande vård eller ett mobilt 
vaccinationsutbud. 
 
För de fastboende som önskar att använda cykel året om eller undvika bil vid kortare resor kan 
vinterväghållning av gång- och cykelbanor vara en prioriterad fråga. Det finns också exempel 
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från andra platser där stödordningar har etablerats av kommun, näringsliv och andra aktörer för 
att erbjuda subsidierade dubbdäck till cyklar, reflexvästar, cykelbelysning, med mera. 
 
På regional nivå har det ibland diskuterats potentialen av en nord-sydlig blå kollektivtrafik som 
binder samman kustorter och målpunkter över kommungränserna (bland annat i 
Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla och i Blå ÖP för 
Norra Bohuslän). Lösningen kan bidra till att avlasta infrastruktur på land, och utgöra ett 
attraktivt alternativ både förarbetspendlare och besökare. Dock krävs relativt stora investeringar 
och samarbete mellan många aktörer för att realisera detta. 
 

 
Figur 15. Diagram över föreslagna mobilitetslösningar riktade mot utmaningar och behov hos fastboende i 
kommunen. En uppskattning har gjorts av lösningarnas placering på skalorna enkelt/svårt respektive 
kritiskt/önskvärt. 

Särskilt identifierade och prioriterade ”nyckelåtgärder” diskuteras mer i detalj i kapitel 6.1. Där 
finns också en beskrivning av potentiella synergier där samma eller liknande åtgärder förväntas 
gynna flera användargrupper, vilket kan påverka bedömningen av nytta och effekter av 
kommunens investeringar. 

5.2 Deltidsboende 
Satsningar på infrastruktur för gående och cyklister har också potential att bidra till hållbar 
mobilitet för deltidsboende. Många i denna kategori har möjlighet att ha egen cykel på plats, och 
vistas i kommunen under de delar av året då cykel är mest attraktivt som transportmedel. 
Deltidsboende har också kunskap om vilka vägar som lämpar sig som cykelvägar och bättre 
orienteringsförmåga än många besökare, vilket kan sänka tröskeln för att använda cykel som 
färdmedel. Det förväntas finnas en stor grad av överlappning mellan stärkta gång- och 
cykelkopplingar som skulle gynna både deltidsboende och fastboende. Detta för att fritidshus i 
kommunen till stor grad finns integrerade i övriga bebyggelseområden. Vissa skillnader kan dock 
finnas mellan prioriterade målpunkter för de olika grupperna. Det finns också många av dessa 
stråk för gång- och cykeltrafik som har potential att användas av besökare, framför allt i 
kombination med cykeluthyrning och/eller bytesmöjlighet med andra färdmedel (bil eller 
kollektivtrafik), se mer under 5.3. 
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För deltidsboende med egen båt kan det vara värt att uppmuntra/underlätta användningen av 
denna till resor inom kommunen. Det gäller till exempel möjlighet att lägga till med egen båt i 
centrala lägen under begränsade tidsrum för kortare ärenden i någon av kommunens 
tätorter. Detta gäller också fastboende med egen båt. Många av orterna har ursprungligen riktat 
sig mot vattnet och hamnen, för att sedan vända sig inåt mot bilvägar och parkeringsytor. Detta 
kan vara ett av flera steg mot att stärka eller återställa den traditionella kopplingen mellan 
kustorternas handel och service och havet de angränsar till. 
 
Det kan också vara värt att undersöka hur Sotenäs kommun kan stödja en omställning till en 
större andel elektrifierade fritidsbåtar med den infrastruktur som behövs för laddning 
och underhåll. Det har konstaterats att bilpooler är svåra att etablera i en kommun som 
Sotenäs, både på grund av ett starkare bilberoende i vardagen, en glesare bebyggelsestruktur 
och ett begränsat underlag utanför besökssäsongen, men för fritidsbåtar kan det vara värt att 
undersöka potential till delningsekonomi eller uthyrning, antingen av elektrifierade eller 
mer konventionella småbåtar. Dessa båtpooler kan ske i befintliga småbåtshamnar, och har 
potential att användas av såväl fastboende som besökare utöver deltidsboende. Det finns också 
en marknadsföringspotential om kommunen ligger i framkant och är tidiga i regionen med att 
etablera ett utbud, men förutsättningar behöver undersökas att skapa nödvändig infrastruktur på 
land, till exempel i form av ledningar och laddkapacitet. 
 
Bland deltidsboende som inte bor i fritidshus bland övrig bebyggelse har många sin bas vid 
kommunens campingplatser. För denna grupp skulle satsningar på både matartrafik med 
shuttlebuss eller en effektiv anropsstyrd kollektivtrafik eller satsningar på en mer attraktiv 
cykelinfrastruktur kunna vara av värde och minska behovet av bil för resor inom kommunen.  
 

 

Figur 16. Diagram över föreslagna mobilitetslösningar riktade mot utmaningar och behov hos deltidsboende i 
kommunen. En uppskattning har gjorts av lösningarnas placering på skalorna enkelt/svårt respektive 
kritiskt/önskvärt. 
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5.3 Besökare 

Med bil 
För att hantera den stora ökningen i efterfrågan efter parkeringsplatser under turistsäsongen bör 
möjlighet till etablering av samlade mobilitetslösningar i strategiska lägen undersökas. Det 
kan finnas två olika nivåer för denna typ av lösningar: en nivå som stärker parkeringskapaciteten 
i gångavstånd till större målpunkter, men som kan vara svårare att iordningställa eftersom det 
kräver centralt belägna ytor som också är attraktiva för annan användning. Den andra nivån 
handlar om lösningar mer i utkanten av tätorterna, där markpriserna generellt är lägre och det 
inte finns lika många konkurrerande markanspråk. Här kan möjlighet finnas att erbjuda 
långtidsparkering eller parkering i kombination med andra funktioner såsom gratis matartrafik 
med buss eller lånecyklar. 
 
Utökad kapacitet för samlingsparkering med gångavstånd till målpunkter är en lösning som 
diskuteras i tätbebyggda områden, men som kan vara mer utmanande att lyckas med i Sotenäs. 
Här finns det ett behov av att hitta ytor inom en radie på cirka 400 meter från viktiga besöksmål, 
så som bryggan på Smögen, centrala Kungshamn, Malmön eller centrum/hamnområdena i 
Hunnebostrand och Bovallstrand. Samtidigt kan detta vara ytor som också är aktuella för annan 
permanent markanvändning, exempelvis vinterförvaring av småbåtar.  Det kan vara enklare att 
hitta tillfälliga lägen för samlingsparkering i kombination med gångresor i de mindre tätorterna 
Hunnebostrand och Bovallstrand. 
 
För Smögen/Kungshamn bedöms det som intressant med en lösning som kan fånga upp flera 
olika resbehov och målpunkter och i ännu högre grad avlasta Smögen. För att hantera ett längre 
avstånd till målpunkter kan det därför behövas mobilitetspunkter med infartsparkering i 
kombination med matartrafik, exempelvis i form av shuttlebuss och/eller cykeluthyrning som 
kan inkluderas i parkeringsavgiften. Mobilitetspunkten kan vara både tillfällig/säsongsbaserad och 
permanent. Exempel på ytterligare resbehov som skulle kunna fångas upp är besökare vid 
befintliga campingplatser i utkanten av Kungshamn. Dessa finns vid båda infarterna till tätorten, 
och ett utbud av hyrcyklar eller elektrifierade bussar till centrala Kungshamn och Smögen kan 
reducera behovet av korta bilresor. 
 
För att göra en mobilitetspunkt ännu mer attraktiv kan det vara aktuellt att göra den bemannad 
med personal som både kan hantera uthyrning och informera om resan vidare, samt erbjuda 
generell turistinformation. Det kan också vara aktuellt att erbjuda laddningsmöjlighet för 
elbilar och erbjuda elektriska hyrcyklar. Eventuell matartrafik med shuttlebussar kan också med 
fördel elektrifieras och linjen kan på sikt trafikeras med självkörande fordon.  
 
Att sätta upp skyltar med realtidsinformation om beläggning på parkering och alternativa 
transportmedel är ett sätt att minska trafiken inom kustorterna. Dessa lösningar kan med fördel 
kombineras med mobilitetspunkter vid infarter som erbjuder lediga parkeringar och byte till gång, 
cykel eller kollektivtrafik fram till besökarnas målpunkter. Som ett komplement till 
realtidsskyltarna kan det också vara intressant att använda en parkeringsapp för besökare 
som realtidsuppdaterar samtliga och respektive parkeringar om parkeringsbeläggningen och 
möjliga transportalternativ till målpunkter och avgångstider för kollektivtrafik. På så vis kan 
biltrafikanter planera sin resa i förväg, eventuellt byta till hållbara färdmedel på utpekade platser, 
och undvika cirkulationstrafik i sökandet efter lediga parkeringsplatser. 
 
Vissa gator i centrala Kungshamn, på Smögen eller i Hunnebostrand kan under vissa tider eller 
perioder omvandlas till gångfartsgator eller stängas helt för motoriserad trafik för att prioritera 
oskyddade trafikanter. Begränsningar för motoriserad trafik kan vara aktuellt under helger 
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eller högsäsong mellan kl 10-18 då flest oskyddade trafikanter rör sig i området. Detta föranleder 
att biltrafiken får en sämre framkomlighet och behöver hitta alternativa resvägar för att nå sin 
målpunkt. Avvägningar bör göras utifrån gatans angöringsfunktion om all fordonstrafik ska 
begränsas eller om behörig trafik ska tillåtas. Varuleveranser kan i sin tur också styras under 
vissa tider, exempelvis kl 6-10 för att minska belastningen under högtrafik. 
 
En stor belastning under begränsade perioder kan uppstå vid evenemang som kan kräva 
särskilda mobilitetslösningar för att undvika särskild negativ påverkan på framkomlighet för 
övrig trafik och för människor i omgivningen. Vid dessa tillfällen bedöms det som nödvändigt att 
ställa krav på arrangörerna att ta fram en mobilitetsplan som möjliggör att besökare till 
evenemang och festivaler kan resa på andra sätt än med privat bil. Exempel på åtgärder kan vara 
att subsidiera kollektivtrafik i form av extra bussturer eller båtturer från lämpliga bytespunkter, 
eller att sprida information till besökare om hållbara färdmedel i kombination med marknadsföring 
av evenemanget. Möjlighet kan också finnas att styra lokaliseringen av evenemang till platser där 
förutsättning för gångresor, cykel och kollektivtrafik finns. 

Med husbil 
Tillfälliga ställplatser för husbilar under sommarhalvåret kan samutnyttjas med 
vinteruppställningsplatser för båtar som ligger intill småbåtshamnar/marinor, då båthamnarna i 
de flesta fall erbjuder service såsom avloppstömning, vatten och el som husbilar behöver. Dessa 
lägen är dessutom attraktiva i och med att båthamnarna ligger relativt centralt i kustorterna 
vilken husbilsbesökarna eftersträvar. Detta blir också ett kostnadseffektivt sätt att nyttja redan 
befintlig service och mark. 
 

Det verkar finnas potential till lönsamhet i etablering av tätortsnära ställplatser för 
husbilsövernattning. Detta underbyggs av statistik för de kommunala husbilsparkeringarna vid 
Sandön och Lökholmen. Detta kan bidra till att även privata markägare och verksamheter kan 
vara intresserade av att sätta av ytor för tillfällig husbilsparkering under högsäsongen, särskilt om 
verksamhetens ytbehov är lägre under sommarmånaderna. Den befintliga planen för ställplatser 
är en bra utgångspunkt för att diskutera krav kopplat till dessa ytor. 
 
Nya etableringar av ställplatser för husbilar i mer perifera lägen kan vara aktuellt att diskutera i 
anslutning till ovan nämnda mobilitetspunkter då det finns flera potentiella nyttor vid 
samlokalisering. Det möjliggör alternativa transportmedel för att åka in till kustorter så att de 
kortare utflykterna undviks och att viss service finns tillgänglig med bland annat turistinformation, 
cykelservice och laddstationer med mera. Ställplatsavgiften kan också integreras med 
cykeluthyrning och kollektivtrafikbiljett. 
 
Många husbilsbesökare söker sig också till attraktiva landskap utanför tätorterna, och det finns ett 
behov att möta efterfrågan efter ställplatser i havsnära lägen utanför tätorterna. I dessa fall 
kan det vara svårare att uppnå samlingslösningar, eftersom en motivationsfaktor är att komma 
bort från trängseln och närmare naturen. Ramsvikslandet och Malmön utgör två intressanta 
exempel för att undersöka påverkan och testa alternativa lösningar för husbilar. Gemensamt för 
båda dessa områden är en enkel samlad entrépunkt där möjlighet kan finnas att erbjuda service 
och information riktat till husbilar (Tullbodens färjeläge för Malmön och bron över Sotekanalen 
mot Ramsvikslandet). Det kan också vara intressant att räkna husbilspasseringar vid dessa 
punkter under särskilt välbesökta perioder för att få en bättre bild över situationen. 
 
I miljöer som på Ramsvikslandet och Malmön kan det vara aktuellt att använda en kombination 
av att anordna ställplatser i lämpliga lägen, där negativ påverkan på landskapsbild och andra 
intressen kan minimeras, och begränsningar för husbilstrafik i särskilt känsliga lägen, i form av 
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fysiska stängsel, lokala trafikföreskrifter, skyltning eller en app som bidrar till att identifiera 
tillåtna övernattningsplatser i området. Till skillnad från Malmön är nästan hela Ramsvikslandet 
naturreservat. Allemansrätten ger möjlighet till övernattning utan att campa. Tolkningen av 
reglerna är inte entydig, och olika kommuner och myndigheter kan ha olik uppfattning. En dialog 
mellan kustkommunerna och ett samarbete kring information och tolkning av regelverk 
kan bidra till större tydlighet gentemot husbilsbesökare. 

Med kollektivtrafik 
Utmaningar kopplade till kollektivtrafik bedöms handla mer om ”hela resan”-perspektivet och 
möjlighet att kunna ta sig kollektivt mellan olika målpunkter inom kommunen snarare än om den 
reguljära busstrafikens linjer och turtäthet. En tänkbar lösning kan vara att satsa på 
bytesmöjlighet mellan kollektivtrafik och cykel med uthyrning och information om lämpliga 
cykelvägar lokaliserat vid utvalda hållplatser. Detta kan ske som en vidareutveckling av det ”bike 

& hike”-koncept som redan finns i kommunen. 
 
Det kan också finnas synergier mellan infartsparkeringar som diskuterats längre upp och den 
reguljära busstrafiken genom att skapa effektiva bytespunkter och till exempel låta 
parkeringsbiljett användas som bussbiljett inom kommunen. 
 
Viljan att använda kollektiva färdmedel finns hos många besökare, och förväntas öka i framtiden. 
Men som besökare saknas ofta kunskapen om busslinjernas trafikering, turtäthet och om utbudet 
möjliggör hela den resan som planeras. Därför representerar fortfarande bilen ett enklare och 
tryggare alternativ för många besökare. Ett sätt att underlätta för besökare som önskar att resa 
kollektivt kan vara att samla och sprida information om hållbara alternativ, och 
tillgängliggöra detta genom en uppdaterad turistinformationstjänst på mejl eller telefon, 
alternativt genom en webbplattform eller app som redovisar det samlade kollektivtrafikutbudet 
inom kommunen. 
 
Vid utbyggnad av och kring befintliga gång- och cykelvägar bör förbättringar utföras gällande 
skyltning till besöksintensiva målpunkter men även till orter, vilket underlättar för 
gång- och cykelturister. 
 
Mindre utbyggnader av cykelvägar kan också behövas för att ansluta till befintliga/nya hållplatser 
för att kombinera resor mellan cykel och kollektivtrafik. Utöver ovan nämnda lösningar 
föreslås att göra det möjligt att ta med cykeln på bussen. 

Med båt 
Besökare med egen båt gynnas också av ett mer varierat kollektivtrafik-och mikromobilitetsutbud 
i tätorterna, särskilt om detta kopplas till gästhamnarna. 
 
Även om kapacitet för småbåtstrafiken inte har identifierats som en begränsning så finns det en 
negativ påverkan i form av buller, trängsel och utsläpp i känsliga lägen, särskilt om antal 
besökare med egen båt ökar i framtiden. En omställning till elektrifierade småbåtar har 
börjat, men möter begränsningar framför allt när det gäller nödvändig infrastruktur på land. 
Möjlighet kan finnas för Sotenäs kommun att vara drivande i arbetet med att välkomna eldrivna 
småbåtar och lägga till rätta för dessa besökare, vilket också kan komma till nytta i kommunens 
marknadsföring och identitet som hållbar turistdestination, och för fastboende som vill reducera 
sitt ekologiska fotavtryck. Utöver laddinfrastruktur kan attraktiviteten för elbåtar ökas genom 
lägre gästhamnsavgifter eller reserverade platser i centrala lägen. 
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Under sommarhalvåret finns potential till utökad kollektivtrafik på vatten inom och mellan 
kustorter samt till och från stora besöksmålpunkter såsom Nordens Ark, bryggan på 
Smögen, Ramsvikslandet och Stallebrottet på Malmön. Vid högsäsong kan utökad turtäthet ske på 
den vattenburna kollektivtrafiken. Den vattenburna kollektivtrafiken kan också bli en 
turistattraktion som även kan öka Sotenäs attraktionskraft. För att förenkla båtbussresan bör det 
också finnas möjligheter att kombinera eller fortsätta resan med buss. Exempel på vattenburen 
kollektivtrafik är båtbussarna som trafikeras av Karlstadsbuss som har turer inom och mellan 
orterna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn. Kostnad beror på antal linjer och behov av 
investering i nya fordon/båtar. Med tätare trafik följer högre driftskostnader. 
 

 

Figur 17. Diagram över föreslagna mobilitetslösningar riktade mot utmaningar och behov hos besökare till 
kommunen. En uppskattning har gjorts av lösningarnas placering på skalorna enkelt/svårt respektive 
kritiskt/önskvärt. 

5.4 Verksamheter 
För verksamheter vid kusten bör potentialen undersökas till överflyttning av godstransport 
från väg till vatten. Medan utvecklingen i större hamnar som Göteborg går mot större fartyg i 
utrikes trafik kan det också finnas möjlighet att nyttja mindre fartyg för kustsjöfart och matning 
till större hamnar för omlastning eller vidare distribution. En ökad andel sjöburna transporter kan 
innebära behov av upprustning av kajer, men också möjlighet att nyttja befintliga 
djuphamnslägen i kommunen genom att se till att förutsättningarna finns på plats.  
 
Det kan finnas utmaningar när det gäller omställning från vägburen till vattenburen transport för 
mindre verksamhetsområden som de som finns i Sotenäs kommun. Investeringar i fartyg och 
infrastruktur på land gör det svårt att konkurrera mot den redan etablerade lastbilstransporten. 
Det bör dock diskuteras om marin teknikutveckling kan gynna denna omställning, till exempel 
med bättre styrningssystem, mer energieffektiva eller självstyrande fartyg. 
 
För verksamhetsområden där lastbilstransport har en negativ påverkan på bebyggelseområden i 
omgivningen bör det också undersökas potential för mer hållbara vägburna transporter, till 
exempel med elektrifierade lastbilar eller hybridfordon som kan minska utsläpp vid trafik genom 
tätorter. Omlastningsplatser för gods/varor utanför tätorten för vidare transport med 
mindre fordon till mottagare (samlastning) är en lösning som har potentiella synergier med andra 
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mobilitetslösningar som diskuterats, så som samlingspunkter i tätorternas utkant. Det finns också 
ett behov av ytor för parkering och dygnsvila för tungtransporter som ankommer sent 
kvällen innan avlastning eller tidigt på morgonen som kan samlokaliseras med en 
omlastningscentral, exempelvis vid infart till Kungshamn (Hogenäs Norra). 
 
Den största kortsiktiga potentialen för omställning till hållbara transport- och mobilitetslösningar i 
befintliga verksamhetsområden ligger sannolikt i pendlingsresorna. Här bör verksamheterna 
själva uppmuntras att delta i kartläggningar och att hitta lösningar och incitament för mer hållbart 
resande som gynnar miljö och hälsa, som kan innebära framtagande av gröna resplaner 
tillsammans med företagen. Det kan handla om subsidierade kollektivtrafikutbud med 
extraturer kopplat till arbetstidens början och slut, eller incitament för ökat cykelresande i form av 
satsningar på sammanhängande infrastruktur, säker cykelparkering, cykelverkstad med mera. 
Det kan även innefatta uppsamlingsparkeringar för samåkning för de anställda för att minska 
trafiken på vägarna. 
 
Kommunens översiktliga planering bör peka ut aktuella nya verksamhetsområden utifrån 
förutsättningar för hållbara transporter med minimal negativ påverkan på omgivningen, 
samt förutsättningar för hållbart resande till och från området för de sysselsatta. Det planerade 
verksamhetsområdet vid Askumkrysset och infarten till Kungshamn från öst har goda 
förutsättningar att uppfylla dessa förutsättningar. 
 
Kommunen bör också kräva en utredning av trafik- och mobilitetsfrågor kopplat till nya, 
större verksamhetsetableringar med tydligt fokus på hållbara transporter. Resultat av 
utredningen omsätts sedan till reella satsningar på gång- och cykelinfrastruktur samt andra 
alternativ till pendlingsresor med bil. Detta kan innebära krav om satsningar från 
verksamheternas sida, men också behov av att möta upp från kommunens håll i form av stärkta 
gång- och cykelstråk.  
 

 

Figur 18. Diagram över föreslagna mobilitetslösningar riktade mot utmaningar och behov hos verksamheter i 
kommunen. En uppskattning har gjorts av lösningarnas placering på skalorna enkelt/svårt respektive 
kritiskt/önskvärt.  
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6. REKOMMENDATIONER 

6.1 Diskussion kring nyckelåtgärder 
Bland de tänkbara lösningarna finns vissa nyckelåtgärder som bör prioriteras särskilt i kommande 
diskussioner och utredningar inom kommunen. Detta gäller framför allt de lösningar som hamnar 
uppe till vänster i utvärderingsmatrisen (fyrfältsmodellen): som anses viktiga eller kritiska för att 
uppnå en mer hållbar mobilitet samtidigt som de bedöms som relativt enkla att genomföra. Det 
finns också nyckelåtgärder som behöver prioriteras, vilka räknas som svårare att genomföra, om 
dessa också anses vara kritiska för ett välfungerande framtida mobilitetssystem i kommunen. 
 
Vissa av åtgärderna har tydlig koppling till den långsiktiga markanvändningen i kommunen, och 
kan behöva illustreras eller på annat sätt beskrivas i översiktsplanen. Andra åtgärder kan drivas 
vidare av kommunen på andra fronter, utan koppling till den övergripande markanvändningen. 
Vissa av lösningsförslagen kräver också att kommunen etablerar kontakter med andra aktörer, 
både inom och utanför kommunen, för att driva frågorna och hitta vägar till investering och 
implementering. 
 
I detta kapitel beskrivs rekommenderade nyckelåtgärder utifrån deras relation till översiktsplanen 
och konsekvenser för fortsatt arbete. Det finns också en beskrivning av lösningarnas förväntade 
nytta, med särskilt fokus på påverkan på trafikflöde och parkeringsproblematik under högsäsong. 
Beskrivningen pekar också på relationen mellan olika åtgärder, där vissa lösningar kan ses som 
basinvesteringar som andra mobilitetssatsningar bygger på, medan andra åtgärder kan dra nytta 
av att samlokaliseras och gynna flera olika användargrupper. 

Nyckelåtgärd 1a – satsning på prioriterade, lokala stråk för gång och cykel 
Det finns ett begränsat nät av cykelvägar i Sotenäs kommun i dag och cykeltrafiken har en låg 
färdmedelsandel. Lösningsförslaget delar upp investeringarna i två nivåer: satsningar på 
prioriterade stråk och utbyggnad av ett sammanhängande nät. Störst nytta med tanke på att lösa 
utmaningar under högsäsong har satsningar på prioriterade stråk där cykeltrafik kan avlasta 
biltrafiken och minska parkeringsbehov och cirkulationstrafik i centrala lägen. Målgrupper för 
satsningen är både fastboende, deltidsboende och besökare. För att gynna sistnämnda grupp kan 
satsningen dock behöva kompletteras med infartsparkering och cykeluthyrning. 
 
Det är viktigt att satsningar på gång- och cykelvägar lyckas etablera sammanhängande stråk 
mellan bostäder och målpunkter, och att det skapas trafiksäkra miljöer och korsningspunkter. 
Begränsningar i form av topografi och fastighetsgränser behöver studeras, men det kan påstås att 
upplevelsen av ett sammanhängande stråk och god orienterbarhet är av större vikt än en enhetlig 
standard på hela sträckan. 
 
Längs vissa prioriterade sträckor med potential för ökade cykelflöden finns redan etablerade 
cykelbanor, till exempel mellan Väjern och Smögenrondellen. Men det finns också länkar som 
saknas, exempelvis sträckan från Smögenrondellen till centrala Kungshamn eller längs 
Hallindenvägen öster om tätorten. ”Glapp” i nätet uppstår också vid vissa korsningar där tydliga 

cykelpassager kan öka säkerheten och framkomligheten och underlätta orienteringen. 
 
Det finns flera studier som beskriver effekter av satsningar på cykelinfrastruktur när det gäller 
påverkan på resmönster och överflyttning från andra färdslag. En del av dessa beskrivs i 
Trafikverkets publikation ” Effektsamband för transportsystemet - Åtgärder för cykling” (2020). 

Studierna varierar när det gäller förutsättningar och typ av åtgärder, men samlat uppskattas 
satsningar på standardhöjning för cykelinfrastrukturen och skapande av nya cykelvägar och 
saknade länkar att ha en påverkan på mellan 5 och 20 procent av det samlade resandet i ett 
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stråk. I Trafikverkets numera pensionerade kalkylverktyg för cykelåtgärder räknades 
schablonmässigt med 20 procent ökning som effekt av en ny separerad cykelbana. 
 
Med tanke på den låga andelen cykelresor i dag förväntas satsningar på cykelinfrastrukturen i 
Sotenäs kommun kunna få en hög initial effekt och bidra till överflyttning av upp till 10 procent av 
fastboende och deltidsboendes resor med bil vid etablering av sammanhängande stråk från 
centrala målpunkter till befintliga bostads- och fritidshusområden och campingar. För att 
kvantifiera utgör de fastboendes bidrag cirka 50 procent av biltrafikflödet under hela året baserat 
på Trafikverkets mätningar och diagram över säsongsvariationer. Under högsäsong ökar dock 
andelen resor som görs av deltidsboende och besökare, medan de fastboende förväntas göra 
något färre resor. 
 
En överflyttning av 10 procent av de fastboendes resor på helårsbasis på sträckan mellan Väjern 
och Kungshamn kan innebära en genomsnittlig överflyttning av cirka 200–300 bilresor per 
dygn till cykel. Under sommaren kan detta minska något på grund av färre resor till skola och 
arbete, medan ett antal fritidsboende tillkommer som också har tillgång till egen cykel. Det anses 
därför inte som orimligt att satsningar på sammanhängande cykelstråk mellan boendeområden 
och målpunkter i tätorter kan bidra till en samlad överflyttning av 10 procent av de fastboendes 
och deltidsboendes bilresor även under högsäsong. 
 
Vissa stråk har potential att samnyttjas av campinggäster, som ofta också är delårsboende med 
egen cykel. Detta gäller både stråk längs infarterna till Kungshamn och stråket från Örns camping 
mot badplatser och andra målpunkter på Malmön och naturreservatet på fastlandssidan. Åtgärder 
som stärker attraktiviteten för cykelresor i form av centralt belägna cykelparkeringar, goda 
låsmöjligheter, cykelpump och annan service kan också vara viktiga bidrag till att uppnå en 
maximal potentiell överflyttning. 
 
Eftersom det redan finns en etablerad cykelbana längs störstadelen av sträckan från Solvik 
camping förbi Väjern till Smögenrondellen finns potential att även mindre kompletteringar i form 
av saknade länkar, skyltning och vägmärkning kan ge stor effekt på sträckan. Det behövs dock 
ett fokus på hela resan där cykel framstår som ett attraktivt alternativ för hela sträckan fram till 
målpunkt i centrala Kungshamn eller på Smögen inklusive parkeringsmöjligheter vid resans slut. 
 
En ännu större effekt kan vara möjlig om en attraktiv och sammanhängande cykelinfrastruktur 
finns på plats från början för nya, planerade bebyggelseområden. Det är enklare att uppnå 
hållbara resvanor från början för nyinflyttade än att ändra på redan etablerade resvanor och 
pendlingsmönster. Goda förutsättningar för gående och cyklister kan även locka boende som 
önskar att minska sitt bilberoende. Medan 10 procent ökning i andelen cykelresor kan vara en 
rimlig förväntan för befintliga invånare bör det inte vara omöjligt att uppnå 15 till 20 procent 
cykelandel för nya boende i tätortsnära områden om cykelinfrastrukturen finns på plats vid 
inflyttning. 
 
Nya länkar i vägnätet (se Nyckelåtgärd 3) är också av betydelse för att öka cykelresornas 
attraktivitet. I vissa fall kan rena gång- och cykelkopplingar vara nödvändiga för att prioritera upp 
cykelresornas relativa attraktivitet och förbättra restidskvoten gentemot bil. Bättre förutsättningar 
för gående och cyklister för prioriterade, tätortsnära stråk har även potential att gynna besökare 
till kommunen, både genom att möjliggöra att delar av parkeringsutbudet lokaliseras i mer 
perifera lägen, och genom att minska behovet av att använda bil för kortare resor inom tätorten. 
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Nyckelåtgärd 1b – kommunövergripande satsningar på cykelinfrastruktur 
Denna åtgärd klassificeras i utvärderingen också som kritisk för en långsiktig hållbar mobilitet i 
kommunen, men anses svårare att uppnå, främst med tanke på investeringsbehovet. Skillnaden 
ligger i att utöver prioriterade stråk mellan boende och målpunkter inom varje tätort också skapa 
förutsättningar för en ökad andel cykelresor mellan tätorter samt in till och ut från kommunen. 
Eftersom detta handlar om längre resor bedöms potentialen att uppnå överflyttning från bil till 
cykel att vara lägre än för prioriterade stråk inom tätortsområdet. En grov uppskattning är att 
överflyttningspotentialen för bilresor på kommunal nivå ligger på cirka 5 procent i genomsnitt. 
Sammantaget bedöms potential till överflyttning av biltrafikresor för fastboende genom satsning 
på ett kommunövergripande cykelnät till cirka 100–200 resande per dygn (utöver den 
överflyttning som beskrivs under Nyckelåtgärd 1a). 
 
Potentialen uppskattas att vara högst mellan Kungshamn och Hunnebostrand och avta längre norr 
ut i kommunen. Stärkta öst-västliga kopplingar har också potential att bidra till att möjliggöra 
cykel som färdmedel för flera – exempelvis ett diskuterat stråk längs väg 171 mellan kusten och 
en bytespunkt vid Nordens Ark. 
 
Etablering av ett kommunövergripande cykelnät som binder samman kustorterna och kopplar till 
bytespunkter för resor med bil eller kollektivtrafik har potential att också vara attraktivt för 
besökare till kommunen. Framför allt skulle denna infrastruktur kunna skapa ett nytt 
aktivitetsutbud och möjliggöra en ökad marknadsföring av kommunen som besöksmål för 
cykelturister och därigenom locka nya besökargrupper som inte i samma grad belastar kritisk 
infrastruktur och parkeringsytor. 

Nyckelåtgärd 2 – Etablering av tillfälliga mobilitetspunkter för byte mellan bil och andra färdmedel 
I beskrivningen av tänkbara lösningar definieras olika nivåer för samlingslösningar vid infart till 
tätorter och särskilt besöksintensiva områden. Det vi ser som en nyckelåtgärd handlar om att 
identifiera lägen där tillfälliga ytor går att komma åt för att testa lösningar för infartsparkering där 
den fortsatta resan mot centrala målpunkter sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 
 
Ett avstånd på 400–600 meter räknas oftast som acceptabelt för kortare gångresor. Målpunkter 
inom denna radie från exempelvis hållplatser anses ha mycket god tillgänglighet för gående. Det 
kan dock vara svårt att identifiera tillgängliga ytor för samlingsparkeringar så nära centrala 
målpunkter, särskilt i områden med hög attraktivitet och stort tryck på markanvändningen. I 
större städer och mer tätbebyggda områden hanteras dessa utmaningar genom att bygga 
lösningar i flera plan, men det är svårare att få ekonomi i lösningar som detta i Sotenäs där 
efterfrågan i första hand finns under sommarmånaderna. 
 
Därför bedöms det som mer lämpligt att undersöka platser på lite längre avstånd ifrån 
målpunkter, där inmatning sker med cykel eller kollektivtrafik. Dessa lösningar gynnas också av 
föreslagna åtgärder i nätet för gång och cykel, som beskrivs ovan som basinvesteringar som 
också ligger till grund för övriga satsningar. 
 
Att göra lösningen säsongsbaserad möjliggör också att ytor kan samnyttjas med andra funktioner 
utanför sommarmånaderna och bör göra det enklare att hitta lämpliga lägen. Det har även 
diskuterats potential att koppla dessa mobilitetspunkter till en bytesmöjlighet till vattenburen 
persontransport under högsäsong, som en kombinerad mobilitetslösning och turistattraktion. 
 
Storleken på anläggningen kan variera och beror på vilka ytor som finns tillgängliga. Utöver 
parkeringsplatser för personbilar kan det också behövas dedikerade ytor för cykeluthyrning och 
för byte till kollektivtrafik eller annan matartrafik. För uppskattning av påverkan på vägtrafikflödet 
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utgår bedömningen från en anläggning på 100 parkeringsplatser som exempel. Detta motsvarar 
2500–2700 m2 eller motsvarande en halv fotbollsplan i markyta. 
 
Att parkera bilen vid en mobilitetspunkt utanför tätorten bedöms vara mest intressant för 
besökare som planerar ett lite längre besök på platsen, och inte för gäster med kortare ärenden. 
Därför uppskattar vi att genomsnittlig beläggningstid för varje parkeringsplats är 3 till 4 timmar, 
och att detta också innebär att varje parkeringsplats i anläggningen rymmer 3 till 4 bilar under ett 
dygn. Utöver detta räknar vi med att varje bil skulle ha gjort sammantaget 2,5 resor på väglänkar 
mellan mobilitetspunkten och centrala målpunkter som i stället flyttas över till cykel, 
kollektivtrafik och gångresor. Detta innebär resa till och från målpunkten eller en mer central 
parkering, samt för hälften av besökarna också en resa inom tätorten. 
 
Det innebär att en mobilitetspunkt med attraktiva byten till kollektivtrafik (med gratis matarbuss) 
eller cykel (med gratis hyrcykel och service) som uppnår en hög beläggningsgrad skulle kunna 
reducera antal fordonsrörelser på lokala länkar med cirka 700–1000 per dygn under 
högsäsongen.  
 
Ett relevant exempel på infartsparkeringar finns i Strömstad som etablerat större 
långtidsparkeringar både vid stadens norra och södra infart. Avståndet till centrum är cirka 1,5 
kilometer och i parkeringsbiljetten under högsäsong, från slutet av juni till början av augusti, 
ingår gratis matarbuss. Bussarna har tidigare säsonger haft avgångar var 20:e minut mellan 8 på 
morgonen och 20 på kvällen, med undantag av några kortare uppehåll under dagen.  
 

Åtgärd Lägre uppskattning Högre uppskattning 

Nyckelåtgärd 1a 200 300 

Nyckelåtgärd 1b 100 200 

Nyckelåtgärd 2 700 1000 

Samlad påverkan 1000 1500 

 
Sammantaget kan detta innebära en möjlig reduktion i trafikflödet på kommunens mest belastade 
länkar på 10 till 15 procent under årets maxdygn. Ytterligare påverkan förväntas också kunna 
uppnås genom etablering av flera parkeringsplatser/mobilitetspunkter vid infarter, men det finns 
en mättnadsgräns för hur stor andel besökare som ser detta som ett alternativ. Resande med kort 
vistelsetid kommer att söka sig närmare sin målpunkt, och det kan också finnas motstånd mot 
byten hos vissa besökargrupper (exempelvis äldre och småbarnsfamiljer. Det finns också 
osäkerhet kring vilken turtäthet som kan erbjudas för matande kollektivtrafik, och vad som krävs 
för att göra den tillräckligt attraktiv. 
 
Nyckelåtgärd 3 – Skyltning och information om parkeringsmöjligheter och beläggning 
Parkering vid infarter kan också gynnas av realtidsinformation om beläggning och om matande 
kollektivtrafik, samt tidsbegränsningar eller högre avgift för centrala p-platser. En bättre skyltning 
och information om tillgängliga parkeringsplatser, parkeringsregler och avstånd till målpunkter 
kan också reducera söktrafiken inom tätortsområdena. 
 
Kommunen använder i dag EasyPark med tillhörande parkeringsapp som alternativ och 
komplement till traditionella automater för betalning. Möjligheter finns att komma åt data kring 
beläggning kopplat till denna tjänst som både kan komma till nytta för en bättre planering av 
kommunens parkeringsytor (beläggningsgrad, genomsnittlig parkeringstid, cirkulationstid i 
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sökande efter lediga platser) och för att kunna ge information om lediga parkeringsplatser i realtid 
kopplat till skyltar vid viktiga infarter. 
 
En utmaning finns kopplat till att skapa en helhetlig bild av beläggningen när olika system 
används. Ett sätt att kringgå detta kan vara att helt och hållet övergå till digitala 
betalningssystem, exempelvis med avläsning av registreringsnummer vid infart till, åtminstone för 
större, utvalda parkeringsytor. Andra sätt att mäta beläggningsgraden är marksensorer som 
registrerar in- och utfarter i relation till antal p-platser. 
 
Även utan realtidsinformation skulle skyltning med information om tillgängliga parkeringsplatser, 
parkeringskostnader och -regler i olika lägen, kollektivtrafikförbindelser, laddningsmöjlighet för 
elbilar, gångavstånd till målpunkter, cykeluthyrning, kajakuthyrning eller övriga kringtjänster 
kunna bidra till att flera besökare väljer att ställa bilen vid en infartsparkering framför att leta 
dyrare parkeringsplatser i möjligtvis fullbelagda anläggningar närmare målpunkten. 
 
Information om alternativa färdmedel, infartsparkeringar och andra hållbara mobilitetslösningar 
bör möta upp biltrafikflödet tidigt. Detta kan gälla redan vid Strandängen/Nordens Ark, och 
senare vid Askum och Hunneborondellen där vägval görs. En kombination av fysisk skyltning och 
digitala informationstjänster förväntas ge bäst effekt. 

Nyckelåtgärd 4 – nya länkar som kan effektivisera transporter och avlasta tätortsområden 
Denna åtgärd omfattar satsningar på nya länkar som har koppling till kommunens framtida 
planering och markanvändning. Det handlar inte om satsningar på det övergripande vägnätet som 
Trafikverket förvaltar och där rekommenderade åtgärder beskrivs i ÅVS Gläborg-Kungshamn. 
 
Den största planerade utvecklingen i form av ny bebyggelse är tänkt i anslutning till infarterna till 
Kungshamn, där en koncentration av bostäder föreslås mellan Kungshamn och Väjern samt vidare 
norrut längs östra sidan om väg 174. Ett nytt större verksamhetsområde föreslås öster om 
Kungshamn, med koppling till tätorten i söder och mot infarten från väg 171 vid Askumkrysset. 
 
Högst prioritet och förväntad nytta har en ny förbindelse strax norr om Kungshamns tätort. Denna 
länk är tänkt att ansluta till Smögenrondellen och Dinglevägen i väst och Hallindenvägen i öst. 
Det anses av stor vikt att nya kopplingar inte planeras som rena vägförbindelser, utan att hög 
prioritet ges till gående och cyklister, både längs sträckan och i utformningen av 
korsningspunkter. En attraktiv gång- och cykelförbindelse längs nya stråk kan till exempel 
innebära behov av att skilja snabba (el-)cyklister och elsparkcyklar från långsammare cyklister 
och gående. Andra aspekter som påverkar stråkets attraktivitet och upplevelse för gående och 
cyklister är hastighetsbegränsningar för fordonstrafiken (där 30 eller 40 km/h bör diskuteras som 
gräns) och planteringar/träd anläggs mellan körbana och gång-/cykelstråk.  
 
Det är svårt att uppskatta tvärförbindelsens påverkan på övriga trafikflöden i Kungshamn då data 
inte finns på hur många fordonsrörelser som utgörs av genomfartstrafik mellan den östra och 
västra sidan. Men det är sannolikt att tro att en ny tvärförbindelse kan ha en positiv påverkan på 
tungt belastade stråk och korsningar längs Parkgatan, Kyrkogatan och Dinglevägen. 
 
Tvärförbindelsen har också potential att öka attraktiviteten för cykelresor genom att korta ner 
restider mellan boende och målpunkter öster och väster om tätorten. Denna nytta blir som störst 
om åtgärden kombineras med satsningar på infartsparkeringar – tillfälligt under sommarsäsongen 
eller året om. Till exempel ger kopplingen en enklare orientering och kortare restid för cyklister 
eller en shuttlebuss från Hovenäset/Hallindenvägen mot Smögen. 
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En tvärförbindelse har också diskuterats norr om Väjern, längs norra utkanten av Klevekilens 
naturreservat, mot ett planerat nytt verksamhetsområde i öst. Denna koppling bedöms inte 
aktuell som en vägkoppling för motoriserad trafik, på grund av en stor påverkan på naturvärden 
och landskapsbild. Men möjlighet bör undersökas att etablera ett sammanhängande gång- och 
cykelstråk i öst-västlig riktning som kan binda samman nya bostadsområden med arbetsplatser. 
Genom att skapa en effektiv cykelförbindelse ökas den relativa attraktiveten jämfört med bil i 
form av en mer konkurrenskraftig restidskvot. 

Nyckelåtgärd 5 – samlastning och effektivisering av näringslivets transporter 
Denna åtgärd illustrerar att även verksamheternas transporter och behov bör inkluderas i 
satsningar på hållbara mobilitetslösningar. Den största effekten här uppstår inte i form av en 
större kvantitativ reduktion i det samlade fordonsflödet, men i att minska antalet godstransporter 
inom tätortsområdena, som har en större negativ påverkan per fordon och upplevs mer störande 
av andra (särskilt mjuka) trafikanter. 
 
Möjligheter bör därför undersökas att hitta mer effektiva transportlösningar till och från centrala 
verksamheter, både när det gäller inkommande och utgående gods. Till exempel genom att nyttja 
samma fordon till båda dessa funktioner där det är möjligt – alltså undvika att transporter går 
lastade ena vägen och tomma andra vägen, särskilt genom tätorter. Detta kan kräva en 
samordning mellan olika typer av verksamheter i samma område. 
 
Ett annat sätt att minska negativ påverkan är att ersätta större lastbilar med mindre fordon, som 
också skulle kunna göras utsläppsfria. Denna lösning kräver en omlastningscentral utanför 
tätorten där varor kan flyttas från lastbil till mindre fordon för spridning inom tätorten. En 
funktion som detta har potential att samlokaliseras med exempelvis en pendelparkering i 
tätortens periferi, där möjlighet också kan finnas att hämta och lämna paket. 
 
Årsmedeldygnstrafiken för godstransporter är cirka 400 fordon både för den västra och östra 
infarten till Kungshamn. Vinster i en omställning kan inte bara mätas i antal fordonsrörelser, 
eftersom mindre transporter med mer miljövänliga fordon kan innebära en positiv förändring även 
om det inte reducerar det samlade flödet. Det finns också en större flexibilitet när det gäller 
godstrafiken att styra topparna i flödet till andra dagar och tider än maxtrafiken för privatbilar. 
Dock förväntas viss reduktion även i fordonsflödet kunna uppnås genom mer effektivt utnyttjande 
av befintliga fordon och etablering av samlastningscentraler i strategiska lägen utanför tätort. 

6.2 Översyn av kommunens parkeringsnorm 
Sotenäs kommun har en parkeringsnorm från 2013. Parkeringsnormen anger parkeringstal som 
ska användas vid nyexploatering inom kommunen. Parkeringsnormen syftar till att förebygga att 
brister uppstår vid exploatering då otillräckliga parkeringar kan skapa söktrafik och uppmuntra 
olovlig parkering inom kommunen. Normen är indelad i två zoner, zon 1 anger parkeringstal för 
tätbebyggda områden (Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Malmön) samt zon 2 
som avser parkering i övriga områden. 
 
Parkeringsnormen anger fyra mål för kommunens parkering. Dessa är: 

• Parkeringsnormen, behovstalen för parkering, ska bestämmas så att det faktiska behovet 
av parkering tillgodoses utan onödigt slöseri med mark och kostnader. 

• Parkeringsnormen ska innehålla möjligheter till undantag och avvägningar i det enskilda 
fallet. 

• Parkeringsplatser ska lokaliseras och utformas så att onödig söktrafik, felaktig 
gatuparkering och olägenheter minimeras. 
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• Åtgärder beträffande parkering ska medverka till skapandet av en helhetsmässigt god och 
attraktiv stadsmiljö. 

 
För att uppnå målen anges parkeringstal för bostäder, kontor, industri, lagerverksamhet, handel 
samt övriga lokaltyper så som förskola, hotell, restaurang och sport- och idrottsanläggning. 

Tabell 2. Parkeringstal från strategier för respektive kommun gällande flerfamiljebostäder (inklusive 

besöksparkering). Parkeringstalen har omvandlats till per lägenhet i vissa fall då de ibland redovisas som per 

1 000 m2 BTA. Omvandlingen sker genom att anta 100 m2 per lägenhet. 

 P-tal per lägenhet 

Ale kommun 

Strategi inom zon A (stadskärnan) 0,8 

Kungälv kommun 

Parkeringsnorm zon A (stadskärnan) 0,7 

Lerum kommun 

Parkeringspolicy A (stadskärnan) 1,1 

Sotenäs kommun 

Parkeringsnorm i zon 1 (tätort) 1,8 

Uddevalla kommun 

Parkeringsnorm i centrum 0,9 

Ulricehamn 

P-norm i zon 1 (stadskärnan) 0,8 

  
Ale, Kungälv och Lerums kommun definieras av SCB som storstäder alternativt storstadsnära 
kommuner. Dessa är i huvudsak pendlingskommuner nära Göteborgs Stad. Uddevalla och 
Ulricehamn beskrivs istället som större städer och kommuner nära större stad enligt SCB. Dessa 
utgörs av lågpendlingskommuner nära större städer. Sotenäs ingår i kategorin mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner och definieras vidare som landsbygdskommun med 
besöksnäring enligt SCB. 
  
Befolkningstätheten skiljer sig mellan tätorterna i de jämförande kommuner. Kungshamn och 
Smögen har lägst befolkningstäthet. Under sommarmånader när befolkningen ökar i Sotenäs bör 
dock befolkningstätheten vara ungefär jämförbar med Lerum och Ale. 

Tabell 3. Befolkningstäthet i tätorterna för jämförelse av parkeringsnormer. Källa: SCB, 2020. 

Kommun Tätort Befolkningstäthet (invånare per km2) 

Sotenäs Kungshamn & Smögen 942 

Lerum Lerum 1 134 

Ale Nödinge-Nol 1 362 

Ulricehamn Ulricehamn 1 517 

Kungälv Kungälv 1 770 

Uddevalla Uddevalla 1 835 

 



Ramboll – Mobilitetsutredning Sotenäs kommun 

 

 
 

39/45 

Jämförelsen visar att Sotenäs kommuns parkeringstal är hög i jämförelse med närliggande 
kommuner. Tyvärr saknas parkeringsnormer för likartade kommuner på västkusten med lågt 
invånartal och hög turism för jämförelse. Det är dock tydligt att parkeringsnormen i Sotenäs 
kommun är högt satt med 1,8 bilparkeringsplatser per lägenhet. Lerums kommun, som har näst 
högst parkeringsnorm anger 1,1 bilparkeringsplatser per lägenhet. Övriga kommuner ligger inom 
spannet 0,7 och 0,9 bilparkeringsplatser per lägenhet, det vill säga hälften eller lägre än Sotenäs 
parkeringsnorm per lägenhet. 
 
Parkeringsnormen i Sotenäs kommun saknar tydliga riktlinjer för hur hanteringen av det stora 
inflödet av invånare under sommartid ska gå till. En strategi som redovisar en ambition för hur 
den framtida parkeringssituationen bör vara saknas i dagsläget. En sådan strategi behöver inte 
nödvändigtvis innebära att parkeringsnormen behöver förändras, då parkeringsnormen enbart 
berör parkering vid exploatering. Strategin bör istället fokusera på hur kommunen kan förändra 
parkeringssituationen med en tydlig handlingsplan som visar på vilka steg som behöver tas. 
Exempel på detta kan vara att kommunen har som ambition att säkerställa parkering för minst 
hälften av invånarantalet under sommartid. För att uppnå detta behövs då ett antal nya 
parkeringsplatser varje år för att uppnå det uppsatta målet. Strategin bör även kunna tydliggöra 
parkeringsplatsernas funktion under övriga tider på året. 
 
En parkeringsstrategi kan ge tydligare riktlinjer och förhållningssätt för tjänstemän inom 
kommunen. Parkeringsstrategin kan även fungera som ett sätt att arbeta på inom kommunen 
med investeringsplaner och budgeter när ett tydligt mål och inriktning finns framtaget. Strategin 
bör omfatta behovet av husbilsparkeringar och möjlighet till samnyttjande av ytor (se 6.3). 
 
Arbetet med framtagande av en parkeringsstrategi för kommunen har potential att till viss grad 
samordnas med kringliggande kommuner. Även om det inte finns många jämförbara kommuner i 
regionen kan det finnas intressanta exempel från andra delar av Sverige samt i Norge och 
Danmark där det finns stora säsongsvariationer när det gäller invånartal och parkeringsbehov, 
och där det tagits helhetsgrepp kring parkeringsproblematiken. 
 
Framtagandet av en parkeringsstrategi bör föregås av ett utredningsarbete och en ram för 
strategins innehåll, där denna översiktliga mobilitetsutredning är en utgångspunkt, men där 
kompletteringar behövs. Det har varit en utmaning att få fram dokumentation kring invånarnas 
resvanor, trafikflödesmätningar, beläggning på parkeringsplatser, eller genomsnittlig 
parkeringstid från kommunen. 
 
Parkeringsstrategin har potential att fånga upp frågor kring p-norm vid exploatering, men också 
ta ett mycket tydligare helhetsgrepp kring förvaltning och utvecklingsriktning för 
markanvändningen till parkering, hur kommunen verkar för mer hållbara verksamhetstransporter, 
och hur parkeringslösningar för bil kan ses i relation till satsningar på andra färdmedel så som 
cykel, gång och kollektivtrafik. 
 
Väl utbyggda alternativa transportmedel i form av cykel eller kollektivtrafik är sannolikt inte 
tillräckligt för att merparten av permanentboende hushåll i Sotenäs kommun ska göra sig av med 
privatbilen. Men detta tillsammans med andra mobilitetslösningar som beskrivs ovan kan 
åtminstone bidra till att reducera behovet av bil nummer två. Bebyggelseplanering i ny 
översiktsplan har potential att bidra till detta genom etablering av nya bostäder i anslutning till 
service/förskolor och planerade verksamhetsområden.  
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6.3 Samnyttjande av ytor 
För att möta behovet av utökad parkeringskapacitet under högsäsong kan samnyttjande av ytor 
behövas där. Samnyttjande innebär en möjlighet att möta olika typer av behov där ianspråktagen 
markyta får olika funktioner över tid och under olika delar av året. Parkeringsytorna blir på så sätt 
flexibla och möjliga att anpassa utifrån behovet. 
 
För Sotenäs kommun rekommenderas att ytor som under högsäsong nyttjas för till exempel 
mobilitetshubbar, infartsparkeringar och ställplatser för husbilar under lågsäsong istället 
exempelvis kan nyttjas för vinterförvaring och uppställning av småbåtar. En annan möjlighet är 
att använda markytor kopplat till verksamheter som har lägre intensitet under högsäsong och 
därmed inte samma behov av ytorna. Det kan vara tillverkningsindustrier som har semesterstängt 
och därmed outnyttjade ytor som exempelvis förvaringsytor eller personalparkering. 
Ianspråktagande av mark i anslutning till verksamheter för besökare kan innebära behov av 
investeringar i säkerhet både för verksamheterna och besökarna, till exempel i form av staket, 
larmsystem, gångvägar eller belysning.  
 
Verksamheter kan även ha tomma ytor inomhus, så kallade industri- eller lagerhallar, som kan 
erbjuda väderskyddade ställplatser och högre säkerhet. Ytterligare annan möjlighet kan vara en 
bussdepå för kollektivtrafiken som under dagtid står tom när bussarna kör i linjetrafik. Där kan 
parkeringsytorna istället användas för dagparkering för personbilar. 
 
För skolområden som inte nyttjas på samma sätt under sommartid kan skolans parkeringsytor, 
skolgårdar med mera utanför läsårstiderna användas för exempelvis besöksparkering eller 
evenemangsparkering. Smögens skolgård används redan på detta vis. 
 
Ytor i vattennära lägen som under lågsäsong nyttjas för vinterförvaring av småbåtar kan nyttjas 
för ställplatser för husbilar under högsäsong. Denna typ av ytor är vanligtvis särskilt lämpade för 
detta då det ofta redan finns faciliteter såsom el, vatten, avfallshantering och avloppstömning på 
plats eller att det finns goda förutsättningar att anordna detta inom aktuell yta. 
 
Etablering av parkeringshus i centrala lägen innebär en mycket stor investering och riskerar att 
främja bilanvändande med god tillgänglighet till målpunkter. Lösningen har bland annat 
diskuterats vid tennishallen på Smögen. Även om möjlighet till samnyttjande med annan 
användning utanför högsäsong kan finnas, så är sannolikt efterfrågan på detta för låg för att 
generera intäkter som balanserar investeringen. 
 
Att nyttja redan ianspråktagen och hårdgjord mark för parkering med flexibel omfattning istället 
för permanenta lösningar i infrastrukturen ger en effektivare användning av ekonomiska medel.  
Tillgängliga ytor inom tätorterna som ligger på kortare avstånd till stora målpunkter bör i första 
hand nyttjas för lösningar som främjar hållbara transporter, så som cykelparkering med 
tillhörande funktioner (service, uthyrning) eller hållplatser för matande kollektivtrafik.  
 
En parkeringsstrategi för Sotenäs kommun bör möjliggöra för flexibla p-tal kopplat till 
samnyttjande för att kunna anpassa parkeringslösningar efter tillgängliga markytor och behov av 
ökad parkeringsomfattning under högsäsongen utan att detta innebär en permanent ökning av 
antal p-platser (som riskerar att motarbeta andra satsningar på hållbar mobilitet inom 
kommunen). 
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6.4 Platsspecifika mobilitetssatsningar 

 
 
• Aktuella lägen för infartsparkeringar, antingen som permanenta eller tillfälliga lösningar  
• Intressanta lägen för tillfälliga mobilitetspunkter vid infarter till Kungshamn, med gångavstånd 

till centrala målpunkter och cykelavstånd till Smögen  
• Mobilitetspunkter i mer perifera lägen också intressant, men kräver matartrafik med buss  
• Alla lägen kan erbjuda synergier med pendlartrafik och underlätta kombinationsresor eller 

samåkning 
• En ny tvärförbindelse för gång, cykel och bil norr om Kungshamns tätort kan stödja dessa 

lösningar 
• En tvärförbindelse längre norrut för gång och cykel binder samman nya bostäder och 

arbetsplatser  
• Lämpliga befintliga lägen för husbilsparkering  
• Utveckling av den vattenburna persontransporten   
 
… 
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• Intressanta lägen för infartsparkering i gångavstånd från centrala målpunkter  
• Den södra punkten aktuell som tillfällig lösning där ytor samnyttjas med 

skola/kulturhus/kyrkogård 
• Den norra punkten med potential för en mer permanent anläggning vid verksamhetsområdet 
• Båda lösningar bör kombineras med en upprustning av gångstråk som kopplar till centrala 

målpunkter  
• Potential kan också finnas till etablering av infartsparkeringar. I norr kan denna även kan 

fungera som pendelparkering eller för byte mellan privat bil/cykel och kollektivtrafik  
• Sammanhängande cykelstråk längs väg 174  
• Aktuella kopplingar för en säsongsbaserad persontrafik på vatten  
 



Ramboll – Mobilitetsutredning Sotenäs kommun 

 

 
 

43/45 

 
 
• Intressanta lägen för tillfälliga infartsparkeringar kring korsningen mellan Dinglevägen (174) 

och Sotenäsvägen med nära gångavstånd från målpunkter  
• I området ligger skola, förskola och kyrka med parkeringsytor med varierande 

beläggningsgrad och potential för samnyttjande under högsäsong 
• Punkten är även intressant som samåkningsparkering och som bytespunkt mellan 

gång/cykel/bil och kollektivtrafik 
• Andra funktioner som erbjuds i anslutning till den norra punkten avfallssortering och 

entrépunkt till Soteleden mot öst och väst 
• En punkt längre söderut ligger längre från hamnen, men nära nytt läge för livsmedelsbutik 
• Båda lösningar kan kräva åtgärder på gångstråk som leder till centrala målpunkter 
• Säsongsbaserad persontrafik på vatten 
• Identifierat läge för husbilsparkering i ÖP  
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• Hamnen en målpunkt, men också många som söker sig till badplatser och leder 
• Relativt långt gångavstånd från färjeläget vid Stallen till hamnen (cirka 1 200 m) 
• Lämpligt cykelavstånd, och ett antal badplatser också tillgängliga med cykel 
• Intressanta lägen för byte mellan bil/kollektivtrafik och cykel vid färjelägena (eller på själva 

färjan)  
• Identifiera lägen för husbilsparkering med möjlighet att undvika negativ påverkan på andra 

intressen  
• Aktuella kopplingar för en säsongs-/evenemangsbaserad persontrafik på vatten  
 
Utöver de redovisade detaljkartorna finns intressanta lägen för mobilitetslösningar vid 
översiktsplanens identifierade entrépunkter för besöksnäring vid Nordens Ark och söder om 
Hunneborondellen. Dessutom har vägsträckan från Örns camping till Tullboden identifierats som 
aktuellt stråk för förstärkt cykelförbindelse. 
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Figur 19. Översiktskarta som visar tänkbara linjer och anlopp för en vattenburen persontrafik under högsäsong. 
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Om detta PM
Detta dokument bygger på den övergripande mobili-
tetsutredning som tagits fram inom ramen för över-
siktsplanearbetet. De slutsatser som dras inom ramen 
för handlingen har, efter politisk avstämning med den 
styrgrupp som finns för översiktsplanearbetet och be-
rörda tjänstemän, förts in i översiktsplanen tillsam-
mans med de övergripande slutsatser som tagits fram  
i mobilitetsutredningen.

Alla illustrationer och fotografier är framtagna av 
Rådhuset Arkitekter om inte annat anges, Johan 
Wahlström , arkitekt har författat PM:et.
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Bedömning påverkan på 
trafiksituation Smögen
Bakgrund
I den övergripande mobilitetsutredningen som gjort 
inom ramen för översiktsplanearbetet visas att det 
finns tre sorters typproblem gällande trafik och parke-
ring inom kommunen. 

Det första typen berör huvudvägarna, där kan det 
under högtrafik uppstå köbildning kring vissa kors-
ningspunkter (exempelvis infarten till Ramsvikslan-
det).1 De åtgärder som föreslås kring dessa punkter är 
till största delen att förbättra standarden på korsning-
en, antingen genom anläggande av vänstersvängfält 
eller en rondell. 

Den andra typproblematiken finns kring de norra 
orterna där den trafik- och det parkeringsbehov som 
alstras av besökande, som främst sommartid, ger loka-
la köbildningar och söktrafik. I mobilitetsutredningen 
föreslås detta problem till huvuddel kunna åtgärdas 
genom anläggandet av besöksparkeringar i orterna ut-
kant. Promenadavståndet in till de besöksvärda cen-
trala delarna är kort. 

Samma typproblem finns även i söder men här 
räcker de åtgärder som föreslås för de norra orterna 
inte till. I rapporten föreslås, delvis för att lösa dessa 
problem en rad nyckelåtgärder. Då mobilitetsutred-
ningen är övergripande till sin natur görs i denna stu-
die en fördjupning och utvärdering kring trafik- och 
parkeringssituationen med fokus på Smögen, Hasse-
lön och Kleven. Urvalet är gjort då området bedöms 
ha den svåraste situationen. Om det är möjligt att visa 
att går att lösa upp problematiken gällande trafik och 
parkering gällande Smögen kan detta appliceras på 
även andra områden inom kommunen (främst Kungs-
hamn). 

1 Detta visas även i åtgärdsvalsstudien för Glä-
borg-Kungshamn.

2 Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun 
so visar att det bor ca 2 invånare per bostad..

Helårsboende och delårsboende

Det bor ca 1300 (år 2015) invånare på Smögen inklu-
sive Hasselön. De 1300 fastboende tar 650 bostäder i 
anspråk, detta antal räknas i denna analys som nivån 
för helårsboende.

Det totala bostadsutbudet på Smögen, Hasselön 
och Kleven är 999 villor och 36 flerbostadshus, det 
genomsnittliga antalet boende per bostad och lägen-
het är 2.2

För att uppskatta antalet lägenheter utgår denna 
studie ifrån att huvudparten av flerbostadshusen är på 
mellan 2-4 våningar utifrån vad som kan ses i gatubil-
den. För denna överslagsräknings skull räknar vi med 
ett snitt på tre våningar och att lägenheterna är två-
spännare. Det ger att det finns ca 220 lägenheter i fler-
bostadshus på Smögen, Hasselön och Kleven. Totalt 
finns det ca 1250 lägenheter (i såväl flerbostadshus 
som enskilda villor), de borde inrymma 2500 boen-
de totalt3 vilket denna studie utgör antalet helårs- och 
delårsboende.

Trafikrörelser helårsboende
Via uppmätt och beräknad data visas att ett dygns-
flöde om ca 3000 fordon/dygn går över Smögenbron 
vintertid. Vi vet att antalet bebodda bostäder vintertid 
är ca 650 stycken. En grundnivå bestående av ett min-
dre antal besökande, arbetande men framförallt fast-
boende vintertid genererar 4,6 fordonsrörelser/dygn 
per bebodd bostad.4 

Siffrorna kan förfinas genom att se på besöksan-
läggningarnas besökstal men det är ej av intresse då 
detta PM syftar till övergripande analys.  

Trafikrörelser, hel och delårsboende
Om samma resmönster genereras av helårs- som del-
årsboende innebär det att de 1250 bostäderna som be-

.

3 Utifrån planhandlingarna för det stora flerbostads-
husprojektet på Kleven vet vi att ca huvudparten av de 150 
lägenheter som beräknades uppföras skulle ligga i flerbo-
stadshus. Utöver flerbostadshusen på Kleven finns det fler-
bostadshus vid Skyttevägen (37 boende enligt adressökning), 
Mellangatan 25 (tidigare Smögenbaden, 8 uppgångar) och 

4 Siffrorna är även rimliga sett andra källor exem-
pelvis Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelse-
planering, Inregia/WSP, 2005 där bilalstringen per invånare 
anges ligga mellan 1,1 och 2,6 beroende på inkomst och läge 
(högre tal i perifera lägen med hög inkomst). 4,6 fordonsrö-
relser per dygn och bostad kan översättas till 2,3 rörelser per 
bostad.

vid korsningen Hasselösundsvägen 1 vid korsningen med 
Storgatan (12 uppgångar). Ett överslag ger att skattningen 
om ca 220 lägenheter är rimlig.
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Figur 16. Dygnsvariation för sommar- och vintertrafik på väg 174. 
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Figur 4. Teoretisk säsongsvariation i fordonstrafiken baserat på mätningar för 1186 (Storgatan) väster om 
Smögenbron (till vänster) och väg 873 på Malmön (till höger). Källa: Trafikverket. 

 
Diagrammen för de större infartsvägarna uppvisar en större variation mellan vardagar och helger 
under lågsäsong, vilket sannolikt beror på arbetspendling, skolresor och varutransporter. Under 
sommarsäsongen försvinner detta mönster och där det uppstår toppar sker det snarare under 
helgtid. Mindre vägar som också är viktiga turiststråk visar lägre flödesvariationer mellan 
vardagar och helger under lågsäsong, vilket kan bero på att de har en mindre viktig funktion för 
pendlingstrafiken, att det finns ett besökstryck året om eller en kombination av både dessa 
faktorer. 
 

 
Figur 5. Statistik över resandet med färjan till Malmön per månad under 2020, 2019 och 2016. Källa: 
Trafikverket. 

 
Enligt Trafikverkets trafikstatistik för respektive månad under åren 2020, 2019 och 2016 för 
bilfärjan till Malmön nyttjas färjan som mest under juli månad, därefter juni och augusti månad. I 
jämförelse är det motsvarande en femtedel av antalet fordon under sommarmånaderna som 
nyttjar bilfärjan under vintermånaderna. Vägfärjan trafikerar dygnets alla timmar men mellan kl 
21.00-4.00 under vardagar och 21.00-8.30 under helger måste färjan beställas. Färjans turtäthet 
är 2 turer i timmen mellan kl 5.00-23.30 medan resterande klockslag är turerna en 1 gång i 
timmen. 
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En uträkning (se diagrammet ovan till vänster) vi-
sar att besökstrafiken står för 4000 fordonsrörelser 
sett till den uppmätta trafiken 25-26 juli 2016.6 Den 
uppmätta datan är ca 1750 fordon/dygn under be-
räknat maximum. Det vill säga om den beräknande 
maxnivån används så utgör besökstrafiken ca 6150 
fordon/dygn.

De två värdena kan användas för två olika dimen-
sionerande scenarier där det lägre (dvs efter uppmätt 
värde) representerar en acceptans för att vissa dagar 
kan det vara problem under högsäsong och det andra 
(teoretiskt max) eftersträvar att alla dagar ska upp-
levas som problemfria. För att också säkra de ställ-
ningstaganden som görs i denna utvärdering mot en 
eventuell önskan att kunna ta emot fler besökande 
på Smögen kan det högre teoretiska maxvärdet vara 
lämpligt. För att få bättre underlag inför fortsatt arbe-
te när det kommer till åtgärder kan det teoretiska max 
ersättas med verkliga mätningar sett över en längre 
tid.

Parkeringsbehov sommartid
De 6150 fordonsrörelser/dygn (teoretisk maxnivå) el-
ler 4000 fordonsrörelser/dygn (uppmätt värde) som 
genereras som besökstrafik för beräknat maxdag åker 
med stor sannolikhet till huvuddel fram och tillbaka 
över bron över dagen. 

Därav ges att det under en sommardag finns ett 
upplevt behov från av som mest ca 3100 fordon (teo-
retiskt maxvärde) eller 2000 fordon (uppmätt värde) 
att finna en parkeringsplats. 

Problem uppstår först när dessa fordon samtidigt 
finns i området och delar på ett begränsat antal parke-
ringsplatser. I denna studie räknas detta infalla mellan 
kl 10-19. Under denna tid kommer ca 80% av det tra-
fikflöde som beräknas bestå av besökande leta efter 
parkeringsplats. 

6 (Uppmätt trafik tisdagen den 26 juli 2017 minus 
uppmätt trafik lördagen långhelgen i maj).

bos sommartid bör generera en trafik om (2500*4,6) 
ca 5750 fordon/dygn. 

Denna nivå utgör en basnivå som i denna utredning 
kan använda sig av. Genom att räkna bort den bas-
nivån från det totala antalet trafikrörelser sommartid 
ges en ungefärlig uppskattning på nivån för den be-
söksrelaterade trafiken till Smögen.

Trafikrörelser vår och höst
Från 2016 finns flera mätserier att välja mellan5, två 
helgmätningar gjordes på två långhelger i maj och 
oktober då många delårsboende beräknades vara på 
plats. Dessa två mätningar visar på en variation i tra-
fiken på mellan 7000 och 3500 fordon/dygn. Fler for-
don var i rörelse i maj än i oktober. 

Troligen består en stor de av trafiken på dessa hel-
ger av delårsboende som kom på fredagen, gjorde 
ärenden och levde ett normalt liv på lördagen och 
åkte på söndagen. 

Lördagen i maj kan sägas vara den dag som bäst re-
presenterar den sammanlagda trafiken som genereras 
av både fastboende och delårsboende en vanlig se-
mesterdag (arbetstiden styr ej trafikrytmen denna tid). 
Den är omkring 6000 fordon per /dygn vilket stäm-
mer tillräckligt väl med den föregående överslags-
beräkning (5750 fordon/dygn) gällande basnivån för 
trafik som genereras av helårs- och delårsboende.

Trafikrörelser besökande sommartid
Det finns både beräknad trafik och mätdata på antalet 
trafikrörelser vid första korsningspunkten på västra 
sidan om Smögenbron.

Uppmätt data  från tisdagen 25-26 juli 2016 visar 
på 10 000 fordon/dygn.

Beräknad trafik (enligt diagrammet till vänster 
överst) visar på 11750 fordon/dygn som max under 
en sommarmånad. 

5 Källa TIKK, Trafikverket, utdrag från flera mätse-
rier under 2016..
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Detta innebär att parkeringsbehovet ser ut enligt 
följande:

1. Om beräknat max används, 2300 fordon (80% 
av 3100 fordon enligt ovan)

2. Om uppmätt nivå 26-27 juli används, 1600 
(80% av 2000 fordon enligt ovan)

I de mätserier som rör trafikmängden ingår även  
söktrafik som inte funnit någon parkeringsplats och 
därför behövt göra en resa tillbaka över bron i ogjort 
ärende, det vill säga vid en fungerande trafik- och 
parkeringssituation bör siffrorna justeras nedåt något. 

I tabellerna A-E som finns bilagda (se bilaga) redo-
visas överslagsberäkningar gällande parkeringsbehov 
en semesterdag i juli utifrån följande olika parame-
trarna:

• Besökande fordon i behov av parkering 10-19 
(80% av det trafikflöde som genereras av be-
sökstrafik), angivet i antal fordon.

• Antal fordon från delårsboende eller från an-
nan person med dygnsparkeringsbehov som ej 
parkerar inom egen fastighet, angivet i antal 
fordon.7

• Beläggningsgrad, angivet som en kvot mellan 
0 till 1. I denna studie varierar talet mellan 0,8 
och 0,9.

• Medelsnittparkeringstid, angivet i antal tim-
mar.8

• Utbud antal P-tillfällen, denna parameter visar 
det totala antalet parkeringstillfällen som ges 
på Smögen mellan kl 10-19 (cirka 790 p-plat-
ser finns om alla anläggningar oberoende av 
huvudman och taxesystem räknas med, 290 
av dessa är kommunala). Utbudet är direkt 
kopplat till snittparkeringstid. Det vill säga hur 
länge varje besökare nyttjar parkeringsplatsen.

7 I de äldre delarna av samhället är bebyggelsen tät 
och parkeringsmöjligheterna vid fastigheterna är begränsade. 
Uppskattningsvis saknar ca 100 fastigheter parkeringsmöj-
ligheter. 
8 Hur lång tid en besökare behöver kommer variera. 
Ett badbesök skiljer sig från ett lunchbesök. I det parkerings-
utbud som finns på Smögen finns det möjligheter att styra 
snittparkeringstiden genom variationer. På vissa ställen är en 
halvtimme lämpligt, på andra flera timmar. Utvärderingen 
har dock gjorts utefter medeltiden av dessa.

• Över eller underskott, angivet i antal par-
keringstillfällen (inom parentes anges antal 
P-platser detta innebär).

Genom att variera de olika parametrarna är det 
möjligt att undersöka vilka av dessa som har stor på-
verkan för att få balans gällande parkeringsproblema-
tiken. Då sex olika parametrar kan justeras är antalet 
utformningsmöjligheter stort.

Åtgärder som påverkar parkeringsutbudet
Undersökning och grundläggande samband visar att 
små ändringar (se bilaga, diagram och tabellerna A-E) 
på samtliga parametrar ger stor påverkan på systemet 
men att medelsnittparkeringstiden är det som påver-
kar mest. Det finns flera sätt att nå en balans (uttryckt 
som ett litet överskott) i antalet parkeringstillfällen i 
utvärderingstabellerna. Det kan göras genom att:

1. Välja dimensioneringsscenarie beräknat max 
eller uppmätt nivå. Det vill säga kan en viss 
överbeläggning tolereras under en eller två 
veckor på året eller ska parkeringsbehovet 
alltid mötas?

2. Effektivisera nuvarande utbud. (Åtgärd: mer 
effektivt nyttjande av befintliga anläggning-
ar, exempelvis de grusplaner som idag nyttjas 
för besöksparkerings och husbilsuppställ-
ningsplatser).

3. Öka beläggningsgraden. (Åtgärd: samordnat 
taxe- och informationssystem vilket möjlig-
gör ett bättre  nyttjande av de anläggningar 
som finns, se nedan nyckelåtgärd 3- Skyltning 
och information). 

4. Avpassa den tid som medelbesökaren  parke-
rar sin bil efter utbudet. (Åtgärd: Taxebaserat 
system som styr den tid som är möjlig att par-
kera).

5. Minska antalet delårsboende som inte parke-
rar  inom sin egen fastighet (Åtgärd: Admi-
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nistration av parkeringstillstånd på Smögen, 
Hasselön och Kleven).

6. Minska besökstrafiken (Åtgärd: Anordna 
mobiltetshubbar och alternativa transportval 
för besökare, se nedan nyckelåtgärd 2- mo-
bilitetshubb samt underlätta för cyklande, se 
nedan nyckelåtgärd 1- satsningar på cykel-
stråk).

7. Öka antalet parkeringsplatser genom anläg-
gande av ny anläggning (Åtgärd: Anläggande 
av en eller flera parkeringsanläggningar).

Eftersom medelsnittparkeringstiden har så stor 
påverkan innebär så är troligen en mycket bra de-
signprincip att låta större delen av parkeringsutbudet 
bestå av kortare parkeringar (som högst en eller två 
timmar) på Smögen och låta de som har behov av 
längre parkeringstid (och som troligen gör ett bad-
besök eller har semester och därför mer avslappnad 
syn på tiden) parkera utanför tätorten. De närboende 
i Kungshamn, Väjern och Hovenäset bör uppmuntras 
att ta cykeln vilket också minskar parkeringsbehovet.

Snittparkeringstiden för de som nyttjar det kom-
munala utbudet av parkeringsplatser och sms-par-
kerar har varit 2 timmar och tio minuter tidigare år. 
Tillåten parkeringstid på Smögen i stora delar av det 
kommunala utbudet har legat på 3 timmar, P-skiva in-
fördes 2018 där första timman är gratis på exempelvis 
den attraktiva parkeringsplatsen vid Spruthuset.9 

Övergripande nyckelåtgärder
Enligt den övergripande mobilitetsutredningen före-
slås fyra nyckelåtgärder10 (varav en är uppdelad i två 
delar avseende effekt) som ligger på översiktlig nivå. 
Åtgärderna är utvalda efter vad som gör mest nytta 
för pengarna som behöver investeras samt även har 
andra synergieffekter avseende kvalitéer i boende och 
verkande inom kommunen. Dessa är:

9 Källa: Sotenäs kommun
10 Källa: Mobilitetsutredning Sotenäs kommun, 
Ramböll, April 2022

1a. Satsning på prioriterade, lokala stråk för gång 
och cykel (effekt: cirka 200–300 bilresor per 
dygn till cykel, främst påverkan på helårs- och 
delårsboende).

1b. Kommunövergripande satsningar på cykelin-
frastruktur (effekt: cirka 100–200 resande per 
dygn, främst påverkan på helårs och delårsbo-
ende men även viss besökstrafik som badande 
delårsboende i Kungshamn, Väjern och Hove-
näset som kan cykla till Smögen ).

2. Etablering av tillfälliga mobilitetspunkter (ef-
fekt: reducera antal fordonsrörelser på lokala 
länkar med cirka 700–1000 per dygn, främst 
påverkan på besökande). Åtgärden är beräknad 
för en av två möjliga infarter till Kungshamns-
området. 

3. Skyltning och information om parkeringsmöj-
ligheter och beläggning, för att åtgärden ovan 
ska bli effektiv krävs ett tillhörande informa-
tionssystem som visar antalet parkeringsplas-
ter, för byte mellan bil och andra färdmedel. 
Åtgärden ökar troligen beläggningsgraden i 
hela systemet även om nyckelåtgärd 2 inte ge-
nomförs. 

4. Nya länkar som kan effektivisera transporter 
och avlasta tätortsområden (effekt: lättare att 
nå de högre spannen i åtgärderna 1a,1b och 2)

5. Samlastning och effektivisering av näringsli-
vets transporter (effekt: förbättrade gatumiljö 
på berörda väg- och gatuavsnitt).

 
Genomförs åtgärd 1a tillsammans med 2 och 3 kan 

en påverkan ske på mellan 1000-1500 fordonsrörelser 
mindre per dygn i Kungshamns närområde. Det vill 
säga åtgärderna påverkar omkring 10% av de totala 
trafikrörelserna sommartid längs väg 174 och över 
Smögenbron. 
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Bedömd påverkan på Smögens 
trafiksituation, nyckelåtgärder

Påverkan av genomförda nyckelåtgärder sker på två 
sätt, dels genom att minska det totala trafikflödet och 
dels genom att minska det antal bilar som letar efter 
parkeringsplatser. 

Utvärdering av satsningar på gång- och cykeltrafik
Åtgärder 1a och 1b som berör cykeltrafik ger enligt 
mobilitetsutredningen möjligheter att från vår till höst 
minska antalet fordonsrörelser i hela trafiksystemet 
med ca 300-500 fordon. Fler fördelarna av genom-
föra förslagen 1a och 1b är att tillgängliggöra orter-
na för körkortslösa och att förbättra möjligheterna 
att kunna göra hållbara val. I denna utvärdering görs 
en översiktlig bedömning om att hälften av denna 
nytta görs på trafiken på Smögenbron, det vill säga 
trafiken minskar med 150-250 fordon. Det innebär 
att basnivån (dvs trafiken som genereras av hel- och 
delårsboende) sjunker med motsvarande antal särskilt 
sommartid när cykel är ett bra alternativ. Delar av cy-
keltrafiken kan dock utgöras av badsugna närboende 
som vill bada på Smögen eller Kleven och som då 
utgör besökstrafik. Påverkan är dock sammantaget 
såpass liten att det i denna övergripande utvärdering 
för enkelhets skull räknats bort. 

Utvärdering av satsningar på utbyggda mobilitets-
hubbar med tillhörande informationssystem
Åtgärd 2 mobilitetshubb tillsammans med 3 skyltning 
och information bedöms ha stor påverkan på behovet 
av antal parkeringsplatser. 

Eftersom Smögen är ett stort besöksmål antar vi i 
denna utvärdering att av den bedömda påverkan på 
700-1000 fordonsrörelser/dygn kommer 750 fordons-
rörelser påverka trafiken över Smögenbron. Vi antar 
också att samtliga dessa trafikrörelser sker mellan 10 
och 19. 

I tabell C i bilagan har en utvärdering gjorts av åt-
gärden med variationer i åtgärder som påverkar par-
keringsutbudet och med genomförd nyckelåtgärd. 
Tabellen visar att: 

Med enbart en mobilitetshubb tillförd den västra 
infartsvägen mot Smögen blir parkeringssituationen 
en teoretisk maxtrafikdag acceptabel om den genom-
snittliga parkeringstiden för ett besök hålls till två 
timmar för huvuddelen av de parkeringsplatser som 
finns att tillgå. Systemet skulle klara av att uppemot 
omkring 135 platser används för långtidsparkering 
(se delscenarie 9b i bilagan). 

Utvärdering av ett ökat antal  parkeringsplatser
Som en egen fristående åtgärd att utvärdera nyckel-
åtgärd 2 mot, kan en större parkeringsanläggning i 
nära anslutning till besöksmålet Smögen vara rimlig. 
En sådan anläggnings skulle kunna placeras i om-
rådet kring brofästet på Smögensidan. Parkeringen 
vid ICA med de grusytor som finns erbjuder ca 330 
p-platser så de är utformade 2022. En av dessa ytor 
skulle enligt detta alternativ omvandlas till ett parke-
ringshus i tre våningar och i och med detta öka antalet 
tillgänglig P-platser i och runt brofästet från 330 till 
530 p-platser. Som visas i tabellen D i bilagan skulle 
en sådan åtgärd göra mest nytta i att:

Antalet delårsboende som behöver långtidsplats 
skulle kunna öka med cirka 100 parkeringsplatser 
jämfört med om endast en satsning görs att utveck-
la mobilitetshubbar (se delscenarie 9b och 13a i bi-
lagan). Åtgärden ger ingen stor nytta i möjligheten 
att öka snittparkeringstiden för varje besök utan den 
bör på samma sätt som med alternativet med enbart 
mobilitetshubb ligga på som mest 2 timmar. 
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Utvärdering av en ökad mängd parkeringsplatser 
och utbyggda mobilitetshubbar
Om bägge åtgärderna utförs kommer medelsnittpar-
keringstiden kunna öka från 2 till 2,5 timmar samti-
digt som ett acceptabelt utbud av långtidsparkeringar 
kan ges (se delscenarie 16a i bilagan).

Ökar medelsnittparkeringstiden till 3 timmar kan 
ett litet utbud (under 50 parkeringar) av långtidspar-
keringar erbjudas om utbud och efterfrågan efter par-
keringsplatser ska vara balanserat (se delscenarie 17a 
i tabellen). 

Sammanfattning Möjlig 
åtgärder, teoretiskt max
Ur ett översiktligt perspektiv är det troligt att trafik-
mängden kommer öka på sikt. Därför bör det teore-
tiska maxflödet (eller en uppräkning av detsamma) 
användas som grund. Åtgärder som kan vidtas utan 
större anläggningsåtgärder är: 

1. Den genomsnittliga parkeringstiden begränsas 
till 1,5 timme och att endast en begränsad del 
(troligen under 100 platser) nyttjas för lång-
tidsparkering. 

Med nyckelåtgärd 2- mobilitetshubb eller ett par-
keringshus genomförd kan en acceptabel situation 
nås genom att: 

2. Begränsa den genomsnittliga parkeringstiden 
till 2 timmar och därmed kunna ha en rimlig 
andel (omkring 100-200 P-platser) tillgängliga 
för långtidsparkering. 

Skillnaden mellan de två åtgärderna är att ett par-
keringshus ger något mer långtidsparkeringar till-
gängliga jämfört med nyckelåtgärd 2.

Med nyckelåtgärd 2- mobilitetshubb i kombination 
med ett parkeringshus genomförd kan en acceptabel 
situation nås genom att: 

3. Begränsa den genomsnittliga parkeringstiden 
till 2,5 timmar och därmed kunna ha en rimlig 
andel (omkring 100-200 P-platser) tillgängliga 
för långtidsparkering. 

Genom att minska medelsnittparkeringstiden till 
två timmar kan utrymme ges för en ökande mängd 
besökare. 

I praktiken kommer utbudet bestå av en blandning 
av kort och långtidsparkering där parkeringsmöjlighe-
terna på Smögen bör bestå av ett utbud med betoning 
på korttid under högsäsongstid. Långtidsparkeringar 
anordnas då, kombinerat med och tillhörande buss- 
och/eller cykeltrafik, exempelvis på Symbiosparke-
ringen och vid behov även längre bort från Smögen, 
exempelvis i Väjern. 

Om ett parkeringshus på Smögen väljs så kan de 
som nyttjar dessa p-platser ta delar kostnaden. Det-
ta beroende genom att ett hus centralt beläget på 
Smögen som får tillgång till en parkeringsplats där 
det tidigare saknat antas få ett ökat fastighetsvärdet.  
Omvandlingen skulle kunna ske gradvis med att en 
parkeringsyta reserveras på kort sikt som över tid om-
vandlas till ett parkeringshus. 

Möjliga åtgärder, uppmätt nivå
Om de uppmätta siffrorna 26-27 juli ska vara grund 
visar utvärderingen att det möjligt att erhålla en ac-
ceptabel parkeringssituation sommartid utan större 
anläggningsåtgärder (se tabell B i bilagan, grundsce-
narie 7 och 8 med tillhörande delscenarier). 

Det skulle dock troligen kräva ett bättre nyttjande 
av det parkeringsutbud som finns genom exempelvis 
bättre informationssystem och ett samordnat taxe-
system. Parkeringssystemet som helhet bedöms med 
sådana förhållandevis enkla åtgärder som helhet kun-
na inrymma mellan 100-200 långtidsparkeringar och 
resterande korttidsparkeringar. 
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Uppskattade kostnader och finansiering

En mycket grov uppskattning av hur mycket merkost-
nad som parkeringshus är baserat på översiktliga siff-
ror i tabellen nedan:

Typ av parkering Anläggningskostnad exklusive 
markkostnad kr/bilplats

Grusad mark 10 000-20000
Markparkering med 
bättre standard

20 000-30000

Enklare P-däck 70 000-100 000
P-Hus 150 000-400 000
Underjordiskt garage 300 000-750 000

Källa: RSD Retail & Shopping utdrag från Riktlinjer för 
parkering i Norrköpings kommun- Parkeringsnorm för bil 
och cykel vid nyetablering och exploatering från 2011.

Uppskattade kostnader för nyckelåtgärd 2- mobili-
tetshubb och parkeringsanläggning:

Nyckelåtgärd 2- mobilitetshubb: 
• Nyttja Tumlarens p-yta om ca 100 platser (om 

den ej är fullbelagd på sommaren) eller anläg-
ga en tillfällig p-yta norr om Väjern (3 miljo-
ner kr)

• Om en tillfällig p-yta tillskapas enligt ovan bör 
den samnyttjas för båtförvaring vintertid och 
bilparkering sommartid, iordningsställandet 
bör hålla bra kvalité för att besökare ska vara 
lockade att använda anläggningen. (0,5 till 1 
miljon kr)

• Tomtpris (ej attraktivt läge)
• Rörlig kostnad, busstrafik bör vara gratis för 

att göra parkering i hubben attraktiv. Genom 
att finansiera bussen med parkeringsavgiften 
upplevs den som gratis för de som parkerar bi-
len och andra resenärer kan dra nytta av detta. 
(ca 1 miljon kr/år).

• Informationssystem
En grov uppskattning är ca 3-5 miljoner i engångs-

kostnader och mellan 1- 2 miljoner per år i rörlig 
kostnad.

Parkeringsanläggning 200 p-platser
• Anläggningskostnad 45 miljoner kr (ett parke-

ringshus i Lerum för 300 platser kostade 100 
miljoner kr år 2017 enligt tidningsuppgifter). 
Finansiering kan ske genom att låta dessa 
parkeringsplatser rikta sig mot det behov av 
långtidsutbud som finns. En försäljning av en 
parkeringsplats eller en årsavgift är troligen 
attraktivt för den del av befolkningen som är 
delårsboende eller köpstarka.

• Tomtpris kr (attraktivt läge)
• Rörlig kostnad för drift och underhåll 
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Bilaga
1. Parkeringsplatsinventering efter ortofoto
2. Samband för dimensionering av hela parke-

ringssystemet
3. Utvärderingstabeller

1. P-platser Smögen- Ortofotoinventering

ICA Ankaret parkering  130

Grusplanen vid tennishallen 60

Park and stay Smögen-Sandö (grus) 80 (Husbil?)

Sandöns parkering  (grus)  60 (Husbil?)

Hamngatan parkering  65

Smögenbryggans parkering  160

Parkplatz Smögen   25

Torget    25

Hamnplan   20

Kyrkgatans parkering  35

Minigolf Smögen P  45

Car Parking Klevenvägen  70

Klevenparken (P-hus)  150

Summa total   925

Summa med 10% av  Klevenparken 790

(Klevenparken är huvudsakligen till för boende därför tas 
endast en mindre andel med i inventeringen av det totala 
antalet parkeringsplatser på Smögen, Hasselön och Kleven 
med).

Bilaga - 1
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2. Samband för dimensionering 
av hela parkeringssystemet 

I diagrammen till höger visas några enkla samband 
mellan olika systempåverkande faktorer beräknade 
utifrån det totala utbudet på omkring 790 parkerings-
platser i parkeringsanläggningar på Smögen, Hasse-
lön och Kleven. 

Värt att notera är att sambandet mellan snittmedel-
tiden för parkering och antal parkeringstillfällen inte 
är linjärt (se det tredje diagrammet uppifrån). 

I det kritiska intervallet mellan 1 till 3 timmars be-
söksparkeringstid sker det en fördubbling av kapaci-
teten i antal parkeringsmöjligheter om en ändring görs 
i medelsnittparkeringstid på en timme. Det illustreras 
exempelvis vid en förändring från tre till två timmar 
medelsnittparkeringstid då antalet tillfällen ökar från 
2000 till 4000. I utvärderingsdiagrammen (tabellerna 
B-E) visar det sig också att medelsnittparkeringstiden 
har stor påverkan.

I det nedersta diagrammet har en studie gjort ut-
ifrån att en ökad kapacitet tillförs systemet. Utifrån 
den studien går det att utläsa att även med en förhål-
landevis stor utbyggnad (punkt 1, ökning i systemet 
med 200 p-platser) är det svårt att öka antalet par-
keringstillfällen om medelsnittparkeringstiden är tre 
timmar. I det studerade fallet ges endast en ökning 
på omkring 600 parkeringstillfällen. Likartat resultat 
kan uppnås med en utbyggnad av enbart 100 p-platser 
om medelsnittparkeringstiden är två timmar (Punkt 2, 
ökning i systemet med 100 p-platser. 

När hela parkeringssituationen reds ut kring Smö-
gen för de kritiska sommarveckorna är det därför 
troligen en mycket bra designprincip att låta större 
delen av parkeringsutbudet bestå av kortare parke-
ringar (som högst en eller två timmar) på Smögen (Se 
delscenarierna som hör till tabellerna C-E). 

Parkeringstillfällen 10‐19 Medelbesökstid
790 9
836 8,5
889 8
948 7,5

1016 7
1094 6,5
1185 6
1293 5,5
1422 5
1580 4,5
1778 4
2031 3,5
2370 3
2844 2,5
3555 2
4740 1,5
7110 1

14220 0,5
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Exponentiellt samband

Parkeringstillfällen 10‐19 Medelbesökstid
790 9
836 8,5
889 8
948 7,5

1016 7
1094 6,5
1185 6
1293 5,5
1422 5
1580 4,5
1778 4
2031 3,5
2370 3
2844 2,5
3555 2
4740 1,5
7110 1

14220 0,5
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Parkeringstillfällen 10‐19 Medelbesökstid
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1114 8
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1273 7
1371 6,5
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1620 5,5
1782 5
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8910 1

17820 0,5
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1

2

Bilaga - 2 
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A. Utvärdering med 
• Variabel 1: Beläggningsgrad (grundscena-

rie) och 
• Variabel 2: Behov av antal parkeringar som 

nyttjas av delårsboende för långtidsparke-
ring (delscenarie).

Grundscenarier:

Variabel 1: beläggnings-
grad

Antal be-
sökande 
fordon

Belägg-
nings-
grad

P-tid 
medel 
(h)

1. Maxnivå, högt nytt-
jande

2300 0,9 2

2. Maxnivå, lågt nytt-
jande

2300 0,8 2

3. Uppmätt nivå 26-27 
juli, högt nyttjande

1600 0,9 2

4. Uppmätt nivå 26-27 
juni, lågt nyttjande

1600 0,8 2

Delscenarier.  

Variabel 2: Antal lång-
tids-P delårsboende

Antal 
långtids-P 
delårsbo-
ende

Antal 
parke-
rings-
tillfäl-
len

Över 
eller 
under-
skott

1a. Max, högt nyttjande 
liten andel delårs-P

50 2997 +122 
(+30)

1b. Maxnivå, högt nytt-
jande, stor andel delårs-P

200 2124 -486 
(-100)

2a. Max, lågt nyttjande 
liten andel delårs-P

50 2997 --11 
(-50)

2b. Max, lågt nyttjande , 
stor andel delårs-P

200 2124 -1223 
(-270)

3a. Uppmätt, högt nytt-
jande, liten andel delårs-P

50 2997 +1397 
(+310)

3b. Uppmätt, högt nytt-
jande, stor andel delårs-P

200 2124 +790 
(+225)

4a. Uppmätt, lågt nytt-
jande, liten andel delårs-P

50 2997 +1064 
(+300)

4b. Uppmätt, lågt nytt-
jande, stor andel delårs-P

200 2124 +524 
(+115)

Antal besökande fordon är fordon som är på besök, de 
kommer mellan kl 10-19.

Antal parkeringstillfällen är det antal lediga parkerings-
platser som uppstår mellan kl 10-19. Ju kortare medelparke-
ringstid, desto fler lediga parkeringsplatser under dagen.

Över eller underskottet är angivet i antal parkeringstillfäl-
len och inom parentes vad det motsvarar i parkeringsplatser 
med den valda medelsnittparkeringstiden.

3. Utvärderingstabeller

I Tabell A och B undersöks två möjliga dimensione-
rande behov:

1. Beräknat max, dvs 2300 fordon (80% av 3100 
fordon enligt ovan)

2. Uppmätt nivå 26-27 juli, dvs 1600 (80% av 
2000 fordon enligt ovan)

I tabellerna C-E används enbart det beräknande 
maxvärdet då det i tabellerna A och B visas att balans 
finns i trafiksystemet om den uppmätta nivån används 
i grundscenariot (undantaget om 3 timmars medel-
snittparkeringstid används enligt delscenarie 8b). 

Bilaga - 3: tabell A
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B. Utvärdering med: 
• Variabel 1: Tidslängden för en besökandes 

parkering (grundscenarie) och
• Variabel 2: Behov av  antal parkeringar som 

nyttjas av delårsboende för långtidsparke-
ring (delscenarie). 

Grundscenarier: 

Variabel 1: medelbesö-
kets längd

Antal be-
sökande 
fordon

Belägg-
nings-
grad

P-tid 
medel 
(h)

5. Maxnivå, kort P-tid 2300 0,85 1,5

6. Maxnivå, lång P-tid 2300 0,85 3

7. Uppmätt nivå 26-27 
juli, kort P-tid

1600 0,85 1,5

8. Uppmätt nivå 26-27 
juni, lång P-tid

1600 0,85 3

Delscenarier

Variabel 2: Antal lång-
tids-P delårsboende

Antal 
långtids-P 
delårsbo-
ende

Antal 
P-till-
fällen

Över 
eller 
under-
skott

5a. Max, kort P-tid, liten 
andel delårs-P

50 3774 +899 
(+150)

5b. Maxnivå, kort P-tid, 
stor andel delårs-P

200 3009 +134 
(+20)

6a. Max, lång P-tid, liten 
andel delårs-P

50 3774 -988 
(-330)

6b. Max, lång P-tid , stor 
andel delårs-P

200 3009 -1371 
(-460)

7a. Uppmätt, kort P-tid, 
liten andel delårs-P

50 3774 +2174 
(+360)

7b. Uppmätt,kort P-tid 
stor andel delårs-P

200 3009 +1409 
(+470)

8a. Uppmätt, lång P-tid, 
liten andel delårs-P

50 3774 +287 
(+100)

8b. Uppmätt, lång P-tid, 
stor andel delårs-P

200 3009 -96 
(-30)

Antal besökande fordon är fordon som är på besök, de 
kommer mellan kl 10-19.

Antal parkeringstillfällen är det antal lediga parkerings-
platser som uppstår mellan kl 10-19. Ju kortare medelparke-
ringstid, desto fler lediga parkeringsplatser under dagen.

Över eller underskottet är angivet i antal parkeringstillfäl-
len och inom parentes vad det motsvarar i parkeringsplatser 
med den valda medelsnittparkeringstiden.

C. Utvärdering med: 
• Nyckelåtgärd 2- mobilitetshubb genomförd 

(påverkar antal besökande fordon), 
• Variabel 1: Tidslängden för en besökandes 

parkering (grundscenarie) och
• Variabel 2: Behov av antal parkeringar som 

nyttjas av delårsboende för långtidsparke-
ring (delscenarie).

Grundscenarier: 

Variabel 1: Medelsnitt-
parkeringstid

Antal be-
sökande 
fordon 

Belägg-
nings-
grad

P-tid 
medel 
(h)

9. Maxnivå, mellan P-tid 2000 0,85 2

10. Maxnivå, mellanlång 
P-tid

2000 0,85 2,5

11. Maxnivå, lång P-tid 2000 0,85 3

Delscenarier

Variabel 2: Antal lång-
tids-P delårsboende

Antal 
långtids-P 
delårsbo-
ende

Antal 
P- till-
fällen

Över 
eller 
under-
skott

9a. Max, mellan P-tid, 
liten andel delårs-P

50 2831 +331 
(+70)

9b. Max, mellan P-tid, 
avpassat andel delårs-P

135 2505 +5       
(+-0)

9c. Max, mellan P-tid, 
stor andel delårs-P

200 2257 -243 
(-50)

10a. Max, mellanlång 
P-tid, liten delårs-P

50 2264 -236 
(-95)

11a. Max, lång P-tid, 
liten andel delårs-P

50 1887 -613 
(-200)

11b. Max, lång P-tid, stor 
andel delårs-P

200 1505 -996 
(-330)

Antal besökande fordon är fordon som är på besök, de 
kommer mellan kl 10-19.

Antal parkeringstillfällen är det antal lediga parkerings-
platser som uppstår mellan kl 10-19. Ju kortare medelparke-
ringstid, desto fler lediga parkeringsplatser under dagen.

Över eller underskottet är angivet i antal parkeringstillfäl-
len och inom parentes vad det motsvarar i parkeringsplatser 
med den valda medelsnittparkeringstiden.

Bilaga - 3: tabell B och C 
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D. Utvärdering med: 
• En större parkeringsanläggning på Smögen 

(påverkar antal parkeringstillfällen), 
• Variabel 1: Tidslängden för en besökandes 

parkering (grundscenarie) och
• Variabel 2: Behov av antal parkeringar som 

nyttjas av delårsboende för långtidsparke-
ring (delscenarie).

Grundscenarier:

Variabel 1: Medelsnitt-
parkeringstid

Antal be-
sökande 
fordon 

Belägg-
nings-
grad

P-tid 
medel 
(h)

12. Maxnivå, mellan P-tid 2300 0,85 2

13. Maxnivå, mellanlång 
P-tid

2300 0,85 2,5

14. Maxnivå, lång P-tid 2300 0,85 3

Delscenarier

Variabel 2: Antal lång-
tids-P delårsboende

Antal 
långtids-P 
delårsbo-
ende

Antal 
P-till-
fällen

Över 
eller 
under-
skott

12a. Max, mellan P-tid, 
avpassad andel delårs-P

235 2888 13    
(+7)

13a. Max, mellanlång 
P-tid, liten andel delårs-P

50 2876 +1    
(+-0)

14a. Max, lång P-tid, 
liten andel delårs-P

50 2397 -478 
(-160)

14b. Max, lång P-tid, 
mellan andel delårs-P

100 2270 -606 
(-200)

Antal besökande fordon är fordon som är på besök, de 
kommer mellan kl 10-19.

Antal parkeringstillfällen är det antal lediga parkerings-
platser som uppstår mellan kl 10-19. Ju kortare medelparke-
ringstid, desto fler lediga parkeringsplatser under dagen.

Över eller underskottet är angivet i antal parkeringstillfäl-
len och inom parentes vad det motsvarar i parkeringsplatser 
med den valda medelsnittparkeringstiden.

E. Utvärdering med: 
• Nyckelåtgärd 2- mobilitetshubb genomförd 

(påverkar antal besökande fordon),
• En större parkeringsanläggning med 200 par-

keringsplatser på Smögen (påverkar antal par-
keringstillfällen),

• Variabel 1: Tidslängden för en besökandes par-
kering (grundscenarie) och

• Variabel 2: Behov av antal parkeringar som 
nyttjas av delårsboende för långtidsparkering 
(delscenarie).

Grundscenarier:

Variabel 1: Medelsnitt-
parkeringstid

Antal be-
sökande 
fordon 

Belägg-
nings-
grad

P-tid 
medel 
(h)

15. Maxnivå, mellan P-tid 2000 0,85 2

16. Maxnivå, mellanlång 
P-tid

2000 0,85 2,5

17. Maxnivå, lång P-tid 2000 0,85 3

Delscenarier

Variabel 2: Antal lång-
tids-P delårsboende

Antal 
långtids-P 
delårsbo-
ende

Antal 
P-till-
fällen

Över 
eller 
under-
skott

15a. Max, mellan P-tid, 
avpassad andel delårs-P

335 2505 +5    
(+-0)

16a. Max, mellanlång 
P-tid,  avpassad delårs-P

170 2509 +9
(+-0)

17a. Max, lång P-tid, 
liten andel delårs-P

50 2397 -103 
(-35)

17b. Max, lång P-tid, 
mellan andel delårs-P

100 2270 -231 
(-80)

Antal besökande fordon är fordon som är på besök, de 
kommer mellan kl 10-19.

Antal parkeringstillfällen är det antal lediga parkerings-
platser som uppstår mellan kl 10-19. Ju kortare medelparke-
ringstid, desto fler lediga parkeringsplatser under dagen.

Över eller underskottet är angivet i antal parkeringstillfäl-
len och inom parentes vad det motsvarar i parkeringsplatser 
med den valda medelsnittparkeringstiden.

Bilaga: 3, tabell D och E
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Förord
Behovet av ett reviderat kulturhistoriskt underlag för Sotenäs kommun aktualiserades i sam-
band med arbetet med översiktsplan 2010. Sotenäs kommun saknar ett kulturmiljöprogram och i 
de hittills framtagna översiktsplanerna görs därför en hänvisning till befintliga kulturhistoriska 
utredningar. En svårighet med ett sådant förfarande har varit att värdera dessa underlag sinsemel-
lan. Dokumentationerna är från olika tider och är framtagna med mycket olika syften, frågeställ-
ningar och tids- samt ämnesmässiga avgränsningar. Ett problem har vidare varit att de befintliga 
kulturhistoriska underlagen varit gamla och bitvis att anse som inaktuella med hänsyn till såväl 
förändringen i landskapet såväl som inaktuella med hänsyn till dagens synsätt kring kulturmil-
jövårdsfrågor. Slutligen har det legat ett problem i att man i översiktsplanen valt att hänvisa till ett 
antal redovisade kulturmiljöer men utan att faktiskt ta ställning till miljöerna som sådana. Kultur-
miljöarbete är i hög utsträckning en kommunal angelägenhet och det är i den kommunala plane-
ringen som bevarandet av befintliga värden kan hanteras. Följaktligen ligger det i sakens natur 
att kommunen måste bekräfta en ståndpunkt kring bevarandet på samma sätt som beslut tas om 
förändring. 

Detta underlag skall ses som en uppdatering, sammanställning samt vägning och värdering av 
de miljöer som finns redovisade i det befintliga kunskapsunderlaget. I något fall har miljöer som 
tidigare funnits redovisade i översiktsplanen tagits bort och i enstaka fall har även nya miljöer 
tillkommit. Förändringar har även skett av kulturmiljöernas geografiska avgränsningar. Det är vår 
förhoppning att detta underlag skall diskuteras och förbättras för att slutligen antas som kommu-
nens handlingsprogram i kulturmiljöfrågor under den kommande översiktsplanens giltighetstid. 
Vi hoppas också att underlaget markerar ett avstamp för ett mer fördjupat arbete med kunskaps-
uppbyggnad kring kulturmiljön, bl. a. i anslutning till det arbete som aviserats kring framarbe-
tande av fördjupade översiktsplaner för delar av kommunen.

Uddevalla i november 2009

Linnea Nordell  och Lars Rydbom
Bohusläns museum

I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har detta kulturmiljöunderlag revideras av 
Sotenäs Kommun. Syftet med revideringen är att uppdatera de utpekade kulturmiljöerna inom 
tätorterna där bebyggelse har förändras och därmed inte lägre kan anses ingå i värdefull 
kulturmiljö samt se över gränsdragningen i befintliga områden. Förslaget till revidering 
skickas ut i samband med granskning av översiktsplanen. 
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Något om begreppet kulturarv, kulturmiljö 
och kulturhistoriskt värde 
Kulturarvet är det minne av vår historia som vi 
bär med oss, lämningarna från förr, det skrivna 
ordet och traditioner och seder. Det är vi idag 
som ”skapar” kulturarvet genom vårt sätt att 
se på vår historia och vårt sätt att värdesätta 
den och de minnen och minnesmärken den fört 
fram till vår tid. 

Värnandet av kulturarvet, kulturmiljövård, 
syftar till att slå vakt om platser, byggnader eller 
lämningar som kan berätta för oss idag om livet 
förr. Vissa platser kan vi kanske uppleva, förstå 
och njuta av enbart genom ett flyktigt besök 
medan andra kräver större bakomliggande kun-
skap. 
Fornlämningar är skyddade enligt lag om kul-
turminnen mm (SFS 1988:950). Lagstiftningen 
syftar främst till att i första hand bevara forn-
lämningarna för kommande generationer. Vikt 
läggs också vid att fornlämningarna ska kunna 
förstås och upplevas i landskapet, och därför 
omfattas även området runt omkring fornläm-
ningarna av lagskyddet. 

För äldre bebyggelsemiljöer och historiska 
landskap finns minnen, skrivna källor och läm-
ningar i landskapet som hjälper oss att förstå. 
Miljön kan berätta om t ex hur man bodde förr 
och vad man levde av. Kulturmiljön är i högsta 
grad en ändlig resurs. Man kan, som ett exem-
pel, inte återskapa det genuina fiskeläget men 
man kan slå vakt om och bevara de delar i ett 
existerande äldre kustsamhälle som berättar om 
livet förr och samhällets utveckling fram till 
idag. Genom att bevara det äldre kan vi uppleva 
det idag och vi möjliggör därmed också åt män-
niskor i framtiden att uppleva samma sak. 

Varje kulturmiljö är uppbyggd av delar som 
tillsammans berättar en eller flera historier. Det 
kan röra sig om fornlämningar från en speci-
fik tid t ex ett område med många rösen från 
bronsåldern, men det kan också röra sig om 
ett landskapsavsnitt med fornlämningar med 
gravar från järnåldern samt ett landskap med 
väl bevarad prägel från 1800-talets början vilket 
sammantaget berättar om lång kontinuitet på 
platsen. 

De enskilda lämningarna kan värderas utifrån 
skilda flera kriterier som exempelvis sällsynthet 
(unicitet), att det är karaktäristiskt för trakten, 
att det berättar om en viss person eller verksam-
het eller att det är väl bevarat.

Kulturmiljöer kan behandla lämningar från de 
första människorna men hur långt fram i tiden 
man kan sträcka sig är mer osäkert. Vi lever i 
en tid av allt snabbare förändringar och det är 
lätt att glömma bort vår sentida historia. Även 
vår sena historia historias lämningar är hotade 
och kanske betydligt mer än de lämningar som 
överlevt de senaste hundra åren. Det är en viktig 
uppgift att definiera dessa lämningar och att 
uppdatera det kulturhistoriska underlaget allt-
eftersom för att det kulturhistoriska underlaget 
skall kunna spegla hela vår historia.

Kulturmiljöer i Sotenäs
 För Sotenäs del börjar historien för många 
tusen år sedan och omfattar fornlämningar, 
fynd, byggnader, arbetsplatser och berättelser 
från jägarstenålder och fram till idag. Man kan 
säga att kulturmiljöerna omfattar själva essen-
sen av Sotenäs, de ger oss perspektiv på vad 
Sotenäs varit jämfört med hur det är idag och 
utgör ett avstamp för vad Sotenäs kan vara i 
framtiden.

De miljöer som presenteras i underlaget inne-
håller i de flesta fall kulturminnen från många 
olika tidsavsnitt. Det rör sig både om miljöer 
som är typiska, men också miljöer som är unika 
för Sotenäs och även i Bohuslän i stort. Mil-
jöerna speglar främst kulturminnen som berör 
den vanliga människan: näringar, boende, tros-
föreställningar, landskapsutnyttjande och fritid. 
Även samhällseliten och det historiska maktspe-
let märks inom miljöerna, till exempel berättel-
sen kring kung Tryggves grav på Tryggö eller 
högreståndsmiljön Åby säteris långa historia. 

I underlaget presenteras 23 miljöer, som på olika 
sätt representerar kommunens rika historia. 
Urvalet har grundats på ett antal olika rapporter 
och utredningar, som tagits fram av Länssty-
relsen och länsmuseet vid olika tillfällen (Kul-
turhistorisk dokumentation 1975, Riksintressen 
för kulturmiljövården, Värdefulla odlingsland-
skap i Göteborgs och Bohus län, underlag för 
natur- och kulturturistiskt program). Vidare 
har vi använt oss av forskningspublikationer, 
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arkeologiska undersökningsrapporter, kultur-
miljöutredningar och -dokumentationer, för att 
få en uppdaterad bild av kunskapsläget. Kun-
skapsuppbyggnad kring lokal historia har även 
bedrivits av hembygdsföreningar och lokala 
hembygdsforskare, underlag som berikat kun-
skapen om enskilda platser, levnadsöden och 
samhällen. Vi har under arbetets gång också 
arbetat in synpunkter och förslag från Sotenäs 
kommun. 

Föreliggande kulturmiljöunderlag ska ses som 
ett redskap i arbetet med översiktsplanen. 

Underlaget ger en fingervisning om var det 
finns höga kulturvärden, något som man givet-
vis får ta i beaktande i samhällsplaneringen. 
Underlaget kan också användas för att utveckla 
miljöerna; som boendemiljöer, som besöksmål, 
som del i motions- eller friluftslivsområden eller 
på annat vis. Vi vill gärna poängtera att områ-
dena inte behöver konserveras bara för att de 
blivit uttagna som kulturmiljöområden. Istället 
bör områdena ses som en del av samhällsut-
vecklingen, där beaktande, bevarande och vård 
av kulturmiljöer kan leda till vackra och håll-
bara boende- och brukandemiljöer.  
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Kulturmiljövård i Sotenäs i framtiden
Sotenäs kommun har många och och bitvis 
unika kulturmiljöer från skilda tider. Många 
kustsamhällen har en helt egen identitet, som 
bara finns här. Bland fornlämningarna finner 
vi otroligt välbevarade och säregna rösen, och 
hällristningsmotiv som har internationell rykt-
barhet. Vi tror att välvårdade och välbevarade 
kulturmiljöer kommer att vara en viktig del av 
Sotenäs attraktionskraft i framtiden. Kultur-
miljöerna spelar en stor roll för kommunens 
identitet och vi menar att kulturmiljöerna är 
en betydelsefull pusselbit när man ska bygga 
en kommun som människor vill bo, arbeta och 
semestra i. 

Sotenäs kommun är i stort behov av ett modernt 
kulturmiljöprogram, och vi rekommenderar att 
processen med att ta fram ett sådant börjar inom 
kort. Vi tycker att ett kulturmiljövårdsprogram 
först och främst ska vara till för kommunin-
vånarna. Genom programmet kan invånarna 
lära sig mer om kommunens historia och ge 
sig ut och upptäcka kultur- och fornminnen 
på egen hand. Förhoppningsvis kan program-
met leda till ett ökat engagemang för kultur-
miljön. Dessutom kommuniceras kommunens 
intentioner och strategier för kulturmiljövården 
genom programmet. Ett kulturmiljövårdspro-
gram är givetvis ett viktigt redskap i 
samhällsplaneringsprocessen. Ett kulturmiljö-
vårdsprogram kan dock vara så mycket mer än 
en förteckning över vad man får och vad man 
inte får göra. Vår förhoppning är att Sotenäs 
kommun i framtiden profilerar sig som en att-
raktiv kommun, där en dynamisk kulturmiljö-
vård är en viktig del i samhällsutvecklingen. 

Sotenäs kulturhistoria i korta drag
Sotenäs historia börjar omkring 8 000 f.Kr., och 
från förhistorien finns många bevarade läm-
ningar, som visar att Sotenäs tidigt var ett attrak-
tivt ställe att bo på. Den tid vi kallar förhistorien 
innefattar jägarstenålder, bondestenålder, brons-
ålder, samt järnålder med vikingatiden. Man 
brukar säga att forntiden slutar omkring 1050 
e.Kr. 
Många fornlämningar kan man besöka än idag, 
oftast är det gravar som bevarats in i våra dagar. 
Stenålderns stenkammargravar finns exem-
pelvis i Åby inom Nordens Arks område, på 
kyrkogården i Hunnebostrand och i Bögebacka 
utmed Soteleden. Annars är Sotenäs särskilt 

rikt på hällristningar och rösen från bronsålder. 
Hällristningstäta områden är Askum, Tossene 
och Rished. Vackra och ovanligt välbevarade 
rösen hittar vi på Bohus-Malmön och i Ask-
umsområdet, men även på andra platser runt 
om i kommunen. Från och med järnåldern blev 
det vanligt att begrava de döda i gravfält med 
högar, rösen och stensättningar. Ofta ligger 
gravfälten nära gårdstomter från historisk tid, 
vilket tyder på att många gårdar på Sotenäset 
etablerades under järnålder. Vid Överby finns 
ett känt gravfält med en stor hög, som kallas 
Munkhögen. På Tryggö ligger ett stort gravröse 
från bronsålder, men den muntliga traditio-
nen låter berätta att man här har gravsatt kung 
Tryggve under vikingatiden. Ett upphittat fynd 
av en vikingatida spjutspets i röset bekräf-
tar faktiskt att en begravning ägt rum där på 
vikingatiden, men om det var självaste kung 
Tryggve lär vi aldrig få veta. 

Tiden från ca 1050 och framåt kallas för historisk 
tid. Sotenäs tillhörde Norge och lydde under 
norska och sedan norsk-danska kungar. Namnet 
Sotenäs finns nedtecknat från 1200-talet i isländ-
ska handskrifter. Det finns flera tolkningar om 
vad namnet betyder, kanske har Sotenäset fått 
sitt namn efter mansnamnet Sote, kanske är det 
de sotsvarta klipporna längst ut i havsbandet 
som gett näset dess namn. En annan tolkning 
menar att det är de farliga, sugande bränning-
arna som ligger bakom namnet. ”Sote” skulle i 
så fall beteckna sugning eller ström. 

Flera de gårdar, som fortfarande finns kvar 
idag, har troligen etablerats under järnålder 
eller medeltid. De äldsta skriftliga beläggen för 
dessa gårdar kommer från norska diplom och 
jordeböcker på 1300-talet, till exempel Biskop 
Eysteins jordebok, den så kallade Röde bog. 
Åby, Tossene och Askum är exempel på sådana 
gårdar. Tossene och Askum var länge, i egen-
skap av sockencentra, Sotenäsets centralorter. På 
gårdarna ägnade man sig åt jordbruk, men man 
var förmodligen också fiskare. Särskilt under 
sillperioderna livnärde sig många på fiske och 
säsongsfiskelägen bildades utmed kusten och på 
öarna. Vissa fiskelägen blev permanenta, som 
till exempel Hunnebostrand och Fisketången. 
Andra fiskelägen försvann när sillperioden var 
till ända. 
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Fiskeläget Traelsand (beläget vid Sandhuvudet 
inom Bua naturreservat) finns omnämnt på 
1500-talet, men dog senare ut. Det finns ännu 
enstaka rester efter husgrunder kvar på platsen. 

Flera av samhällena som vi idag förknippar 
starkt med Sotenäs, som Smögen och Kungs-
hamn - Gravarne, befolkas under 1600-talet. 
Under andra halvan av 1700-talet var det sill-
period återigen och många tog sig ut till kusten 
för att arbeta. Från denna tid hittar vi tranko-
kerilämningar, på bland annat Söö och Gram-
skär. Sillen och tranen var en viktig exportvara. 
Fisket och sjöfarten har också satt andra spår i 
skärgården, som tomtningar, bryggfundament, 
hus- och bodgrunder och maritima ristningar 
med årtal, initialer, vapensköldar och kompass-
rosor. Ristningar av denna typ hittar man exem-
pelvis på Buskären och Hållö. 

På 1800-talet och 1900-talet inträffade flera ske-
enden som på olika sätt präglat Sotenäs. Sill-
fisket gav arbete och handeln med sill likaså 
och på Smögen kom handeln att skapa ett för-
möget samhällsskikt. Under 1800-talets slut och 
fram till 1900-talets mitt utvecklas sillhante-
ringen genom etablering av konservfabriker i 
flera kustorter.

Stenindustrin tog fart under 1800-talets slut 
och det var den fina kvaliteten på graniten som 
gjorde att stenindustrin blev så viktig i Sotenäs. 
Det fanns stor efterfrågan i Sverige och Europa 
efter sten som byggnadsmaterial och gatube-
läggning och det fanns stora pengar att tjäna 
för stenbolagen. Stenindustrin har satt sina spår 
nästan överallt i Sotenäs. Stenbrott finns på 
öarna, som Bohus Malmön eller Långö, de finns 
i fiskesamhällena som i Ulebergshamn eller 
Hunnebostrand och de finns i inlandet, som 
i Ävja, där stenbrottsverksamhet fortfarande 
bedrivs. I Örn finns utlastningskajer och maga-
sinsbyggnader kvar från stenindustrins dagar. 
En av de få stenfabrikerna, knottfabriken vid 
Tullboden, har dock rivits för några år sedan. 
Stenhuggarnas bostäder finns dock ofta kvar, 
bland annat finns en stenhuggargata i Bua vid 
Tullboden. Även samlingslokaler, som Folkets 
hus, i  påminner om arbetarnas fackliga engage-
mang. 

Arbetstillfällena som tillkom vid de olika verk-
samheterna skapade förutsättning även för ett 
mer differentierat näringsliv med handel och 
byggverksamhet. Behovet av bostäder blev stort 
men samtidigt hade många råd att bygga egna 
hus.

Samhällena utvecklades kraftigt under 1800-
talets senare del. Den organiskt framvuxna 
strandsittarbebyggelsen utmed gamla hamn-
lägen förtätades men behoven av en mer orga-
niserad bebyggelseutveckling växte samtidigt. 
Byggnadsplaner för samhällenas utbyggnad 
togs fram runt sekelskiftet 1900 och ungefär 
samtidigt infördes i samhällena både brand-
stadga och byggnadsstadga. Under 1900-talets 
början inleddes försäljning och avstyckning av 
tomter såväl i de gamla fiskelägena som i dess 
utkanter enligt de nya byggnadsplanerna. 
I takt med att kustsamhällena utvecklades och 
som ett sätt at markera sitt välstånd lät man 
uppföra egna kyrkor.

Sotenäs historia som populärt resmål tog sin 
början under 1800-talets sista år. De hälso-
samma baden på Västkusten hade blivit väl-
kända och badhotell och sommarhus började 
uppföras, såsom Smögens havsbad. Fiskarebe-
folkningen kunde även tjäna extrapengar på att 
hyra ut sina hus till sommargäster. 

Referenser
Hasslöf, O. 1984. Sotenäs, gränsbygd vid havet. 
Pettersson, J. 1995, Anonyma fiskeläger -  märk-
liga kulturminnen i Bohusläns skärgård. 
Pettersson, J. 2001. Skärgårdsbebyggelsen i 
Bohuslän under norska tiden, särskilt kring 
1500-talets sillperiod. 
Wikström, S. 2008. Sotenäsets bidrag till upp-
lysningen i Europa - Trankokerier på Sotenäset. 
Wadström, R. 1983. Ortnamn i Bohuslän. 
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Hovenäset 
Mindre kustsamhälle med skyddad hamn 
med prägel från sekelskiftet 1900.

Beskrivning
Hovenäset ligger på Sotenäsets sydkust, invid 
Örnefjorden, strax öster om Kungshamn. 
Marken låg sedan 1600-talet i Kungl. och Hvit-
feldtska stipendieinrättningens ägo. Belägg för 
strandsittarbosättningar, möjligen av säsongvis 
art, finns från början av 1600-talet. Under 1700-
talets sillfiske växte befolkningen och merpar-
ten av bebyggelsen vid denna tid låg vid viken 
på insidan om Kryssnäs. Merparten av dagens 
bebyggelse är från perioden mellan 1800-talets 
mitt till 1920-talet. Under denna tid hade Hove-
näset liksom många andra kustsamhällen i 
Sotenäs kommun blivit ett betydande stenhug-
gericentrum. Husen på Hovenäset är i huvud-
sak av dubbelhuskaraktär och flera hus här 
är byggda i sk knopphusteknik d.v.s. murade 
med plankspill från sågverken kring Glomma 
i Östfold, Norge. Karaktäristiskt för samhället 
är flera bostadshus med fina verandor utmed 
södra infartsvägen och flera timrade sjöbodar 
i den inre delen av viken vid Kryssnäs. Hove-
näset blev municipalsamhälle år 1902 och detta 
manifesterades några år senare med att man 
anlade två parker med träd som kantar dess 
sidor i samhällets centrala delar. 1915 anlades 
Hovenäsvägen, och utmed dess sidor uppfördes 
större bostadshus på rektangulära tomter, varav 
några försedda med s.k. amerikaverandor. Ett 
minne från tiden som municipalsamhälle är 
också den lilla brandstationen vid hamnplanen 
i sydväst som minner om kravet på brandstadga 
och ett fungerande brandväsen. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Hovenäset är ett av kommunens mindre sam-
hällen och kännetecknas av sitt avskilda och 
skyddade läge vid Näsekilen samt av att husen 
ligger på hälleberg som möter havet. Innanför 
Kryssnäs, varifrån samhället växte fram, finns 
den äldsta bebyggelsen, som med tradition 
som strandsittarbebyggelse, är uppförd på ofri 
grund. Bostadsbebyggelsen utmed Hovenäs-
vägen är större och merparten av husen har 
våningshög källare. 
Sjöbodarna ligger relativt tätt i grupper utmed 
Näsekilen och närmast Kryssnäs ligger de 
äldsta, varav några är byggda i liggtimmer och 

Utmed Hovenäsvägen

alltjämt är opanelade. De två parkerna är viktiga 
karaktärskapande element som liksom brandsta-
tionen minner om tiden då samhället fick status 
som municipalsamhälle. 

Hovenäsbron, en stenvalvbro uppförd 1922, är 
uttagen som objekt i Vägminnesvårdsprogram 
för Göteborgs och Bohuslän. Bron har i denna 
fått klassificering 3Q, bro utan stenräcken av 
stort kulturhistoriskt värde.

Utmed den natursköna Klevekilen nordväst om 
samhället finns en vackert belägen kolerakyrko-
gård.

Borgen Bratta är ett brant berg vid Klevekilens 
östra strand, som har en sägen från vikingatiden 
knuten till sig. Enligt sägnen bodde en höv-
dingasläkt i en borg (kallad Borgebratta) på 
berget; nämligen Sote, hans son Bläing och son-
sonen Balke. Efter ett nederlag mot Harald Hår-
fager omkring år 900 e.Kr. utvandrade Balke och 
kom att bli en av de första bosättarna på Island, 
allt enligt de isländska sagorna.
På berget finns inga lämningar efter en borg, 
däremot finns ett gravröse från äldre bronsål-
der, med bevarade rester av kallmurar. Röset är 
omkring 2000 år äldre än sagornas hövdingar.  

Rekommendationer
En bebyggelsedokumentation bör tas fram och 
med denna som grund upprätta en detaljplan 
för att säkerställa områdets och byggnadernas 
kulturhistoriska värde. De kvarvarande timrade 
sjöbodarna skall bevaras och ges ett skydd i 
detaljplan. De två parkerna med minnessten 
samt dess omgivande träd  bör bevaras.
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Kungshamn:
Gravarne-Bäckevik- 
Sandbogen

Fiskesamhällen som byggts samman med 
spår från skilda tidskeden fram till sen tid.

Kungshamn finns nämnt som ankarplats redan 
på kartor från 1600-talet, men namnet kom 
framför allt att vara synonymt med kyrkan och 
kapellförsamlingen till Askum socken som ska-
pades 1772 och som då, förutom Gravarne, Bäck-
evik och Tången, även inbegrep samhällena 
Smögen och Hasselösund. I kartor långt fram 
särredovisas de olika delarna i det vi idag kallar 
Kungshamn, nämligen Bäckevik, Gravarne och 
Tången, vilka alla var belägna på hemmanet 
Väggas utmark och som från 1660-talet ingick i 
Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningens 
ägor. Gravarne och Bäckevik redovisas på karta 
från 1807 som små, väl avgränsade enheter. 
Gravarne, det större av samhällena, låg utmed 
nuvarande hamnen och kartan redovisar ett till 
samhället hörande triangulärt markområde, 
som sträcker sig åt nordost upp till kyrkan. 
Bäckeviks bebyggelse ligger på samma karta 
samlat på berget kring nuvarande Bäckeviks 
torg och utan direkt kontakt med havet. 

Norr om Bäckevik redovisas på samma karta 
”trankokerilägenheten” Sandbogen. Sandbogen 
etablerades som trankokeri av handelsmannen 
Michael Petter Gerle från Uddevalla. Den första 
byggnaden, ett bostadshus, byggdes år 1783 och 
under de följande två åren byggdes sillsalteri, 
tunnbinderi samt brygghus. 1795 byggdes tran-
kokeribyggnad samt ytterligare några byggna-
der. Av dessa byggnader finns bostadshuset i 
två fulla våningar samt de två flankerande röda 
ekonomibyggnaderna kvar från storhetstiden 
under stora sillfiskets senare del. 

Gravarne var den mest expansiva tätorten av 
de tre och bebyggelsen utmed hamnen och upp 
mot kyrkan tätnade successivt under 1800-talets 
senare del och in på 1900-talet men samtidigt 
fanns behov av mark i centralt läge vid hamnen. 
Utfyllnader av den gamla grunda hamnen 
inleddes redan under 1910-talet och fortsatte in 
på 1930-talet. Sjöbodarna som med tiden vuxit 
till ett stort antal revs och marken kom i flera 

steg att fyllas ut och omskapas till en modern 
kaj. Från denna utbyggnadsfas finns de stora 
hamnmagasinen, uppförda kring 1934-38 i den 
norra delen av viken, som utgörs av långa längor 
i två fulla våningar. 

Från den tätbebyggda och från början oreglerade 
bebyggelsen utmed den gamla hamnen kom det 
planerade samhället att växa ut med ett fokus 
till den nya gatan, Nygatan, där husen kan utlä-
sas i ålder från 1900-talets början närmast det 
gamla samhället och fram till 1930-talet i den 
övre delen. Dagens kyrka är från 1904 men är till 
sin utformning en replik av sin föregångare från 
1879 som eldhärjades 1901. Kyrkogården har tra-
dition sedan 1600-talet och de äldre stigluckorna   
i kyrkogårdsmuren vittnar idag om det funnits 
en äldre kyrka på platsen.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Sandbogen är en av de bäst bevarade bebyg-
gelsemiljöerna i Bohuslän med anknytning till 
1700-talets sillfiske och trankokerinäring. 
En vandring utmed Nygatan är en vandring i 
tid från det sena 1800-talets fiskesamhälle till 
villasamhället under 1900-talets mitt.
Sjömagasinen i norra delen av hamnen är karak-
tärskapande och tillhör de bäst bevarade sjöma-
gasinen från 1900-talets mitt.

Kungshamn, inklusive västra delen av Tången,  
har flera välbevarade funktionalistiskt präglade 
bostadsområden som speglar kustsamhällenas 
senare utveckling. 

Rekommendationer
Bebyggelsen i Sandbogen skall bevaras så att 
deras kulturvärden bibehålls.
I en detaljplan över Kungshamns hamn anges 
att magasinen i norra delen av hamnen skall 
bevaras.

Referenser 
Strandpilten n r 11, 2007. 
Landsantikvariekontoret Uddevalla 1975, Kul-
turhistorisk undersökning Sotenäs kommun. 
Sid 84.
Kungshamn, Gravarne-Bäckevik samt Fiske-
tången genom tiderna. Uddevalla 1996.
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Tången

Mindre fiskeläge invid en trång vik kantad 
av sjöbodar och magasin. Tätbebyggd 
samhällskärna och en stor öppen stads-
park.

Fisketången, eller Tången, finns nämnt redan 
på 1500-talet och var då en utpräglad fiskebo-
sättning. Bebyggelsen på Tången uppfördes 
utmed den branta västra sidan av en trång vik, 
Tångekilen, en hamn som var väl skyddad 
mot västanvinden. Fram till 1800-talets slut låg 
bostadsbebyggelsen koncentrerad där, medan 
sjöbodarna uppfördes strax nedanför. Samhäl-
let växte med tiden framförallt åt väster, dels i 
form av utvidgning av den oreglerade bebyg-
gelsen, men senare utifrån en avstycknings-
plan som upprättades av lantmätare Busck år 
1896, där samhällets framtida form utstakades 
med raka gator och rektangulära tomter. År 
1894 blev Tången, liksom Bäckevik och Gra-
varne, municipalsamhälle och något decen-
nium senare anlades en park kantad av träd i 
enlighet med denna plan. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden 
Tången är en småskalig fiskebebyggelse som 
kombinerar både den oreglerade bebyggelse som 
präglar tiden fram till 1800-talets slut, såväl som 
den planering av tätorternas utbyggnad som kom 
decennierna före sekelskiftet 1900. Sjöbodarna 
vid Tångekilen är i några fall mycket gamla och 
timrade. Sjöbodarna är varierade i såväl storlek 
som utformning. Bland bostadsbebyggelsen finns 
på en begränsad yta såväl mindre enkelhus, som 
större dubbelhus med rika snickerier och veran-
datillbyggnader. Parken är en framträdande plats 
i samhället och kantas av träd och bebyggda 
tomter från början av sekelskiftet 1900.

Rekommendationer
En bebyggelsedokumentation bör tas fram och 
med denna som grund upprätta en detaljplan för 
att säkerställa områdets och byggnadernas 
kulturhistoriska värde. De kvarvarande timrade 
sjöbodarna utmed Tångekilen skall bevaras och 
ges ett skydd i detaljplan. ”Stadsparken” med 
dess minnesten, musikpaviljong, allén utmed 
Tången-vägen samt övriga träd i parkmiljön bör 
bevaras.

Parken vid Tången
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Smögen

Fiskesamhälle i det yttersta havsbandet 
med variationsrik bebyggelse: från enkla 
äldre dubbelhus till exklusiva trävillor från 
sekelskiftet 1900. Hundraårig tradition som 
semesterparadis.

Smögens historia har fram till sen tid varit 
knuten till fiske och fiskehantering. Samhäl-
let växte upp i sundet mellan Smögenön och 
Kleven, en djup skyddad vik i det yttersta 
havsbandet. På 1660-talet finns här förtecknat 
fem strandsittare och så sent som under 1800-
talets början bodde här 90 personer. Den stora 
expansionen för Smögens del skedde efter det 
stora sillfisket. Tidigt under 1800-talet börjar 
man, till skillnad från de flesta andra kustorter, 
med storskaligt havsfiske med inriktning på 
sill och makrill. Handeln med fisk från Smögen 
blev också av stor betydelse och skapade för-
utsättning för tillkomst av stora sillmagasin på 
Holmen, en ö mittemot Smögens hamn som 
efter utfyllnad utgör en del av Kleven. Bebyggel-
sen som tillkom under denna tid var oreglerad 
och låg tätt i hamnens närhet och sjöbodarna 
stod i täta klungor utmed vattnet.

Välståndet i samhället ökade med sillperioden 
under 1800-talets slut och samhället expande-
rade. Redan 1894 antogs att byggnadsstadga 
skulle gälla i samhället och att den fortsatta 

utbyggnaden av samhället skulle vara planerad. 
År 1903 blev Smögen municipalsamhälle. Pla-
nerna som upprättades för samhällets utbygg-
nad från 1890-talet och framåt utgick från raka 
gator och en indelning i kvarter. Husen skulle 
förläggas utmed gatan och ofta med ganska 
stor obebyggd markyta i kvarterets inre. Utmed 
denna villastadspräglade plan byggdes större 
bostadshus, vilka med sin storlek och sina fasad-
detaljer exponerade det välstånd som fanns hos 
många Smögenbor vid denna tid.

Vid samma tid skapades Smögens havsbad i 
nordost, en kurortsanläggning med varmbad-
hus och restaurang. Anläggningen var den 
första turismsatsningen på orten och kan ses 
som inledningen på samhällets era som 
sommar/semesterort. Besökare som kom till 
samhället hyrde ofta in sig i privathus på orten. 
Flera hus uppförda under perioden 1890-1920 
präglas av arkitekturideal vi annars finner i bad-
ortsmiljöer från samma tid.

Fiske och försäljning av fisk, bland annat från 
den fiskeauktion som öppnades här år 1919, var 
dock länge den mest betydelsefulla näringen 
på orten och samhället var från slutet av 
1800-talet till 1900-talets mitt det främsta fiske-
läget i Bohuslän. Trots fiskets nedgång under 
1900-talets senare del har samhället successivt 
utvidgats åt nordväst med nya bostadsområden 
som likt ringar på vatten speglar samhället från 
sitt ursprung och fram till idag. 

Smögen med Hållö fyr i bakgrunden
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Kulturhistoriska kvaliteter och värden Gamla 
Smögens täta bebyggelse och trånga prång och 
gränder mellan mindre bostadshus och sjöbodar 
vittnar om det organiskt fram-sprungna 
expansiva samhället under 1800-talet. Som en 
tydlig kontrast finns det planerade Smögen med 
bebyggelse från 1890-talet och fram till 1920-
talet med stora trävillor, ofta belägna på 
våningshög stensockel. Villorna från denna tid 
är ofta större dubbelhus med rika snickerier och 
med glasade verandatillbyggna-der eller s.k. 
amerikaverandor. Här finns även andra 
villastilar från 1910-30-talet represente-rade i de 
lite mer perifera delarna. Bostadshusen i den 
nordvästligaste delen speglar 1940-50-talens 
byggande på Smögen. Karaktäristiskt för delar 
av Smögen är att tomterna utgörs av hälleberg.

Sjöbodarna på Smögen är i allmänhet stora och 
oftast i två våningar. De äldsta sjöbodarna och 
magasinen ligger i koncentrationer utmed den 
äldre delen av Smögen samt invid nuvarnade 
fiskauktionen i sydväst. Enstaka äldre magasin 
samt magasin från hela 1900-talet ligger i en gles 
rad på båda sidor i det inre av viken ända in 
mot Klevenbron. 

Lotsutkiken i den nordvästra delen av samhället 
uppfördes 1935.  Vattentornet på Smögenön 
uppfördes på 1960 talet och tjänar idag som 
viktigt landmärke.

Rekommendationer
Smögen är som enda kustsamhälle i Sotenäs 
kommun upptaget som riksintresse för kultur-
miljövård. En bebyggelseinventering för Smögen 
utfördes 1992 och en ny utgåva med viss jus-
tering samt nya foton togs fram av Sotenäs 
kommun 2002. Rapporten är inte heltäckande 
och bör kompletteras samt struktureras och till-
gängliggöras. En detaljplan skall tas fram som 
säkerställer miljöns kulturhistoriska kvaliteter. 

Lotsutkiken är byggnadsminne enligt beslut år 
1997.

Bevara vattentornet som landmärke.
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kedal 1993. 
Smögen- Kulturhistorisk inventering av bebyg-
gelsen inom riksintresseområdet, rev, Miljö- och 
byggkontoret, Sotenäs kommun, 2002. Fjellson, 
Sigvard & Häller Claes: Smögen på Carl Hällers 
och Lars Strannes tid. Träbiten nr 
102, Göteborg 1998.
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Hasselösund 

Genuint fiskesamhälle utmed ett trångt 
sund. Bebyggelsen ligger tätt utmed det 
organiske framvuxna vägnätet och sjöbo-
darna står tätt utmed sundets östra sida.

Samhället är beläget utmed ett smalt sund 
mellan Hasselön och Grindholmen och omges 
av öar som skapar en skyddad trång inom-
skärsfarled. Samhället är, liksom Smögen, ett 
fiskesamhälle som är framsprunget på mark 
som tillhörde Kungl. och Hvitfeldtska stipen-
dieinrättningen. De första strandsittarna som 
kan beläggas slog sig ner här under 1600-talet 
och levde av fiske och jordbruk. Så sent som 
1846 fanns här bara åtta hus, men under det 
följande halvseklet växte samhället, med sjö-
bodar och magasin samt bostadshus förlagda 
ut mot sundet. Bebyggelsen från denna tid 
följer utmed stigar som blivit till smala vägar 
utmed stranden. Tomterna i denna äldre del 
är små och bebyggelsen ligger tätt. År 1894 
blev Hasselösund municipalsamhälle och med 
byggnadsstadga som följde en mera planerad 
bebyggelseutveckling med raka gator i sam-
hällets sydvästra del. Runt sekelskiftet 1900 

tillkom bebyggelse högre upp på berget. Även 
här, liksom i de övriga samhällsbildningarna i 
Askum socken, tillskapades en liten park som 
i Hasselösunds fall placeras i den södra delen 
av samhället invid dagens infart till samhället i 
söder.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Hasselösund präglas av småskalighet med 
många välbevarade partier och bär en mycket 
genuin prägel i den nordöstra delen av samhäl-
let. Sjöbodarna utmed det smala sundet är varie-
rade i storlek och karaktär och så även de få som 
finns på den mittemot belägna Grindholmen.

Rekommendationer
För kustsamhället Hasselösund finns en antagen 
detaljplan (Östra Hasselösund), där hänsyns-
tagande till de kulturhistoriska värdena finns 
inarbetad. 
En informationstavla, förslagsvis i den gamla 
stadsparken, som berättar om samhällets histo-
ria och kulturvärden bör tas fram. 

Hasselösund från Smögenbron
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Referenser 
Westerlind A M. 1983. Kustorter i Göteborgs och 
Bohus län. 
Landsantikvariekontoret Uddevalla 1975, Kul-
turhistorisk undersökning Sotenäs kommun. 
Sid 68.
Ljungdahl, Casper: Smögen och Hasselösund, 
Bohuslänska fiskesamhällen i förändring. Mun-
kedal 1993.
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Hunnebostrand 

Samhället har tradition som ett av Bohus-
läns äldsta och under en tid största fiskelä-
gen och har ett förflutet som ett centrum för 
stenhuggerinäringen i Bohuslän.

Hunnebostrand är beläget på Sotenäsets norr-
sida omgiven av höga berg, Söndre och Nordre 
Hoge berg, samt med gott skydd från havet 
genom St Görans ö. Möjligen är Hunnebostrand 
ett av Bohuskustens allra äldsta kustsamhällen 
och var redan på 1500-talet ett av länets största 
kustsamhällen. När sillen försvann under första 
hälften av 1700-talet fanns enbart ett antal 
hushåll kvar på orten. Sillens återkomst under 
senare delen av 1700-talet innebar ett uppsving, 
men inte att jämföras med 1500-talets sillfis-
keperiod. Från denna tid och fram till 1800-
talets mitt finns enstaka hus bevarade sydväst 
om Söndre hoge berg samt på sluttningen av 
Nordre hoge berg, vid Nordstrand. Under 1800-
talets sista decennier och fram till 1900-talets 
första decennier utvecklades samhället mycket 
tack vare ett bättre fiske, samt den stenhuggeri-
verksamhet som växte fram på orten och dess 
omgivningar. Under 1880-talet var samhället 
centrum för stenbrytningen i Bohuslän. År 1903 
blev Hunnebostrand municipalsamhälle. Under 

första halvan av 1900- talet växte samhället ut 
från strandområdet och upp mot landsvägen 
och skapade en förtätning av den glesa bebyg-
gelse som tidigare vuxit upp i denna del.

Alltjämt är det utmed stranden och mellan 
stranden och Söndre hoge berg som den äldre 
bebyggelsen finns. Utmed strandkanten ligger 
en tät rad av sjöbodar och magasin i varierande 
storlek och utformning. Bebyggelsen ligger tätt 
utmed den gamla genomfartsleden samt de 
smala gränderna mellan Södra Strandgatan och 
berget. 
Kyrkan, en träkyrka ritad av Sigfrid Eriksson 
och uppförd 1911, utgör en av de få nationalro-
mantiskt präglade kyrkorna i Bohuslän. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden 
Hunnebostrand utgör sammantaget ett välbe-
varat kustsamhälle med bebyggelse från fram-
förallt 1800-talets slut. Några hus utmed Södra 
Strandgatan vittnar om samhället så som det 
kan ha sett ut redan under 1800-talets början 
med sina likstora gavlar förlagda mot havet. 
Sjöbodsraden är variationsrik med bodar och 
magasin i varierande storlek och är betydelse-
full för helhetsintrycket. Även de enstaka sjö-
bodarna och magasinen på St. Görans ö samt 
bodarna samt vadbocken på Fiskholmen är 
betydelsefulla för helhetsupplevelsen av hamn-

Bostadshus i granit i Hunnebostrand.



21

området. Den nationalromantiskt präglade 
träkyrkan är karaktärsskapande i samhället.

Rekommendationer
En detaljplan för större delar av området som 
slår vakt om områdets kulturhistoriska värden 
vann laga kraft 2022. 

Bebyggelsen inom området ska underhållas 
och bevaras för framtida generationer. 

Referenser 
Westerlind A M.1983. Kustorter i Göteborgs och 
Bohus län.
Landsantikvariekontoret Uddevalla 1975, Kul-
turhistorisk undersökning Sotenäs kommun. 
Sid 78. 
Dan-Eric Mattsson. 1996. Hunnebostrand, 
hemort och turistmål. 
Oskar Hörmander:
Folkets hus och folkets park 1904-1971. 
Stenhuggarna i Hunnebostrand 1896-1940. 
Spridda glimtar ur Hunnebostrands historia. 

Kulturmiljöområde reviderat 2022
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Gammelgården-
Stenhuggarmuseet

Ett reservat och besöksanläggning för för-
ståelsen av livet i Sotenäs förr och den 
bohuslänska granitindustrin.

Gammelgården har sin bakgrund i det officers-
boställe som låg här från 1700-talets senare 
del. Ett ålderdomligt bostadshus i en och halv 
våning och på enkel bredd står kvar som minne 
från 1700-talet. Under slutet av 1830-talet uppför-
des det större huset. Traditionen säger att huset 
flyttades från Säm i Bullaren och kanske var 
det ett nedplockat hus därifrån eller så var det 
en köpt timmerstomme från dssa mer skogrika 
bygder. Byggnaden är en stor högreståndsbygg-
nad, uppförd på dubbel bredd i en och en halv 
våning med brutet tak. Byggnaden genomgick 
under 1990-talets mitt en invändig restaurering 
där delar av husets karaktär från byggnadstiden 
togs fram.  

1928 inköptes fastigheten av kommunen att nytt-
jas som hembygdsgård och sedan 1937 nyttjas 

anläggningen av hembygdsföreningen Sotenäs-
gillet. Fastigheten har successivt bebyggts med 
återuppförda byggnader från närområdet såsom 
en ladugård som sommartid nyttjats som tea-
teralada, en vagnbod samt några kvarnbyggna-
der. 

På berget strax öster om Gammelgården tillkom 
under 1930-talet ett stenbrott som var i drift 
fram till 1950-talet. År 1993 invigdes här i sten-
brottet Stenhuggarmuseet, som en plats för för-
medling av traditionen kring granitindustrin i 
norra Bohuslän. Ett antal byggnader: en smedja, 
arbetsbodar och transformatorhus finns här, 
liksom anläggningar som järnvägsspår och en 
kran i syfte att illustrera en äldre stenbrytnings-
miljö och stenhuggeriverksamhet. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Hembygdsgården Gammelgården förvaltar två 
äldre bostadshus som speglar såväl 1700-talets 
som det tidiga 1800-talets högreståndsbyggna-
der. De hitflyttade byggnaderna är alla unika 
byggnader som kunnat bevaras tack vare initia-
tiv från Sotenäsgillet. Helheten speglar på ett 
bra sätt hembygdsrörelsens arbete med att ta om 
hand och förvalta byggnader som annars skulle 
ha försvunnit.
Stenhuggarmuseet är förutom stenbrottsmiljön 
i sig ett försök till återskapande av ett relativt 
småskaligt stenbrott och stenbearbetningsmiljö, 
såsom den kan ha tett sig en bit in på 1900-talet.

Rekommendationer
Bebyggelsen inom området skall underhållas 
och bevaras för framtida generationer. 

Referenser
www.stenhuggarmuseum.se

Gammelgården
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Stenhuggarmuseet
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Ulebergshamn

Ett ungt kustsamhälle där fiske, stenhuggeri 
och fraktfart satt sina spår.

Ulebergshamn är ett ungt kustsamhälle även om 
området sannolikt redan under 1500-talets slut 
fungerade som hamn. Mellan 1887 till 1892 hade 
bostadshusen ökat från två till tjugo. Huvud-
näringen var stenindustri, fiske samt fraktfart 
och det fanns vid den senare tidpunkten två 
stenhuggerier och två sillmagasin. Stenhuggeri-
verksamheten kom dock att dominera verksam-
heten på orten och samhällets äldre bebyggelse 
präglas av små bostadshus högre upp i sam-
hället från sekelskiftet fram till 1920-talet, som 
var bostäder för stenhuggare. Ett fåtal större 
bostadshus närmare havet byggdes av skeppare 
och andra som hade havet som arbetsplats. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Minnena från stenhuggeriverksamheten i 
Ulebergshamn är dels i form av en före detta 
folketshusbyggnad, samlingen av mindre 
bostadshus varav några med våningshög käl-
larvåning. Här finns även det vackra ”kaptens-
huset”, hus nr 40, från 1890-talets slut med sin 
vackert formade glasveranda och sin fint bear-
betade stentrappa samt de stora magasinen samt 
en kajanläggning för utlastning av sten. 

Rekommendationer
En dokumentation bör göras av bebyggelsen 
inom kulturmiljön som underlag för framtida 
plan. Stenbrotten i närmiljön, större såväl som 
mindre brott, bör beaktas i framtida planering i 
syfte att skapa förståese för stenhuggeriets land-
skap. Stenutskeppningskajen bör bevaras.

Referenser 
Westerlind A M. 1983. Kustorter i Göteborgs och 
Bohus län.  
Oskar Hörmander. Ulebergshamn, Ett samhälle 
på sten och vid havet. 
Haglund, I & Eklund, C. Ulebergshamn och 
fraktfarten. Hunnebo bildarkiv, För. Ulebergs-
hamn Då & Nu.

Hus nr 40, Ulebergshamn.
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Exempel på de små bostadshusen från 1900-talets början.

Kulturmiljöområde reviderat 2022
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Bovallstrand

Fiske- och stenhuggarsamhälle med unik 
badanläggning från 1930-talet. 

Samhället är belägen utmed Bottnafjordens 
inlopp invid en skyddad naturhamn. 

Samhället finns belagt i skriftliga källor redan 
under slutet av 1500-talet. Det byggdes upp 
på mark under gården Fintorp strax söder om 
samhället. Befolkningen var dock mycket liten 
långt fram i tiden och så sent som i mitten av 
1800-talet bodde här endast 20 familjer. Det 
förbättrade fisket, stenhuggeriverksamhet i 
grannskapet samt utskeppning av sten fick dock 
befolkningsmängden att öka under senare delen 
av 1800-talet. Ett stort stenbrott fanns i Korpås-
berget i direkt anslutning till samhället som 
drevs av AB Kullgrens enka. Bovallstrand blev 
municipalsamhälle år 1903. Kyrkan och skolan 
uppfördes 1917-18. 

Samhället som växte fram präglas i första hand 
av det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talets 
bebyggelse, som ligger insprängda mellan de 
omgivande bergen. Många av bostadshusen 
har bevarat mycket av deras ursprungsprägel. 
Sjöbodarna från samma tid ligger relativt kon-
centrerade i den västra delen av samhället och 
är relativt välbevarade. 

Turismen blev redan under det tidiga 1900-talet 
en näring av viss betydelse och 1909 skapades 
Bovallstrands badinrättning med badhus och 
hotell. 1930 skapades ett friluftsbad i tidens anda 
på Fiskholmen i den västra delen av samhället.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Den äldre bostadsbebyggelsen i Bovallstrand 
är enhetlig i storlek och husens tillkomstperiod 
är med några undantag 1800-talets senare del 
och början av 1900-talet. Vägnätet samt tom-
ternas små trädgårdar skapar miljöns egenart. 
Den äldre bebyggelsen är ofta försedd med fina 
snickerier. Detaljer i granit minner om stenhug-
geriverksamheten. 

Andra värdebärare är kyrkan, den mycket 
välbevarade badanläggningen Badholmen från 
1930-talet med sina omklädningshytter, gång-
broar m m. Därtill bör framhållas sjöbodsraden 

väster om busstorget samt de mäktiga stenupp-
lag som kantar den sentida genomfartsleden 
vilka bevarar minnet av samhällets anknytning 
till granitindustrin.

Rekommendationer
En bebyggelsedokumentation bör tas fram och 
med denna som grund upprätta en detaljplan 
för att säkerställa områdets och byggnadernas 
kulturhistoriska värde.

Referenser 
Westerlind A M. 1983. Kustorter i Göteborgs 
och Bohus län. Sotenäs. Sid 10-15. 
Landsantikvariekontoret Uddevalla 1975, Kul-
turhistorisk undersökning Sotenäs kommun. 
Sid 63. 
Lidén, S. 1990. Bovallstrand, ett kustsamhälles 
liv i ord och bild. Bovallstrands hembygdfören-
ing.
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Örn-Knutsvik- Håle-Heden

Landskapsavsnitt med mindre tätort knuten 
till stenhuggeriverksamhet, sjöfart och jord-
bruk. Stenåldersbygd.

Miljön anknyter till stenhuggerinäringen i ett 
relativt glesbebyggt område utmed vägen till 
Bohus -Malmön.
Samhället Örn eller Knutsvik är beläget i det 
inre av den djupa och flikiga Örnefjorden. De 
trånga och smala passagerna mellan bergen 
utgjorde utmärkta förutsättningar för stenål-
derns människor, och det är deras lämningar 
som utmärker fornlämningsmiljön inom områ-
det. I de skyddade vikarna vid dåtidens strand-
kant bodde människorna under längre eller 
kortare perioder och de har lämnat efter sig 
flintavslag, flintspån (förarbeten till redskap) 
och yxor i bergart och flinta. Boplatserna hittar 
vi vid Håle, Håle Nedergård, vid Gatorna och 
vid Knutsvik. Lämningar från bronsåldern och 
järnåldern är mera sparsamma, det finns till 
exempel ett röse vid Örn, en fyndplats för tälj-
stensgryta vid Knutsvik och en fyndplats för 
spjutspets av järn vid Håle. 
Under 1900-talets första decennium växte det 
fram en gles bebyggelse längs vägen och Knuts-
vik växte fram som en viktig utlastningsplats 
för stentäkterna i området. Flera av husen i 
Knutsvik är stora och exklusiva med rika snick-
erier och här fanns en bit in på 1900-talet såväl 
affär, som postkontor. Utmed hamnen ligger 
flera mindre magasin som har koppling till sten-
hanteringen.

En av stenåldersboplatserna i Knutsvik, sedd från söder. 

Exklusivt bostadshus från sekelskiftet 1900 .

Inom området finns flera stenbrott, bland annat 
på berget öster om Håle Nedergård. 

Heden som är beläget sydöst om Håle 
uppfördes av skandinaviska granitbolaget AB 
på 1920 talet. Heden består av åtta näst intill 
identiska arbetarbostäder form av dubbelhus 
placerade i rad.

Håle fick en folkets husbyggnad 1905. Läget 
var på en avsats i den branta bergväggen 
utmed vägen mot Tullboden. 1945 byggdes den 
om till att fungera som frikyrka inom 
Baptistkyr-kan. Byggnadens karaktär 
förändrades exteriört genom nya 
spetsbågeformade fönster samt att byggnaden 
fick ett kyrktorn utmed gaveln i nordost. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden 
Fornlämningsmiljö med fokus på stenålderns 
boplatser. Bevarad bebyggelse som anknyter till 
stenhuggerinäringen och stenexport, inklusive 
magasinsbyggnader och bryggor. Värdefullt 
odlingslandskap med natur- och kulturvärden.
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Referenser 
Claesson, P. 1994, Arkeologisk utredning väg 
873, Bohusläns museum rapport 1995:1. 
Lindholm, K. 1996, Kompletterande arkeologisk 
utredning väg 873, Bohusläns museum rapport 
1996:1. 
Sotenäs kulturmiljödatabas.

Länsstyrelsens rapport 1995:21, Värdefulla 
odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län. 
Holm, L. 2009. Historiken runt Bua, Östra 
Rörvik och Håle Nedergård i Askums 
socken och Sotenäs kommun. 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS. fmis.raa.se. 
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Rekommendationer
Ett fortsatt bevarande av områdets boplatser är 
av stor vikt, även  mindre exploateringar kan 
skada förståelsen av boplatsernas relation till 
landskapet och hur detta har förändrats sedan 
stenåldern. 
Odlingslandskapet vid Håle och Knutsvik bör

även fortsättningsvis hållas öppet genom 
odling eller betesdrift. 
Håle skola, det tidigare baptistkapellet samt 
bostadshus, magasinsbyggnader och stenkajer 
i Örn-Knutsvik bör bevaras.
Hedens bebyggelsekaraktär bör bevaras.
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Askum

Centralbygd på Sotenäset med mångtusen-
årig historia. Hällristningslokaler kantar 
den bördiga dalgångens odlingsmarker och 
i blickfånget syns den unika granitkyrkan i 
Askum.

Askum historia börjar på stenåldern. I den norra 
delen av området finns boplatser och fyndplat-
ser för flinta, lämningar efter människor som 
utnyttjade strandzonerna och de grunda vattnen 
som kännetecknade Askum vid denna tid. Här 
finns också en stenkammargrav, en dös, från 
bondestenålder. 
Bronsåldersmänniskornas spår i landskapet är 
många, särskilt hällristningar men också gravar. 
Invid Askums gamla kyrkogård finns flera 
hällar med mängder med skepp, människofigu-
rer och hjulkors. De är dock svåra att se i dags-
ljus. 
Ett vackert gravröse med stensatt ytbeläggning 
finns på Flattjärnsberget. Denna konstruktions-

detalj förekommer på flera rösen på Sotenäset, 
men sällan så välbevarat som här. 
Ortnamnet Askum omnämns första gången i 
skriftliga källor 1391, nämligen som Askæims 
kyrka. Förleden syftar på trädet ask och efter-
leden är ett –hem-namn, som ju betyder hem, 
bostad eller boningsort. Hem-namnen har sina 
ursprung i förkristen tid. Från den ursprungliga 
Askums by har gårdar brutits ut och etablerats 
på andra ställen. Lilla Askum är ett sådant 
exempel. I samband med skiftena på 1800-talet 
flyttades gårdsenheterna från bytomterna. Stora 
Askums gårdar lades kring vägarna mot Tos-
sene och Bratteby, Lilla Askums gårdar radades 
upp utmed vägen mot Stora Askum.  
Askums gamla kyrka låg på den gamla kyrko-
gården och hade medeltida ursprung. Den revs 
på 1870-talet och ersattes med en centralkyrka i 
granit, som lades i Lilla Askum. Denna kyrka är 
unik i sitt slag och uppförandet av den innebar 
att ortens centrum förflyttades till Lilla Askum. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Askum är en av de två gamla huvudorterna på 
Sotenäset. Här finns odlingslandskap med kul-

Röse på Flattjärnsberget. Foto: Lars Strid. 
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turvärden av stor betydelse, som kantas av häll-
ristningar och övervakas av rösen och gravar 
från bergshöjderna. Aktiviteter och användande 
av hällristningarna har påvisats i samband med 
liten utgrävning framför hällristningen Askum 
650. Askums centralkyrka i granit är unik i sitt
slag.

Rekommendationer
Områdesbestämmelser bör utarbetas för miljön, 
i syfte att säkerställa bebyggelsemönstret och 
andra kulturvärden. Önskvärt att lyfta fram 
och vårda några av hällristningslokalerna, 
exempelvis de vid den gamla kyrkogården. 
Vårdåtgärder och imålning krävs dock. Loka-
len har potential att kunna bli ett tillgängligt 
besöksmål efter vissa åtgärder. Boden vid gamla 
kyrkogården innehåller takmålningar från den 
gamla kyrkan, vilket innebär att boden har ett 
bevarandevärde. Nybyggnation bör lokaliseras i 

anslutning till befintlig bebyggelse och anknyta 
till områdets jordbruksbetonade bebyggelse. 
Undvika att exploatera i åkermark. 

Referenser
Landsantikvariekontoret Uddevalla 1975. Kul-
turhistorisk undersökning Sotenäs kommun. 
Bengtsson L. 2004. Bilder vid vatten. 
Vitlycke museum. 2002. Arkeologisk rapport 6 
Askum socken, Bohuslän del 3. 
Bengtsson, L och Nordell, L. 1999. Askum. Rap-
port från utgrävning vid hällristning 650. 
Wadström, R. 1983. Ortnamn i Bohuslän. 
Länsstyrelsens rapport 1995:21, Värdefulla 
odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län.
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS. fmis.raa.se. 

De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig 
fornlämningsbild, se fmis.raa.se
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Rished

Fornlämningsmiljö med figurrika hällrist-
ningar, gravar och boplatser. I Rished 
är bronsåldern närvarande i det moderna 
landskapet. 

En besökare som kommer till trakten kring 
Rished ser ett landskap med äldre odlings- 
och betesmarker mellan skogsbevuxna berg. 
Vid bergens fot ligger bebyggelsen, som främst 
stammar från 1900-talet. Bytomten för Rished 
rymde vid 1700-talets slut 4 gårdar, men efter 
skiftet blev bara två gårdsenheter kvar. På de 
släta hällarna utmed åkerkanterna finns brons-
åldersmänniskornas ristningar. Hällristningar 
hittar man i hela Bohuslän, men Risheds är sär-
skilt kända för sina vagns- och människofigurer. 
Här finns fyrhjuliga vagnar dragna av oxar och 
så kallade tvåhjuliga stridsvagnar dragna av 
hästar. På senare år har inventeringsinsatser och 
forskning visat, att det finns många fler hällbil-
der i Rished än vad som tidigare varit känt. 
Dessutom finns det forskning som tyder på 
att Rishedsristningarna varit en kultplats under 
bronsåldern och att en och samma hällristare 

har varit upphovsperson till ett flertal människo-
figurer. 
I Rished finner vi också rösen och stensätt-
ningar överst på bergshöjderna. Dessa monu-
ment kommer också från bronsåldern eller 
från järnålderns äldsta del. På terrasser mellan 
bergen finns också en rad boplatser från fornti-
den. Eftersom de inte är utgrävda vet vi inte 
hur gamla de är eller exakt vad de använts till. 
Fyndmaterialet består av rester efter redskaps-
tillverkning i flinta. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Kulturvärdena i Rished består främst av häll-
ristningsmiljöerna och deras relation till var-
andra och till gravarna. Viktigt för förståelsen 
av miljön är hällbildernas läge i landskapet i 
anslutning till det som sedan skulle bli odlings-
mark. Odlingslandskapet och Risheds bytomt 
visar hur området brukats under historisk tid 
och fram till idag. 

Rekommendationer
Fortsatt vård av hällristningarna. Imålning. 
Hålla landskapet öppet. Sparsamt med ny 
bebyggelse, främst i traditionella lägen vid över-
gången mellan berg och låglänt mark. 

Hällristning i Rished. En tvåhjulig vagn dragen av ett par hästar syns centralt 
på hällen. 
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Tossene

Fornlämningsrik jordbruksbygd och sock-
encentrum. Riksintresse för kulturmiljö-
vård.

Tossene med Valla och Överby är den mest 
fornlämningstäta trakten på Sotenäset. Troligen 
befolkades Tossene redan under stenåldern. Det 
finns en rad boplatslämningar i området, men 
de flesta av dem är inte daterade och därför vet 
vi inte hur gamla de är. 
Hällristningarna finner vi utmed åkerkanterna 
och på bergsimpedimenten. Motivrikedomen är 
stor, till exempel finns det många människofigu-
rer, ofta i form av män med vapen och höjda 
yxor. I Tossene finns också en unik hällrist-
ningstyp, som annars endast påträffats i Dan-
mark. I området har man påträffat fem lösa 
block med en ristad öppen hand. 
Järnålderns gravfält finns på flera platser, bland 
annat på åsryggen där Tossene kyrka ligger, 
på berget ovanför Valla Västergård samt vid 
Överby. Vid Överby ligger också en storhög 
kallad Munkhögen. Nära denna hög ska man ha 
hittat en runsten, men denna har varit försvun-
nen sedan 1800-talet. 
Under 2000-talet har Göteborgs universitet 
genomfört forskningsutgrävningar i Tossene, i 
anslutning till en hällristningslokal som ligger 
i områdets nordvästra del. Utgrävningarna har 
hittills tagit fram ett stort boplats- och aktivitets-
område från brons- och järnålder, samt mängder 
med fynd. Bland dessa märks keramikskärvor, 
dekorerade så att de påminner om hamrat brons, 
och en liten stenhammare, som troligen har 
använts vid bearbetning av metallföremål. 

På den bergsrygg där Tossene kyrka och by 
ligger idag, ligger fornlämningarna mycket tätt. 
Detta tyder på att åsen varit intensivt brukad 
åtminstone sedan bronsåldern och att Tossene 
by vuxit fram ur järnålderns bosättningar på 
platsen. Det äldsta skriftliga belägget för ort-
namnet Tossene kommer från 1387, då socknen 
kallas för Tossini sokn. Vad namnet betyder är 
oklart, men namnet stammar från de mycket 
gamla –vin-namnen, som syftar betesmark eller 
grässlätt. Förleden kan betyda linblånor eller 
gräsplätt mellan berg. 
Tossenes medeltida kyrka var en liten absid-
kyrka, som var dekorerad med djur- och väx-

tornamentik i granit. Den låg vid den gamla 
kyrkogården och byggdes troligen på 1100-talet. 
Inuti fanns bland annat takmålningar av Chris-
tian von Schönfeldt. Kyrkan revs i samband med 
att den nya kyrkan uppfördes 1859. Den byggdes 
i nyklassicistisk stil och är ritad av arkitekt 
Albert Törnqvist. Prästgården ligger i Överby. 
Den nuvarande byggnaden uppfördes 1898 och 
är ett gott exempel på en landsortsprästgård från 
denna tid. Överby har varit platsen för Tossene 
prästgård åtminstone sedan 1594.

Tossenes historia som centralort på norra 
Sotenäset märks också i byggnaderna från 
1900-talet. Vid byn har det funnits affär, post 
och skola. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Tossene är en av de två gamla huvudorterna 
på Sotenäset. Här finns odlingslandskap med 
kulturvärden av största betydelse. Den stora 
mängden fornlämningar, särskilt från brons- 
och järnålder, tyder på en lång kontinuitet av 
bebyggelse och brukande. Tossene by är en av få 
byar i Bohuslän som fortfarande finns kvar efter 
markskiftena på 1800-talet. 

Rekommendationer
Fornvård och framlyftande av en fornlämnings-
miljö som besöksmål vore önskvärt. En fort-
sättning på projektet Balders hagar, som syftar 
till att öppna upp beteslandskapet, är också 
angeläget. Tosseneslätten bör även fortsättnings-
vis brukas och hållas öppen. Sammanhangen 
mellan fornlämningarna är betydelsefull för för-
ståelsen av kulturlandskapet. 
Inom riksintresseområdet bör man vara mycket 
återhållsam till ev. nybyggnation och exploate-
ringar. Med tanke på fornlämningsbilden kan 

Framför Tossene kyrka finns ett gravfält från järnåldern. Nedanför betar korna 
på den gamla inägomarken. 
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endast förtätningar av bebyggelsen bli aktuella. 
Omsorg bör läggas vid att behålla bystrukturen 
på Tosseneåsen. 
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En av hällristningarna 
i Tossene, som är belä-
gen i anslutning till 
Göteborgs universitets 
utgrävning. Som ett 
experiment har rist-
ningen färglagts med 
bränd lera.
Foto: Lasse Bengtsson. 

De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig fornläm-
ningsbild, se fmis.raa.se
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Assleröd - Ståleröd

Dessa småskaliga odlingsbygder övervakas 
av bronsåldersrösen på de omgivande 
bergskrönen. Även vid bergens fot domine-
rar bronsålderns fornminnen: hällristning-
arna. 

Assleröd omnämns för första gången i en jorde-
bok från 1317 som Astorudi. Ortnamnets efter-
led, -rud/-röd, betyder nyröjning och pekar på 
att namnet kommer från medeltiden. Assleröd 
har givetvis varit befolkat innan dess, men vad 
platsen kallades på forntiden vet vi inte. De 
mest framträdande fornlämningarna kommer 
från bronsåldern. Odlingsmarkerna kantas av 
hällristningar. I den södra delen av området 
finns några spektakulära scener med labyrint- 
och ringfigurer, knäböjande paddlande männis-
kor på skepp och adoranter (människor i tillbed-
jande position). Centralt i området finns flera 
scener med fyrhjuliga vagnar, dragna av oxar. 
Vagnarna har skålgropar istället för hjul, vilket 
är ovanligt i Bohuslän. Runt odlingsmarkerna 
ligger berg med gravar i höjdlägena. Röseberget 
gör skäl för sitt namn eftersom hela fyra rösen 
finns belägna på de högsta partierna. 
I den norra delen av miljön ligger Ståleröds 
gamla tomt enligt kartor från 1801 och 1851. 
Äldsta skriftliga belägg för ortnamnet kommer 
från 1391, Stalarudi. Tomten är inte längre 
bebodd, men på platsen finns några husgrunder 
kvar. Nära Assleröds- och Stålerödsgårdarna 
ligger gravar och gravfält från järnåldern. På 
den tiden var det vanligt att man begravde de 
döda nära gården. Ingen av dessa gravar är 
utgrävda idag, men vi kan gissa oss till att järn-
ålderns bebyggelse legat nära gravfälten. 

Idag används delar av Assleröds ägor till häst-
hagar och ridsport. Denna verksamhet ansluter 
faktiskt till hällarnas bildvärld, eftersom flera av 
de fyrfota djur, som avbildats där, kan tolkas 
som hästar.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Småskaligt odlingslandskap inneslutet av höga 
berg (Assleröd). Bevarade fornlämningar från 
främst bronsåldern. Hällristningar med stor 
motivvariation och med flera välkända scener 
och figurer. 

Gårdstomt med tillhörande fornlämningsmiljö 
som visar på möjlig användningskontinuitet 
sedan järnåldern (Ståleröd). 

Rekommendationer
Asslerödsdalen bör även fortsättningsvis hållas 
öppen med jordbruks- eller djurhållningsbeto-
nade verksamheter. Ev. nybyggnation bör endast 
ske sparsamt och i så fall utanför odlingsmar-
kerna och i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Byggnationerna bör anknyta till områdets jord-
bruksbetonade bebyggelse. Detsamma gäller 
för området kring Ståleröds gamla tomt. Här är 
det också viktigt att relationerna mellan de olika 
fornlämningarna inte förstörs eller förvanskas. 
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De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig fornlämningsbild, se fmis.raa.se
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Säm - Hogsäm

Landskapet runt Säm bär vittnesbörd om 
många tusen år av mänskligt liv. Här finns 
boplatser från stenålder, hällristningar och 
gravar från brons- och järnålder, samt 
gårdstomter, bebyggelse och odlingsmarker 
från historisk tid. 

Området kring Säm, Heljeröd, Hogsäm, Skälle 
och Sparöd utgörs av en dalgång som vidgas 
till en större yta med gamla odlings- och betes-
marker. Utmed vägen, bergssidorna och på åker-
holmarna trängs fornlämningarna. Främst finns 
hällbilder med skepp, skålgropar, människor, 
djur och ringkors, men också gravar från järnål-
der. I nära anslutning till de forntida lämning-
arna finns bytomterna, som finns karterade på 
lantmäteriakter från 1700- och 1800-talen. Helje-
röd, Säm och Skälle har varit byar som splittra-
des i samband med skiftena. Hogsäm var en 
ensamgård och behövde därför inte flyttas. I 
odlingsmarkerna har man hittat boplatser. Vissa 
kan inte dateras utan arkeologiska undersök-
ningar, medan andra har uppvisat fyndmaterial 
från stenåldern. 
Gravarna från bronsålder består av stensätt-
ningar och rösen i höjdlägen runt om kring 
dalgången. I miljöns södra del ligger Vetteber-
get, här finns två rösen som har en impone-
rande utsikt. Rösena markerar också platsen där 

gränserna mellan gårdarna Heljeröd, Skälle och 
Valla möts. Det finns också flera olika tecken på 
att det stått en vårdkase här under historisk tid. 

Gården Säm delades i två hemmansdelar vid 
storskiftet år 1820 och den ena hemmansdelen 
delades ytterligare vid en förrättning år 1845. 
Bostadshusen på de tre gårdarna är uppförds 
under perioden 1860 - 1885. Heljerödshemmet 
uppfördes som ett mindre tuberkulossjukhus år 
1932.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Kontinuerligt brukande sedan stenåldern inom 
ett välavgränsat landskapsavsnitt. Inom området 
kan man studera relationerna mellan lämningar 
från samma tidsepok, alternativt hur brukandet 
av enskilda lägen tett sig, från förhistorisk tid 
fram till idag. 
De tre Sämgårdarna samt Heljerödshemmet är 
alla vackert belägna i det natursköna kuperade 
landskapet och merparten har välbevarade 
bostadshus från 1800-talets mitt. 

Rekommendationer
Miljön har förutsättningar att bli ett besöksmål 
och därför är det angeläget att vandringslederna 
inom området upprätthålls. Fornvårdande insat-
ser är viktiga för att säkerställa tillgängligheten 
och förståelsen av lämningarna. Stor restriktivi-
tet mot ny bebyggelse. Nya hus bör i första hand 
lokaliseras i anslutning till befintliga beyggelse-
lägen. 

Gården Säm 1:11 och 1:17
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Åby

Historisk herrgårdsmiljö samt variationsrik 
fornlämningsförekomst i Åbyfjordens inre.

De äldsta fornlämningarna kring Åby är 
stenkammargravar från bondestenålder. Inom 
Nordens arks område ligger en dös och vid Sol-
lidsbacken finns en gånggrift. Det finns också 
en rad med boplatser i närområdet, som inte 
är daterade. Detta innebär att Åbys historia kan 
vara ännu äldre.
Från bronsåldern finns gravar och talrika häll-
ristningslokaler och det är här vid Åby som det 
största hällristningsfyndet i Sverige i modern 
tid gjordes. Åbyhällen upptäcktes på 1970-talet 
och det rör sig egentligen om flera ristade ytor 
med hundratals bilder. Här finns skeppsfigurer, 
hjulkors, skålgropar, djur- och människofigurer, 
björnspår mm.

Lämningar från järnåldern finns givetvis också, 
särskilt i form av gravhögar och gravfält. För-
modligen har godset Åby sina rötter i den 
senare delen av järnåldern, ortnamnet kan ha 
sitt ursprung i 500- eller 600-talen. Förleden Å 
kommer troligen från vattendraget som rinner 
genom Åbys marker. Den ursprungliga betydel-
sen av efterleden –by är omdiskuterad, men kan 
ursprungligen ha betytt ”ställa i ordning” eller 
”bereda”, som i bereda plats för ny bebyggelse. 
Från början kan ordet by ha betytt ”en enstaka 
gård”, men detta har förändrats till dagens bety-
delse ”en grupp av gårdar”. Det finns uppgifter 
om att Åby under slutet av vikingatid och början 
av medeltid varit en kungsgård, men detta har 
aldrig kunnat bekräftas.        

Åby omnämns för första gången i brev från 
1307. Brevens innehåll visar att platsen varit för-
knippad med både kungamakt och adelssläkter. 
Gården hade en egen kyrka och var till och 
med en egen socken på 1300-talet. Socknen gick 
sedermera upp i Tossene och kyrkan togs ur 
bruk före 1591. 
De kända ägarna från 1400-, 1500-, och 1600-
talen kommer från rika stormanssläkter som 
Grupendal och Galde. Margareta Hvitfeldt 
köpte Åby 1661 och därefter blev det en del av 
den Hvitfeldtska stipendieinrättningen. Därefter 
avlöste arrendatorerna varandra, en av de mest 
kända är Axel Nycander, som arrenderade Åby 

1856-1903. År 1975 köptes säteriet av Hushåll-
ningssällskapet och sedan 1989 finns här Nor-
dens ark, som bedriver avel och uppfödning av 
utrotningshotade djur från det norra halvklotet. 

Åby fick säterirättigheter 1655. Man ägde omfat-
tande markarealer, samt ett antal gårdar på olika 
håll i Bohuslän. Manbyggnaden, som finns kvar 
än idag, byggdes 1727 efter att den tidigare 
byggnaden eldhärjats. Flyglarna tillkom ca 1790. 
Byggnaderna, samt intilliggande ekonomibygg-
nader, byggnadsminnesförklarades 1983. 

Runt säteribyggnaderna på sin bergskulle ligger 
ett välhävdat kulturlandskap, som idag betas av 
Nordens arks äldre lantraser och andra utrot-
ningshotade djur. Här finns också en rad andra 
kulturlandskapselement som stengärdesgårdar, 
fossil åkermark, hålvägar och äldre färdvägar 
samt husgrunder. Strandängarna utmed den 
norra stranden och innerst i Åbyfjorden hör till 
de större i Bohuslän. Landskapet är dramatiskt 
och kontrastrikt med flacka strandremsor intill 
branta bergssidor, som stupar rakt ner i Åbyfjor-
den. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Välbevarat kulturlandskap med höga kultur-
värden. Miljön är uttagen som riksintresse 
för kulturmiljövård. Fornlämningsbilden visar 
på en lång brukarkontinuitet med flera välbeva-
rade och unika fornlämningsobjekt. Säterimiljö 
med lång historia och byggnadsminnesklassade 
byggnader. 

Rekommendationer
Stor vikt bör läggas vid att bevara landskapsbil-
den och de historiska sammanhangen i miljön. 
Upplevelsen av miljön bygger på samverkan 
mellan de olika landskapselementen, oavsett om 
de är naturliga (t ex branta stup) eller formade 
av människor eller djur (t.ex. fossila åkrar res-
pektive betesmarker).  
Förutom Nordens ark är de befintliga vand-
ringslederna ett bra sätt att uppleva kulturmil-
jön. Därför är det vikigt att dessa bevaras och 
underhålls. 
Åbyristningen är idag iordningsställd som 
besöksmål men den är ändå anonym och 
svårtillgänglig för beökare. Denna unika häll-
ristningslokal förutsätter tydligare informations-
åtgärder samt förbättringar i tillgänglighet för 
alla besökare. 
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Bohus Malmön

Större ö präglad av bronsåldersrösen och 
stenhuggeriverksamhet.

Bohus Malmön har under historisk tid gått från 
att vara ett fiskeläge till att bli ett stenhuggar-
samhälle. Fiskebosättning finns belagd redan 
under 1500-talets slut men bebyggelsen, kon-
centrerad till stranden vid dagens samhälle, 
var länge begränsad i storlek. 1842 inleddes 
exporten av granit från Bohus Malmön och 
denna händelse brukar även ses som startskot-
tet för den senare så framgångsrika bohuslänska 
granitindustrin. Verksamheten inleddes vid 
Draget där företaget Granit AB C A Kullgren 
, sedermera Kullgrens enka, lät uppföra arbe-
tarbaracker. Stenhuggeriverksamheten berörde 
med tiden hela ön men mer koncentrerat vid de 
stora brotten som Gulldalsbrottet, Kullebrottet, 
Rävdalsbrottet som alla låg väster om samhäl-
let, Stallebrottet i norr samt vid Draget längst 
i söder. Bostäderna, såväl för fiskrarna vars 
näring var i uppgång med sillperioden under 
1800-talets slut samt stenhuggarna, var kon-
centrerade till samhället. Husen på Malmön 
karaktäriseras därför av en blandning av tradi-
tionell fiskarbebyggelse och stenhuggarbostäder 
som delvis utgörs av hela kvarter med uniform 
bostadsbebyggelse från 1930-talet i samhällets 

norra del. 1907 invigdes Malmöns kyrka och 
samma år inleddes bygget av ett Folkets hus 
sydost om samhället. Under 1900-talet har här 
förutom de nämnda näringarna även funnits 
en konservindustri och här har även bedrivits 
pensionatsrörelse under 1900-talets mitt. 
Vid Kyrkogårdsviken i den norra delen av 
miljön ligger en kolerakyrkogård, som anlagts 
för dem som dog i kolera på 1830-1860-talet. Här 
finns även ett minneskors.

Malmöns äldsta historia går åtminstone tillbaka 
till bronsålder (1800-500 f.Kr.). 
Minnen från den tiden är gravrösen på bergs-
höjderna, idag finns 13 helt eller delvis bevarade 
rösen på ön. Flera av rösena har namn, som 
Stallruss, Mellomeruss, Vestreruss, Nyruss och 
Grundbergsruss, och hör till de allra bäst beva-
rade rösena i Bohuslän. Här finns också flera 
långrösen, som ofta ligger tillsammans med ett 
runt röse och kallas för ”kämpa”, till exempel 
Nyruss kämpa och Grundbergs kämpa. På 
Malmön kan man få en uppfattning om hur 
rösena såg ut för 3000 år sedan: en kupol av 
kallmurad sten med ett murat brätte runt om. 
Långrösena har också varit kallmurade. Flera 
av rösena har rester av en stenkista inuti. Detta 
tyder på att de anlagts under den äldsta delen av 
bronsåldern, då man ännu inte gått över till att 
kremera de döda. 

Smedjan vid Gulldalsbrottet.
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Rösena på Malmön är mer än bara gravar. De 
har fungerat som monument och som sjömärken 
under förhistorisk tid. Rösena ligger ordnade i 
rader på ön och man kan tydligt se från det ena 
till det andra. Från Grundbergsruss nära vatten-
tornet kan man på klara dagar se alla rösen eller 
röselägen på ön. 
Under stenbrottens era har man ofta respekterat 
fornminnena. Ofta går brottkanterna ända fram 
till rösena, men själva monumentet har lämnats 
intakt. Endast ett av rösena på ön har skadats av 
stenbrottsverksamhet. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden:
Samhället på Bohus Malmön speglar det tra-
ditionella fiskesamhället med traditionell kust-
bebyggelse samt ett mindre antal bevarade 
traditionella sjöbodar närmast stranden. Men 
det speglar genom sin bebyggelse framförallt 
stenhuggeriepoken genom de bostäder som 
byggdes för stenhuggarna högre upp i samhäl-
let.
Malmön är i sin helhet präglad av stenbrotts-
näringen, både när det gäller landskap och 

bebyggelse. Brotten har format och förändrat 
landskapet och gjort den till en ö som inte 
liknar någon annan. Brotten bär vittnesbörd om 
hårt arbete, tak över huvudet och mat på bordet 
för många människor och är minnesmärken 
över en hel epok i Sotenäsets historia. Samman-
taget berättar de olika brotten på Malmön en 
unik historia om olika utvecklingsskeden och 
brytningsmetoder som präglade granitindustrin 
från inledning på 1840-talet till 1960-talet. 

Vid Gulldalsbrottet finns den enda kvarva-
rande samlade bebyggelsen som anknyter till 
verksamheten vid granitbrotten och stenbe-
arbetningen i Bohuslän. Här finns smedja för 
tillverkning och bearbetning av verktygen som 
nyttjades vid stenbrytningen och här finns en 
byggnad som fungerat som lokstall knutet till 
den industrijärnväg på vilken stenen fraktades 
mellan stenbrott till till bearbetningsplatser 
samt utskeppningshamn. Här finns även meka-
nisk verkstad, snickeri och kompressorhall samt 
kylbassäng och ställverk.
Folketshusbyggnaden är även den intimt knuten 
till stenhuggartraditionen på ön.

Vestreruss ligger på den nordvästra sidan av Malmön och är ett mycket välbevarat röse från bronsåldern. Röset är det västligaste i en rad av tre rösen. 
De två andra kallas Mellomeruss och Stegruss. 
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Rösemiljöerna på den norra delen av ön är unika 
vad gäller bevarandegrad, konstruktionsdetaljer 
och inbördes relationer. De markerade också, 
för ankommande besökare på havet, att bronsål-
derns Sotenäs var hävdad och bebodd mark. 

Rekommendationer
De motions- och vandringsleder som finns på ön 
bör bibehållas, för att säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet till Malmöns fornlämningar och 
kulturminnen. 
Fornvård i form av avverkning på och vid rösena 
i förekommande fall är önskvärt, för att undvika 
skador. Även på kolerakyrkogården bör man 
hålla efter växtligheten. 

Malmöns förutsättningar att på ett pedagogiskt 
sätt illustrera stenhuggeriets utveckling bör 
bevaras. Följaktligen bör eventuella förändringar 
som berör stenhuggerimiljön noga prövas så att 
inte spåren av en viss brytningsteknik försvin-
ner. 
Nybyggnation bör ske i anslutning till Malmöns 
samhälle. Exploatering högt uppe på bergen 

och plansprängning bör undvikas, utan ev. ny 
bebyggelse bör formges så att den passar in i 
landskapet. Ett antal stenbrott bör undantas 
från exploatering. Rösena bör inte skadas eller 
förvanskas av ev. ny exploatering. Det är också 
mycket angeläget att siktlinjerna emellan rösena 
inte blockeras.

I syfte att bavara Malmöns unika lämningar bör 
en bevarandeplan i form av områdesbestämmel-
ser eller kulturesrevat övervägas.

Referenser 
Westerlind A M. 1983. Kustorter i Göteborgs 
och Bohus län. 
Landsantikvariekontoret Uddevalla 1975, Kul-
turhistorisk undersökning Sotenäs kommun. 
sid 94.
Gustafsson, G.A. 1886. Fasta fornlämningar i 
Sotenäs och Stångenäs härader. 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS. fmis.raa.se.

Stenbrott på västra Malmön
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Buskären

Hamnplats i det yttersta havsbandet med 
rika spår.

De två öarna Norra och Södra Buskär ligger 
strax utmed den gamla farleden strax utanför 
Smögen med ett smalt sund emellan. När han-
delstraderna mellan handelsstäderna i Norge 
och Danmark samt kontinenten blev etablerade 
blev också behovet av lät tillgängliga skyddade 
hamnar utmed kusten viktiga. 

De smala sunden har på många ställen skapat 
förutsättningar för etablering av bosättningar 
längre in mot land men härute i det yttersta 
havsbandet var uppehällena mer temporära. 
Mestadels färdades man under dagtid då kust-
landskapets konturer möjliggjorde positionsbe-
stämning. Nattetid och i händelse av svårt väder 
sökte man hamn men i möjligaste mån utan att 
avvika från kursen. Sundet mellan Södra och 
Norra Buskär var därför ett bra val. Vid valet av 
hamnplats var även tillgången på färskvatten 
viktig och båda öarna har mindre dammar där 
regnvatten kan samlas. 

Sjöfararristningarna på Södra Buskär ligger intill ett röse som fungerat som sjömärke. Ristningarna föreställer kompassrosor, årtal och bomär-
ken. Foto: Lars Strid. 
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Vittnesbörden om Buskärs betydelse som 
hamnplats utrycks genom de många ristningar 
som finns i berget på Södra Buskär, den större 
och högre av de två öarna, men ristningar av 
samma typ finns även på Norra Buskär. 

På Södra Buskär högsta punkt finns på berg-
hällen flera kompassrosor inristade. Kanske 
ristades de av sjöfarare från de ankrade farty-
gen i syfte att kunna orientera sig och från en 
bra utsiktspunkt kunna se ut över skärgården 
och planera sin fortsatta resa utmed kusten. 
Här finns även ristningar i form av bomärken, 
sköldar och namn som visitkort från gästande 
fartyg, som från 1500-talet eller tidigare och 
fram till 1800-talets slut låg förtöjda i hamnen 
mellan de två öarna. Mitt på Södra Buskär finns 
även en begravningsplats, möjligen nyttjad 
för begravning av förlista sjöfarande eller för 
sjömän som dog av umbäranden eller sjukdom 
under den ofta strapatsrika färden utmed den 
bohuslänska kusten.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Buskär speglar Bohusläns tidiga sjöfartshistoria. 
Ön är en av ett ytterst få öar i Bohuslän med 
många sjöfararsristningar och med många olika 
motiv som anknyter till sjöfarten. 

Rekommendationer
Buskär ingår i miljö uttagen som riksintresse-
miljö för friluftsliv. Ristningarna samt begrav-
ningsplatsen är skyddade som fornlämningar. 
Åverkan på ristningarna är enligt lag förbjudet 
och det är viktigt att de ej utsätts för slitage. 
För att göra ristningarna lätta att se för besökare 
bör de med jämna mellanrum målas i med för 
ändamålet lämplig färg. 

Referenser
Lundin, Ingela. 1999. Blå Skagerrak. Maritima 
ristningar. Bohusläns museums rapport 1999:44.
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS. fmis.raa.se.

De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig fornläm-
ningsbild, se fmis.raa.se
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Hållö fyrplats
Hållö utanför Smögen var tidigt en anhalt 
utmed sjöleden mellan kontinenten och de 
norska handelstäderna. Att Hållö fungerat 
som natt- eller nödhamn under 1500-1600-talet 
framgår av de maritima ristningarna som finns 
ristade i berget. Den relativt stora öns läge i 
det yttersta havsbandet innebar goda förutsätt-
ningar för etablering av en fyr. Under 1800-talet 
genomfördes en kraftig utbyggnad av fyrar 
utmed hela Sveriges kust. Fram till 1850 var de 
större fyrarna i allmänhet uppförda av sten och 
i detta material byggdes också fyren på Hållö 
1841-42 som den då enda fyrtornet på västkus-
ten norr om Vinga. Fyren på Hållö ersatte en 
båk som sedan 1600-talet stod på grannön Sälö. 
Stentornet med den tillhörande lanterninen 
ansågs snart vara för låg då fyrljusen skym-
des norrifrån av Sälö varför man redan år 1868 
byggde till fyren med en konisk formad överdel 
samt ny lanternin. Fyren blev därmed en bland-
ning av stenfyr och en s.k. Heidenstamsfyr, den 
vid denna tid vanligaste större fyrtypen i Sve-
rige, som var helt uppförd i  järn. 
Samtidigt med fyren byggdes ett bostadshus 
till fyrpersonalen samt ett uthus. Vid tiden för 
fyrens tillbyggnad uppfördes ytterligare ett 
bostadshus, denna gång för fyrmästaren vid 
fyrplatsen. Senare har här byggts en bagarstuga 
1911, en ytterligare fyrvaktarbostad 1934 samt, i 
anslutning till att fyren elektrifierades 1948, ett 
maskinhus för reservaggregat samt drivning av 
mistlur. 

1922 uppfördes en peilingstation. Den drevs 
först som en civil anläggning under kungliga 
telegrafstyrelsen, men från och med andra 
världskrigets utbrott, som en militär anläggning 
för  övervakning av radiotrafiken i Skagerack.
I den norra delen av Hållö finns flera s.k. tomt-
ningar och vid Hållö hamn finns maritima 
ristningar. På högsta punkten på Sälö finns 
grunden för den gamla båken bevarad. Många 
förlisningsuppgifter finns från området kring 
Hållö och Sälö.

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Fyrplatsen Hållö är en av en handfull fyrplatser 
med bevarad fyr samt fyrvaktarbostäder. Fyr-
platsen kan genom sin bebyggelse berätta om 
stödet för navigering utmed kusten samt verk-
samheten och livet på fyrplatsen. 

Rekommendationer
Hållö fyr är förklarad som byggnadsminne 
enligt beslut 1935. Hållö är uttagen som natur-
reservat. Ön ingår i riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Hållö fyrplats med dess fyrtorn 
och bebyggelse bör framgent vårdas och under-
hållas. Och fyrplatsen erbjuder en rik upplevelse 
för såväl dagsbesökare, via egen båt eller arrang-
erade utfärder från Smögen, såväl som logimöj-
ligheter i det vandrarhem, Utpost Hållö, som 
skapats genom komplettering till den tidigare 
telegrafstationen/peilingstationen. 

Hållö och Hållö fyr. Foto, Lars-Erik Hammar, Bohusläns museum.
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Referenser
Thorbjörn Rippe. Hållö, Fyrplats och semester-
paradis. Kultur & Fritid, Sotenäs kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Fyr-
platser, Kulturhistorisk undersökning 7.
Lundin, Ingela. 1999. Blå Skagerrak. Maritima 
ristningar. Bohusläns museums rapport 1999:44.
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS, och Bebyggelseregistret, se www.raa.se.

De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig fornlämningsbild, 
se fmis.raa.se
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Tryggö-Ramsvikslandet- Söö-
Södra Grötö
Ramsvikslandet är beläget sydost om Hun-
nebostrand. Landskapet är kargt med i huvud-
sak hälleberg med sporadisk trädbeväxning. De 
äldsta spåren av mänsklig aktivitet kommer från 
stenåldern, då Ramsvikslandet fortfarande var 
en ö. Man har hittat flera boplatser med fynd av 
redskap och yxor i flinta och bergart. Vid  Blå-
kullabergets fot finns resterna av en hällkista, 
vilket är en gravanläggning från bondestenålder 
och äldre bronsålder. Även under bronsåldern 
var Ramsvikslandet skilt från fastlandet. De 
många rösena och stensättningarna på ömse 
sidor om Sotekanalen visar att detta varit en 
viktig vattenled mer än två tusen år innan kana-
len byggdes.
Farvattnet utanför Ramsvikslandet, Soten, har 
varit fruktade för sina grund och hårda väder 
och ett stort antal fartyg har gått på grund här. 
Gården Ramsvik bestod 1750 av tre enheter, 
belägna utmed Ramsvikskilen. På hällmarkerna 
bedrevs visst bete och spåren av betesdriften 
manifesteras av de många och höga stengärds-
gårdar som genomkorsar ön. I den västra delen 
av Ramsvikslandet finns några välbevarade 
bosättningar, Fykan och Grosshamn eller Kohol-
men, med bostadshus från 1800-talets senare 
del. I Ramsvikslandets inre finns ytterligare 
torp. Stenbrytning har satt spår i landskapet i 
södra delen och i norr, runt Tångevik, växte 
det fram ett mindre stenhuggarsamhälle runt 
1890-talet. Brotten i nordändan förestods av det 
norska företaget N. S Beer och här tillverkades 
kant-, gat-, sträck och byggnadssten.

Ramsvikslandet var fram till 1930-talet en halvö 
med smala vikar i söder och norr. Skapande 
av en kanal för att underlätta för sjöfarten och 
kunna undvika de utsatta farvattnen utanför 
Sotenäset hade varit under diskussion redan 
under slutet av 1800-talet men det kom att dröja 
ända fram till 1930-talet innan idéerna kom till 
förverkligande. Arbetet bedrevs under en tid då 
stenhuggeriet upplevde sviterna av 1930-talets 
depression och kanalbygget, som drevs som ett 
s.k. AK-arbete, gav många arbetslösa stenhug-
gare sysselsättning. I medeltal arbetade 200 
man, 

mestadels från trakten, i bygget som varade 
mellan 1930-1935.

Mor Lenas eller Paschans stuga tillkom sanno-
likt under 1700-talet och det är känt att den var 
bebodd under 1800-talets början. Byggnaden är 
uppförd av fältsten och belägen i en sluttning 
ner mot det som idag är Sotekanalen. Husets två 
namn anknyter till två tidigare boende i huset. 
Byggnaden är ett talande exempel på de mindre 
bemedlades boende under 1800-talet. Längre 
norrut i Ramsvikskilen finns på östra sidan plat-
sen för den gamla hamnen Sotehamn.

Söön
Trankokeriverksamhet på Söön inleddes under 
1790-talet av kapten J C Schultzen och ryttmäs-
tare C. Zelov. År 1793 genomfördes en ägodel-
ning av ön efter köpet av den södra halvan. Ett 
trankokeri och en manbyggnad uppfördes 1795 
och året därpå brandförsäkrades anläggningen. 
Erfarenheterna från trankokerianläggningarna 
var att eldningen under karen och den ofta 
starka vinden vid kusten gjorde dem till ett lätt 
byte för eldsvåda. 

Paschans eller Mor Lenas stuga vid Sotenkanalen.

Grosshamn längst i väster på Ramsvikslandet. Platsen har också 
kallats för Koholmen. 
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De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig fornlämningsbild, se fmis.raa.se
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På Sööns sydspets finns rester av trankokeriet. 
Man kan alltjämt tydligt urskilja ett stort lång-
smalt fundament utmed vattnet med åtta runda 
kar. I dessa kar satt de kopparkittlar i vilka 
sillen kokades. Byggnaden som inneslöt koke-
riverksamheten är sedan länge borta men kvar 
finns ramper av sten invid byggnaden på vilken 
transport av sill och bränneved skedde. Invid 
huset ligger grunder av ytterligare två byggna-
der och i bukten söder om ligger en invallning 
av sten, en sk grumsedamm, där trankokning-
ens restprodukt, trangrumset, dumpades.

Södra Grötö 
På denna ö finns ett röse och ett gravfält 
med rösen och stensättningar. Förutom sina 
funktioner som gravar kan fornlämningarna 
ha fungerat som inseglingsmarkeringar till det 
dåvarande sundet mellan Ramsvikslandet och 
fastlandet. Gravarna markerade också att områ-
det var hävdat för besökare som kom sjövägen. 
Av gravarnas placering över vattnet att döma 
har de troligen anlagts under sen bronsålder 
eller järnålder.

Tryggö
Det mäktiga monumentet på Tryggö är välkänt, 
inte minst för den saga som gravröset är för-
knippad med. Enligt den blev Ranrikes kung 
Tryggve Olavsson mördad utanför Sotenäset 

och begravd i röset på Tryggö. Detta ska ha skett 
omkring 963 e. Kr. och sagan nedtecknades 
av den isländske berättaren Snorre Sturlasson 
under början av 1200-talet. 
Själva röset är dock mycket äldre än sagan. Det 
anlades under äldre bronsålder och är ett av de 
största rösena inom kommunen. På 1800-talet 
observerades rester efter en kista av stenhällar 
i dess mitt och spår av kallmurade kanter. År 
1814 öppnades kistan. Till besvikelse för många 
av dem som hoppats på att finna en vikingagrav, 
hittades endast aska och en spjutspets av brons. 
Kan historien om kung Tryggves grav avfärdas 
som en saga och inget annat? Faktiskt inte. 
På 1870-talet hittades en spjutspets av järn bred-
vid stenkistan av en pojke på skattjakt. Han 
gömde fyndet och det kom inte i dagen förrän 
på 1950-talet, då det skänktes till Vikarvets 
museum i Lysekil. Spjutspetsen är från vikinga-
tiden och den indikerar att röset återanvänts 
som begravningsplats. Denna typ av återbruk 
av äldre gravar är känd från olika platser i 
norra Europa. Vem som begravts får vi däremot 
kanske aldrig veta och inte heller hur röset såg 
ut i originalskick. Det restaurerades nämligen av 
Vikarvets museum på 1920-talet. 

Tryggöröset är ett tydligt landmärke och syns vida kring där det ligger på Tryggöns högsta punkt. Röset var tidigare skadat efter ett antal rovgrävningar. Graven 
fick sin nuvarande form efter en restaurering på 1920-talet. Foto Lasse Bengtsson. 
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Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Merparten av miljön har varit extensivt nyttjad 
genom århundradena men spåren från forntida 
begravningar, betesdrift i form av stenhägnader, 
fiske och stenhuggeriverksamhet finns på flera 
ställen och är samtliga väl åskådliga i landska-
pet. På den mellersta delen av Ramsvikslandet 
finns välbevarade yttre kustjordbruksbygder 
och betesmarker. 

Rekommendationer
Kulturmiljön ligger, förutom Södra Grötö, helt 
inom naturreservat och hela miljön är uttagen 
som riksintresse för friluftsliv och naturvård. 
Tryggö samt allt utom nordändan på Ramsviks-
landet är Natura 2000-område. 
Den befintliga äldre bebyggelsen, bebyggelsen 
vid Fykan, Grosshamn, Mor Lenas stuga m fl., 
bör underhållas på sådant sätt så dess kultur-
historiska kvaliteter bevaras. Det fortsatta främ-
jandet av det rörliga friluftslivet inom området 
är viktigt, företrädelsevis med fokus på natur- 
och kulturmiljön som helhet. Som underlag för 
framtida åtgärder finns behov av en kulturhis-
torisk dokumentation av hela miljön. Åtgärder 
för att förbättra tillgängligheten till Tryggö bör 
övervägas. 
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Vägverket region Väst. 1996. Sote Kanal. Väg-
miljöer i Bohuslän. 
Schön, E. 1994. En skyddad led i stenrike. Ur 
STF:s årsbok 1995. 
Sote kanal 50 år, 1935-1985. En jubileumsskrift 
utgiven av idrottsföreningar i samarbete. 
Holmberg, A.E. 1867. Bohusläns historia och 
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Gramskär – Stensholmen – 
Gåsholmen – Flatholmen – 
Ängen - Yttre Huö -  Inre Huö

Skärgård med rika lämningar från fiskean-
knuten verksamhet såsom säsongsfiske och 
trankokeri. Gravar från forntiden.

De äldsta lämningarna i miljön ligger på Gås-
holmen och Stensholmen. Det rör sig om gravrö-
sen, belägna mellan 5 och 10 meter över havet. 
Dessa har sannolikt anlagts under järnåldern, 
jämför med rösena på Risö. Eftersom rösena inte 
är undersökta, vet vi inte om det verkligen finns 
gravar i dem, men vi kan anta att rösena haft 
fler funktioner. De kan till exempel ha utgjort 
sjömärken för dem som navigerade i dåtidens 
skärgård.

På Gåsholmen, Stensholmen, Ängen, Flathol-
men samt Yttre och Inre Huö finns tomtningar. 
Tomtningar är lämningar efter tillfälliga läger-
platser för människor som sysslade med fiske. 
Lämningstypen utgörs av runda, ovala eller 
rektangulära stenkretsar, som ibland har en 
ingångsöppning och en eldstad. På Gåsholmen 
och Inre Huö finns dock områden med tomt-
ningar som fått beteckningen ”fiskeläge”, något 
som för tankarna till en mer eller mindre per-
manent bosättning. Eftersom lämningarna inte 
är undersökta, vet vi inte så mycket om dem. 
De kan vara rester efter säsongsfiskelägen från 
någon av sillperioderna. Det mesta talar dock för 
att de flesta tomtningar varit tillfälliga visten. 

På Gramskär ligger en välbevarad trankoke-
rilämning. Trankokeriet anlades i slutet av 
1700-talet i samband med sillperioden, och verk-
samheten pågick fram till ca 1808-1810. Anlägg-
ningen bestod av trankokeribyggnad med 8 
kittlar, grumsedamm, magasinsbyggnader och 
bodar, manhus och brygga. Grunderna efter de 
flesta byggnader finns idag bevarade, liksom 
grumsedamm och bryggfundament. Ägaren var 
en ryttmästare Eggertz från Strömstad. Tranen 
användes till lampolja, smörjolja, vid skinnbe-
redning mm och var eftertraktad i de växande 
städerna i den begynnande industrialiseringens 
Europa. 
Det finns uppgifter om att även Flatholmen kan 
ha haft ett trankokeri med 8 kittlar. Michael 

Koch från Uddevalla ansökte om att få arren-
dera marken 1795, men det är inte klarlagt om 
anläggningen någonsin byggdes. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Välbevarade fornlämningar med anknytning till 
sjöfart, fiske och sillperioderna. Lämningarna 
kan berätta om hur öarna brukades i olika tider, 
samt olika aspekter av fisket som näring både 
under sillperioderna och i andra tider. Tranko-
kerilämningen visar hur en sådan anläggning 
varit uppbyggd och det finns personer knutna 
till platsen via olika dokument. Platsen har 
potential som besöksmål. 

Rekommendationer
Det finns ett behov av en kulturhistorisk doku-
mentation av miljön som helhet, för att förbättra 
det idag bristfälliga kunskapsunderlaget. Infor-
mationerna i fornminnesregistret är knapphän-
diga och det finns anteckningar om att det 
kan finnas fler tomtningar på Ängen. Lämning-
arna på Flatholmen är registrerade som stensätt-
ningsliknande lämningar, men det är möjligt att 
dessa är rester efter det trankokeri Michael Koch 
lät bygga här.
För att lyfta fram trankokerinäringen och hur 
denna gick till, kan Gramskär göras till en 
besöksplats med skylt. 

Referenser
Wikström, S. 2008. Sotenäsets bidrag till upp-
lysningen i Europa - Trankokerier på Sotenäset. 
Pettersson, J. 2001. Skärgårdsbebyggelsen i 
Bohuslän under norska tiden, särskilt kring 
1500-talets sillperiod. 
Pettersson, J. 1995. Anonyma fiskeläger - märk-
liga kulturminnen i Bohusläns skärgård. 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS. fmis.raa.se. 
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De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig fornlämningsbild, se fmis.raa.se
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Långö

Flikig ö i yttersta skärgården med många 
tomingar som minner om säsongsfiske.

Långö består egentligen av flera öar, som i sam-
band med landhöjningen växt samman till en 
enda. Ön består därför av olika delar som har 
egna namn: Långö, Fasta tångarna, Lilla Långö 
och Saxen. Flera smala, skyddade vikar har bil-
dats och det är vid dessa, som tomtningarna 
ligger. Ett tjugotal tomtningar finns registrerade 
och dessutom finns uppteckningar om att det 
kan finnas fler rester efter tomtningar här. 

Vad är då tomtningar? Lämningarna utgörs nor-
malt av kretsar, cirklar eller fyrhörningar upp-
byggda av stenar. Ibland är det en enkel krets 
av stenar, ibland finns rester efter kallmur kvar. 
De kan ha en ingångsöppning och rester efter en 
eldstad. Tomtningarna påträffas ofta havsnära, 
ofta i anslutning till stränder eller ett stycke upp 
på land. 
Mycket är okänt om tomtningarna, och det finns 
flera teorier om hur de använts och hur gamla 
de kan vara. Troligen rör det sig om övernatt-
ningsplatser för fiskare. Stenkretsarna använ-
des för skydd och enstaka övernattningar vid 
återkommande fisketurer. De allra flesta tomt-
ningar var inte permanentbostäder, men det 
finns säkerligen undantag från detta. Ingen av 
Långös tomtningar har undersökts arkeologiskt 
och det finns bara ett lösfynd härifrån, ett ben 
från en keramikkruka av rödgods, som tyvärr 
inte ger någon närmare datering. I Bohuslän är 
de flesta daterade stenkretsarna från 1500- och 
1600-talet. I Norge har liknande lämningar 
daterats till yngre järnålder och medeltid. Enligt 
uppteckningar har bruket av tomtningar som 
övernattningsplats vid fiske fortsatt ända in på 
tidigt 1900-tal. En sådan uppteckning beskriver 
hur stenkretsen utgjorde en skyddande vägg 
och den täcktes sedan med ett segel, ibland med 
en stötta eller åra under.

Långös tomtningar finns inte beskrivna i his-
toriska källor och vi kan i nuläget inte datera 
dem närmre. Vi vet dock att Långö även brukats 
för stenbrytning. Det var företaget Skandina-
viska Granitaktiebolaget som bröt gat-, sträck-, 
och byggnadssten här. Förutom talrika brotty-
tor finns också en husgrund kvar, som kan ha 

tjänat som stenhuggarbostad. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Talrika lämningar från en av Sotenäsets huvud-
näringar, nämligen fisket. Det finns även vari-
ationer i hur tomtningarna ser ut. Även en 
annan huvudnäring finns representerad, näm-
ligen stenbrottsverksamheten. Miljön har förut-
sättning att bli ett besöksmål och är viktig ur 
forskningssynpunkt. 

Rekommendationer
Kulturhistorisk dokumentation och kartering av 
samtliga lämningar på Långö är angeläget då 
den befintliga dokumentationen i fornminnes-
registret är summarisk. En utförlig dokumenta-
tion kan hjälpa oss att förstå alla lämningarna 
bättre och sätta in dem i sitt tidsmässiga sam-
manhang. En dokumentation är också nödvän-
dig som underlag för framtida vårdåtgärder i 
händelse av framida ras eller skadegörelse. är 
också värdefull om lämningarna faller samman 
eller utsätts för skador. En informationssatsning 
bör övervägas. 

Referenser
Pettersson, J. 1995. Anonyma fiskeläger -  märk-
liga kulturminnen i Bohusläns skärgård. 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS. fmis.raa.se.
Sotenäs kulturmiljödatabas. 
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De röda prickarna markerar ett urval av miljöns fornlämningar. För en uppdaterad och fullständig fornlämningsbild, se fmis.raa.se
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Risö

En stenig ö i Åbyfjorden med talrika grav-
rösen, betesmark och bebyggelserester.

Risö är en liten rund, gräsbevuxen och trädlös 
ö, som ser ut att bestå av stenig morän. Dess 
utseende är egenartat och påminner inte alls 
om de skära, kulliga granitöarna, som man 
annars förknippar med Sotenäset. Kanske är det 
därför som den tilldrog sig järnåldersmännis-
kornas intresse? På ön finns nämligen minst tio 
gravar anlagda i form av sex rösen och fyra 
övertorvade stensättningar. Ön är inte mer än 
ca 20 meter hög, och gravarna återfinns på ca 5 
– 15 meters höjd över dagens vattennivå. Detta
innebär att gravarna sannolikt tillkommit under
järnåldern, kanske under loppet av en period på
flera hundra år. Man har troligen bara använt
ön som begravningsö under denna tid och det
fanns ingen brist på byggmaterial till gravarna,
eftersom hela ön är mer eller mindre stentäckt.

Risö är, och har länge varit, väl hävdat genom 
fårbete. Som minne från betesdrift i äldre tid 
finns grunden till ett gammalt fårhus i öns 
västra del. På ön finns ett antal rester av hus-
grunder och enklare strandnära byggnader, så 
kallade tomtningar. Byggnaderna har troligen 
använts av fiskare, herdar och strandsittare för 
förvaring eller för kortare övernattningar. Det 
finns också lämningar som skulle kunna vara 
uppdragsplatser för båtar. 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden
Liten ö som i sin helhet täcks av välhävdad 
betesmark. Öns välbevarade förhistoriska gravar 
visar på ett nyttjande som gravfält från och med 
järnålder. Det finns även lämningar som visar 
på öns funktioner under historisk tid. Under 
sommaren utgör Risö ett utflyktsmål med bad-
strand för båtburna besökare. 

Rekommendationer 
Fortsatt bete på Risö är viktigt för att bevara öns 
utseende och karaktär. Fornvård och skyltar bör 
övervägas, men tanke på att ön är ett utflykts-
mål. 

Några av gravrösena på Risön. I bakgrunden syns Holmen och Risdals bukt 
på Sotenässidan av Åbyfjorden. Foto: Lars Strid. 
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Zon med öppet hav

Skärgårdszon

Strandzon

Kal bergszon

Zon med bergkulle-
landskap och upp-
odlade dalgångar

Zon med höglänt, 
delvis skogsklätt 
bergkullelandskap 

Tätortszon

Skeppsvrak.

Tomtningar, trankokerilämningar, gravar, maritima ristningar. 
Hamn- och brygganläggningar, stenbrott. Sjömärken, fyrar, byggna-
der knutna till fiske, och fyrverksamhet, vrak. 

Samma som skärgårdszon, samt fiskelägen, kyrkor, bebyggelse 
knuten till fraktfart och stenindustri. Begravningsplatser. Kustnära 
odlingslandskap, stengärdesgårdar. 

Gravar, hällristningar, boplatser. Stenbrott, odlingslandskap, bebyg-
gelse knuten till jordbruket, by- och gårdstomter. Stengärdesgårdar, 
äldre vägsträckningar. 

Gravar, hällristningar, boplatser, fornborgar. By- och gårdstomter, 
odlingslandskap, stengärdesgårdar. Jordbruksbetonad bebyggelse, 
byggnader för affär, post, skola. Kyrkor. Kvarnlämningar. Stenbrott, 
Folkets hus, stenhuggarbostäder. Äldre vägar.

By- och gårdstomter, odlingslandskap, stengärdesgårdar. Kvarnläm-
ningar. Jordbruksbetonad bebyggelse. Stenbrott, folkets hus, Gravar, 
boplatser. stenhuggarbostäder. Äldre vägar.

Gravar. Fiskelägen, bebyggelse knuten till fiske och fraktfart. Kon-
servindustri. Byggnader för affär, post, skola. Kyrkor. Folkets hus. 
Parkanläggningar.

Bilagor

Zonindelning enligt ÖP 2010

Kulturmiljöobjekt som kan påträffas inom zonerna (i urval)
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Kulturmiljöområden Zoner som berörs

Askum  Zon med bergkullelandskap och uppodlade dalgångar

Assleröd - Ståleröd Tätortszon, Zon med bergkullelandskap och uppodlade 
dalgångar

Bohus Malmön Tätortszon, Strandzon

Buskären  Skärgårdszon

Bovallstrand  Tätortszon

Gammelgården Tätortszon

Gramskär - Stensholmen Tätortszon, Skärgårdszon

Hasselösund  Tätortszon

Hovenäset  Tätortszon

Hunnebostrand Tätortszon

Hållö  Skärgårdszon

Kungshamn - Gravarne Tätortszon

Kungshamn - Tången Tätortszon

Långö  Skärgårdszon

Ramsvikslandet - Tryggö mfl Skärgårszon, strandzon

Rished Tätortszon, Zon med bergkullelandskap och 
uppodlade dalgångar

Risö  Skärgårdszon

Smögen Tätortszon

Säm - Hogsäm Tätortszon, Zon med bergkullelandskap och uppodlade dal
gångar

Tossene Zon med bergkullelandskap och uppodlade dalgångar

Ulebergshamn Tätortszon

Åby  Strandzon, Zon med bergkullelandskap och uppodlade 
dalgångar

Örn - Knutsvik - Håle Strandzon, Kal bergszon
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KSAU § 99   Dnr 2022/000495 

Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller 
riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet 
samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser och ger kommunen en möjlighet att med 
hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin bostadsförsörjning. 
 
Kommunstyrelsen föreslås att godkänna bostadsförsörjningsprogrammet och sända ut för samråd. 

Beskrivning av ärendet 

Bostaden spelar en central roll i varje människas liv. Den är en social rättighet som skapar 
förutsättningar för välbefinnande och möjlighet att leva det goda livet. Varje kommun har ansvar att 
förse alla sina invånare med bostäder genom att planera för framtida bebyggelse och utveckla 
befintligt bostadsbestånd.  
 
Sotenäs kommuns tidigare bostadsförsörjningsprogram avsåg åren 2016 till 2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet som nu presenteras planeras gälla för mandatperioden 2022-2026. 
 
I programmet presenteras kommunens förutsättningar som ligger till grund för den framtida 
bostadsförsörjningen så som en nulägesinformation om bostadsbeståndet och befolkningens 
fördelning, storlek och sammansättning. Där finns också kommunens framtidsutsikter så som 
översiktsplanens befolkningsscenarion och planeringsförutsättningar.  
 
Med hjälp av nulägesanalysen eller förutsättningarna som programmet beskriver har riktlinjer för 
framtida bostadsförsörjning formats. Riktlinjerna ska vägleda och styra kommunens planering av 
bostäder. Riktlinjerna betonar vikten av ett ökat helårsboende och av att bygga för olika behov. 
Detta ska genomföras genom prioritering av planer och aktiv planering av kommunkoncernens 
mark samt arbet med privata exploatörer.  
 
Riktlinjerna har sedan varit vägledande i bilagan som beskriver en prioriteringsordning för 
översiktsplanens utvecklingsområde för bostäder. 

Beslutsunderlag 

Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs Kommun, samrådshandling daterad 2022-05-05 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet daterat 2022-05-05 och beslutar att 
skicka ut detta för samråd.  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-05 KA 2022/000495 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram. Bostadsförsörjningsprogrammet 
innehåller riktlinjer och planering för att förse alla invånare med bostäder. 
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanens befolkningsprognoser 
och ger kommunen en möjlighet att med hjälp av riktlinjer och verktyg klara sin 
bostadsförsörjning. 
 
Kommunstyrelsen föreslås att godkänna bostadsförsörjningsprogrammet och sända ut 
för samråd. 

Beskrivning av ärendet 
Bostaden spelar en central roll i varje människas liv. Den är en social rättighet som 
skapar förutsättningar för välbefinnande och möjlighet att leva det goda livet. Varje 
kommun har ansvar att förse alla sina invånare med bostäder genom att planera för 
framtida bebyggelse och utveckla befintligt bostadsbestånd.  
 
Sotenäs kommuns tidigare bostadsförsörjningsprogram avsåg åren 2016 till 2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet som nu presenteras planeras gälla för mandatperioden 
2022-2026. 
 
I programmet presenteras kommunens förutsättningar som ligger till grund för den 
framtida bostadsförsörjningen så som en nulägesinformation om bostadsbeståndet och 
befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Där finns också kommunens 
framtidsutsikter så som översiktsplanens befolkningsscenarion och 
planeringsförutsättningar.  
 
Med hjälp av nulägesanalysen eller förutsättningarna som programmet beskriver har 
riktlinjer för framtida bostadsförsörjning formats. Riktlinjerna ska vägleda och styra 
kommunens planering av bostäder. Riktlinjerna betonar vikten av ett ökat helårsboende 
och av att bygga för olika behov. Detta ska genomföras genom prioritering av planer 
och aktiv planering av kommunkoncernens mark samt arbet med privata exploatörer.  
 
Riktlinjerna har sedan varit vägledande i bilagan som beskriver en prioriteringsordning 
för översiktsplanens utvecklingsområde för bostäder. 
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Konsekvensbeskrivning 
Bostadsförsörjningsprogrammet och prioriteringsordningen ger kommunen verktyg för 
att driva bostadsutvecklingen och demografin i den beslutade inriktningen.  

Ekonomi  

För att tillgodose den politiska viljeinriktningen gällande bostadsförsörjningen och 
fullfölja bostadsförsörjningsprogrammets slutsatser behöver kommunkoncernen agera 
aktivt för framtagande av bostadsområden. Kommunkoncernen behöver budgetera för 
framtagande av detaljplaner för bostäder, för exploatering av framtida bostadsområde 
samt arbeta med markinnehavet.  

Regelverk  

Enligt lagen (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar åligger det varje 
kommun ”att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för 
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genom-
förs”. Dessa förutsättningar ska redovisas i form av ett bostadsförsörjningsprogram. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska enligt lagen genomgå ett samråd där länsstyrelsen 
och andra regionala instanser ska få tillfälle att yttra sig. Det kan även bli aktuellt att 
grannkommuner blir delgivna samråd. 

Organisation och personal 

 

Hållbar utveckling 

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för välbefinnande 
och möjlighet att leva det goda livet. Det är exempelvis att bostaden ligger nära goda 
kommunikationer, att det finns rekreationsområden och basservice på korta avstånd 
samt att bostaden har en rimlig kostnad. Dessa kriterier motsvarar en samhällsplanering 
som sammantaget ger förutsättningar för goda boendemiljöer för alla som bosätter sig i 
kommunen. Det kan även bidra till att nå övriga nationella mål för folkhälsa, 
funktionshinderpolitik, integrationspolitiken och jämställdhet. 
 
De föreslagna riktlinjerna för bostadsförsörjning bedöms medverka till 
kommuninvånarnas rätt till goda bostäder i trygga miljöer till en överkomlig kostnad. 
Riktlinjerna ger förutsättningar för att bostadsutbudet som är tillgängligt för 
helårsboende kan öka, samtidigt som nya bostäder kan tillkomma som en naturlig 
utveckling av de samhällen som redan finns.  
Att bygga vidare på befintliga samhällsområdena bedöms också vara positivt vad gäller 
hållbar konsumtion och produktion då den mark som tas i anspråk för ny bebyggelse 
inte förläggs på exempelvis sammanhängande områden med jordbruksmark. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet daterat 2022-05-05 och 
beslutar att skicka ut detta för samråd.  

Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs Kommun, samrådshandling daterad 2022-05-
05 

Beslutet skickas till 
Planarkitekten 
 
 

  
Amanda Jansson Eveline Karlsson 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 100   Dnr 2022/000229 

Revidering av kulturmiljöunderlag 

Sammanfattning 

I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har ett arbete med översyn av 
kulturmiljöunderlaget från 2009 genomförts. Syftet med revideringen är att uppdatera de utpekade 
kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har förändrats och därmed inte lägre kan anses ingå 
i värdefull kulturmiljö samt se över gränsdragningen i befintliga områden.  

Beskrivning av ärendet 

Vid framtagandet av översiktsplan 2010 arbetade kommunen tillsammans med Bohusläns museum 
fram ett kulturmiljöunderlag som redovisar områden som är värdefulla kulturmiljöer. I underlaget 
pekas både bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden ut som värdefulla.  
 
Sotenäs kommun har många och bitvis unika kulturmiljöer från skilda tider. Många kustsamhällen 
har en helt egen identitet, som bara finns här. Bland fornlämningarna finner vi otroligt välbevarade 
och säregna rösen, och hällristningsmotiv som har internationell ryktbarhet. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 uppmärksammades att delar av de utpekade 
miljöerna har förändrats i så stor utsträckning så att dess kulturhistoriska värden har försvunnit. En 
översyn av samtliga värdefulla kulturmiljöer inom bebyggelseområdena har nu genomförts av plan- 
och byggenheten tillsammans med Bohusläns museum som rådgivande remissinstans.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits ur kulturmiljön. Områden 
som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås reviderats. Syftet är att på ett 
tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare underlag var mer 
översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis bygglovsbefriade åtgärder 
kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det tidigare 
underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp arbetarbostäder från 1920 
talet, fasader har förändrats över tid men bebyggelsens volym och placering berättar om 
granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har stora kulturhistoriska värden, det finns 
redan beskrivet i text i det tidigare underlaget från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar 
inte denna miljö.  
 
Byggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag till att inför beslut i kommunfullmäktige se över 
gränsdragningen för Bovallstrand. En översyn har genomförts och redaktionella förändringar har 
gjorts, kartunderlag uppdateras inför beslut.   

Konsekvensbeskrivning 

Välvårdade och välbevarade kulturmiljöer är viktig del av Sotenäs attraktionskraft i framtiden. 
Kulturmiljöerna spelar en stor roll för kommunens identitet och kulturmiljöerna är en betydelsefull 
pusselbit när man ska bygga en kommun som människor vill bo, arbeta och besöka. 
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Forts. KSAU § 100 

Värdefulla byggnader och miljöer finns runt omkring i vår kommun, förslaget till revidering är inte 
en fullständig inventering av bebyggelse och miljöer utan ett övergripande ställningstagande. 
Därmed finns värdefull bebyggelse och miljöer utanför de nu föreslagna miljöerna. 
 
Vid handläggning av ärenden tar kommunen hänsyn till platsens unika förutsättningar. En utpekad 
kulturmiljö kan vara anledningen till att man valt att bosätta sig på en plats. Att ingå i en värdefull 
kulturmiljö innebär att kommunen ställer högre krav på anpassning för att inte miljön ska 
förvanskas och värdena bevaras. I vissa områden anses kulturmiljövärdena redan vara förlorade. 
Därmed innebär det för dem fastighetsägare som nu föreslås att exkluderas ur kulturmiljön 
möjlighet till att ansöka om exempelvis bygglovsbefriade åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Kulturmiljöunderlag reviderat 2022-02-24 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-03-02 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet remitteras ärendet till ÖP-gruppen före beslut i KS.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till ÖP-gruppen före beslut i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kulturmiljöunderlaget daterat 2022-02-24. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
ÖP-gruppen 
Planarkitekt 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-25 KA  2022/229 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Jansson 
Planarkitekt 
 

Förslag till revidering av kulturmiljöunderlag 

Sammanfattning 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 har ett arbete med översyn av 
kulturmiljöunderlaget från 2009 genomförts. Syftet med förslag till revidering är att 
uppdatera de utpekade kulturmiljöerna inom tätorterna där bebyggelse har förändrats 
och därmed inte lägre kan anses ingå i värdefull kulturmiljö samt se över 
gränsdragningen i befintliga områden.  

Beskrivning av ärendet 
Vid framtagandet av översiktsplan 2010 arbetade kommunen tillsammans med 
Bohusläns museum fram ett kulturmiljöunderlag som redovisar områden som är 
värdefulla kulturmiljöer. I underlaget pekas både bebyggelsemiljöer och 
fornlämningsområden ut som värdefulla.  
 
Sotenäs kommun har många och bitvis unika kulturmiljöer från skilda tider. Många 
kustsamhällen har en helt egen identitet, som bara finns här. Bland fornlämningarna 
finner vi otroligt välbevarade och säregna rösen, och hällristningsmotiv som har 
internationell ryktbarhet. 
 
I samband med framtagande av översiktsplan 2022 uppmärksammades att delar av de 
utpekade miljöerna har förändrats i så stor utsträckning så att dess kulturhistoriska 
värden har försvunnit. En översyn av samtliga värdefulla kulturmiljöer inom 
bebyggelseområdena har nu genomförts av plan- och byggenheten tillsammans med 
Bohusläns museum som rådgivande remissinstans.  
 
Revidering av följande slag föreslås: 
* Områden som rivits eller/och helt ny bebyggelse uppförts har tagits ur kulturmiljön. 
Områden som tagit ur är Korpåsberget, Kleven, Ljungberget och Kullebacken.  
* Samtliga gränsdragningar inom bebyggelseområdena föreslås reviderats. Syftet är att 
på ett tydligare sätt bestämma var gränsen för kulturmiljön går. Gränsen i tidigare 
underlag var mer översiktligt redovisad. I samband med ny lagstiftning där exempelvis 
bygglovsbefriade åtgärder kräver lov inom kulturmiljöer, ställs ett högre krav på 
gränsdragning.  
* Områden som har högt kulturhistoriskt värde men som inte finns utpekade i det 
tidigare underlaget har inkluderats. Detta gäller området Heden som har en grupp 
arbetarbostäder från 1920 talet, fasader har förändrats över tid men bebyggelsens volym 
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och placering berättar om granitindustrins storhetsdagar. Även Draget på Malmön har 
stora kulturhistoriska värden, det finns redan beskrivet i text i det tidigare underlaget 
från 2009 men det tidigare kartunderlaget redovisar inte denna miljö.  
 
Byggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag till att inför beslut i 
kommunfullmäktige se över gränsdragningen för Bovallstrand. En översyn har 
genomförts och kulturmiljöområdet har reviderats något.  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterade styrgruppen för översiktsplanen inför beslut 
i kommunstyrelsen. Styrgruppen föreslår att benämna underlaget som ett utkast/förslag 
och skicka ut handlingen i samband med granskning av översiktsplanen. Eventuella 
synpunkter på förslaget kan hanteras efter granskning.  

Konsekvensbeskrivning 
Välvårdade och välbevarade kulturmiljöer är viktig del av Sotenäs attraktionskraft i 
framtiden. Kulturmiljöerna spelar en stor roll för kommunens identitet och 
kulturmiljöerna är en betydelsefull pusselbit när man ska bygga en kommun som 
människor vill bo, arbeta och besöka. 
 
Värdefulla byggnader och miljöer finns runt omkring i vår kommun, förslaget till 
revidering är inte en fullständig inventering av bebyggelse och miljöer utan ett 
övergripande ställningstagande. Därmed finns värdefull bebyggelse och miljöer utanför 
de nu föreslagna miljöerna. 
 
Vid handläggning av ärenden tar kommunen hänsyn till platsens unika förutsättningar. 
En utpekad kulturmiljö kan vara anledningen till att man valt att bosätta sig på en plats. 
Att ingå i en värdefull kulturmiljö innebär att kommunen ställer högre krav på 
anpassning för att inte miljön ska förvanskas och värdena bevaras. I vissa områden 
anses kulturmiljövärdena redan vara förlorade. Därmed innebär det för dem 
fastighetsägare som nu föreslås att exkluderas ur kulturmiljön möjlighet till att ansöka 
om exempelvis bygglovsbefriade åtgärder.  

Förvaltningens förslag  
Skicka ut förslag till revidering av kulturmiljöunderlaget daterat 2022-05-25 i samband 
med granskning av översiktsplan 2022. 

Underlag 
Förslag till kulturmiljöunderlag reviderat 2022-05-25 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
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Amanda Jansson Håkan von Dolwitz 
Planarkitekt Plan- och byggchef 
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KSTU § 33  Dnr 2017/290 

 
 
 
Ny sjöbodspolicy och sjöbodstomtköregler 
 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till ny sjöbodspolicy samt förlag på nya regler för sjöbodstomtkö. Förslagen 
tar sikte på arrendeupplåtelser på kommunal mark. 
 
Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt som 
stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget utgör även 
riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och andra sjönära 
byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade bedömningar, dels att informera 
byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
 
Till skillnad mot tidigare sjöbodspolicy innehåller förslaget inga hänvisningar till plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detta i syfte att förenkla dokumentet. Arrendatorer är ändå skyldiga att 
följa de krav på utformning mm som ställs i PBL. I förslaget hänvisas dock till kommunens 
vägledande dokument Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. 
 
Regler för tomtkö gällande sjöbodar gäller endast för privatpersoner som är helårsboende inom 
Sotenäs kommun. 
 
När kommunfullmäktige antog nuvarande sjöbodspolicy 2014-04-24 antogs även en avtalsmall för 
lägenhetsarrende gällande sjöbodstomt. Förvaltningen föreslår att beslutet om denna avtalsmall 
upphävs. Nya avtal ska bygga på policyn och utformas efter respektive förhållande.  

Beskrivning av ärendet 

Process 
Till grund för förslaget ligger bland annat workshops där kommunstyrelsens tekniska utskott 
(KSTU) och tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat. 
 
Förslaget har varit ute på remiss bland samhällsföreningar, räddningstjänsten, de politiska 
organisationerna och inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Målsättningen och syftet med Sjöbodspolicyn 
Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt som 
stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget utgör även 
riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och andra sjönära 
byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade bedömningar, dels att informera 
byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
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Innehåll 
Till skillnad från tidigare sjöbodspolicy innehåller förslaget inga hänvisningar till plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detta i syfte att förenkla dokumentet. Arrendatorer är ändå är skyldiga 
att följa de krav på utformning mm som ställs i PBL. I förslaget hänvisas dock till kommunens 
vägledande dokument Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. 
Förutsättningarna för att få arrendera mark för sjöbodar och andra sjönära byggnader som tidigare 
ställdes i Regler gällande tomtkö för sjöbodar har flyttats till Sjöbodspolicyn. Detta förenklar 
reglerna.  

Redogörelse för politisk remissrunda  
De politiska organisationerna har efterfrågat hur uppföljning och kontroll av policyn samt riktlinjer 
ska utföras. Detta bör styras i den årliga mål- och resursplanen som fastställs av 
kommunfullmäktige. Förvaltning tar fram de nyckeltal som behövs för denna uppföljning. 
 
Vidare framfördes ett förslag om att dela på Sjöbodspolicyn i två dokument ett kortare som bara 
innefattar policy och ett annat dokument med riktlinjer, Förvaltningen anser att ett dokument blir 
tydligare för medborgarna.  
 
Det finns en stor enighet om att plank och staket inte ska förekomma vid sjöbodar liksom att 
sjöbodar inte ska få anslutas till vatten. 
 
Elanslutning och isolering med brandsäker isolering tillåts. 
 
Flera partier anser att begränsningen av areal och antal sjönära byggnader för yrkesfiskare ska tas 
bort. Förändringen är införd, liksom även för ideella föreningar. 
 
När det gäller byggnader för verksamheter så kan dessa anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Ansökan ska göras till Västvatten AB. Företag och ideella föreningar ska ha sitt säte i Sotenäs 
kommun. 
 
Förslag har framförts att kommunen ska uppföra sjöbodar och arrendera ut dessa. Om kommunen 
avser uppföra sjöbodar för att sedan upplåta dem mot ersättning är hyresrätten lämplig 
upplåtelseform. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-05-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Sjöbodspolicy och regler för tomtkö samt upphäva 
beslut om avtal om lägenhetsarrende från 2014-04-24 §46 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna anser att arrendetiden på 1 år är alldeles för kort. Som vi framfört i vårt 
remissvar så vore det rimligt med 4 år. När en kommuninvånare får möjligheten att få ett 
sjöbodsarrende så måste det till en stor investering för arrendatorn. I dagens kostnadsläge rör det sig 
säkert om ca 500 tusen med grundarbete, brygga och bod om den byggs själv. Att i det läget kunna 
avhysas på 1 år är inte rimligt om arrendatorn har skött sina åtaganden och följt de regler som 
gäller. I de fall där arrendatorn inte följer reglerna och inte rättat sig efter att blivit anmodat om 
detta är det helt klart att det räcker med ett års uppsägning av arrendet från den dagen det sägs upp. 
När det gäller att allmänheten har fritt tillträde till gångar och brygga som arrendatorn bygg för att 
komma till sjöboden och för att kunna ha en båtplats där är Socialdemokraterna helt enig med 
förslaget. Däremot anser vi inte att arrendatorn ska betala lika mycket per kvadratmeter för denna 
yta eftersom den ska vara tillgänglig för allmänheten. Det är också ett ansvar som arrendatorn tar på 
sig i det fall en besökare skadar sig av någon anledning på den arrenderade ytan. Detta måste också 
tydliggöras i arrendekontraktet. När det gäller krav på tecknade av renhållningsabonnemang så 
anser vi inte detta är relevant.  
 
För Socialdemokraterna  
Jan-Olof Larsson  
Bengt Sörensson   
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-03 KA 2017/000290 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Fransson 
0523-664495johan.fransson@sotenas.se 
Mark och exploateringsingenjör 
 

Ny sjöbodspolicy och sjöbodstomtköregler 
 

Sammanfattning 
Ärendet avser förslag till ny sjöbodspolicy samt förlag på nya regler för sjöbodstomtkö. 
Förslagen tar sikte på arrendeupplåtelser på kommunal mark. 
 
Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt 
som stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget 
utgör även riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och 
andra sjönära byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade 
bedömningar, dels att informera byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
 
Till skillnad mot tidigare sjöbodspolicy innehåller förslaget inga hänvisningar till plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detta i syfte att förenkla dokumentet. Arrendatorer är ändå är 
skyldiga att följa de krav på utformning mm som ställs i PBL. I förslaget hänvisas dock till 
kommunens vägledande dokument Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla 
kustsamhällen. 
 
Regler för tomtkö gällande sjöbodar gäller endast mot privatpersoner som är helårsboende 
inom Sotenäs kommun. 
 
När kommunfullmäktige antog nuvarande sjöbodspolicy 2014-04-24 antogs även en 
avtalsmall för lägenhetsarrende gällande sjöbodstomt. Förvaltningen föreslår att beslutet 
om denna avtalsmall upphävs. Nya avtal ska bygga på policyn och utformas efter 
respektive förhållande.  

Beskrivning av ärendet 

Process 

Till grund för förslaget ligger bland annat workshops där kommunstyrelsens tekniska 
utskott (KSTU) och tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat. 
 
Förslaget har varit ute på remiss bland samhällsföreningar, räddningstjänsten, de politiska 
organisationerna och inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Målsättningen och syftet med Sjöbodspolicyn 

Sjöbodspolicyns syfte är att traditionen med sjöbodar i kommunen ska bevaras samtidigt 
som stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. Förslaget 
utgör även riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för sjöbodar och 
andra sjönära byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa likartade 
bedömningar, dels att informera byggnadernas ägare om vad som är tillåtet.  
 
Till skillnad mot tidigare sjöbodspolicy innehåller förslaget inga hänvisningar till plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detta i syfte att förenkla dokumentet. Arrendatorer är ändå är 
skyldiga att följa de krav på utformning mm som ställs i PBL. I förslaget hänvisas dock till 
kommunens vägledande dokument Gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla 
kustsamhällen. 

Innehåll 

Kommunen vill genom att styra användningssättet för sjöbodar och andra sjönära 
byggnader till sitt avsedda ändamål, värna om allmänhetens framtida tillgång till mark- och 
vattenområden. 
 
Förutsättningarna för att få arrendera mark för sjöbodar och andra sjönära byggnader som 
tidigare ställdes i Regler gällande tomtkö för sjöbodar är har flyttats till Sjöbodspolicyn. 
Det innebär att Regler gällande tomtkö för sjöbodar blir enklare och tydligare.  
 

Redogörelse för politisk remissrunda  

De politiska organisationerna har efterfrågat hur uppföljning och kontroll av policyn samt 
riktlinjer ska utföras. Detta bör styras i den årliga mål- och resursplanen som fastställs av 
kommunfullmäktige. Förvaltning tar fram de nyckeltal som behövs för denna uppföljning. 
 
Vidare framfördes ett förslag om att dela på Sjöbodspolicyn i två dokument ett kortare som 
bara innefattar policy och ett annat dokument med riktlinjer, Förvaltningen anser att ett 
dokument blir tydligare för medborgarna.  
 
Det finns en stor enighet om att plank och staket inte ska förekomma vid sjöbodar liksom 
att sjöbodar inte ska få anslutas till vatten. 
 
Elanslutning och isolering med brandsäker isolering avses tillåtas. 
 
För yrkesfiskare finns i nu gällande policy en arealbestämning. Flera partier anser inte att 
begränsning av areal eller antal sjönära byggnader för yrkesfiskare ska skrivas i policyn. 
Inga restriktioner finns för yrkesfiskare om areal eller antal sjönära byggnader utan 
prövning sker i varje enskilt ärende. För ideella föreningar gäller samma undantag. 
 
När det gäller byggnader för verksamheter så anses det att dessa kan anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. Ansökan ska göras till Västvatten AB.  
Företag och ideella föreningar ska ha sitt säte i Sotenäs kommun. 
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Förslag har framförts att kommunen ska uppföra sjöbodar och arrendera ut dessa. Om 
kommunen avser uppföra sjöbodar för att sedan upplåta dem mot ersättning är hyresrätten 
lämplig upplåtelseform. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ändring av policy och regler bedöms inte medföra några betydande ekonomiska 
konsekvenser. 

Regelverk  

Jordabalken (1970:994) 

Organisation och personal  

Förslaget bedöms underlätta handläggning av ärenden och frågeställningar som rör 
sjöbodar och sjönära byggnader.  

Hållbar utveckling 

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunens hållbarhetsarbete. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Sjöbodspolicy och Regler för tomtkö 
gällande sjöbodar för Sotenäs kommun samt upphäva beslut om Avtal om 
lägenhetsarrende från 2014-04-24 §46 

Beslutsunderlag 
Sjöbodspolicy 2022-05-02 
Regler gällande tomtkö för sjöbod 2022-05-02 
Sammanställning av Remissvar  
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  
Johan Fransson Håkan von Dolwitz 
Mark och exploateringsingenjör Plan- och Byggchef 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-02 
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1. INLEDNING 
1.1 Historik och nuläge 

Bohusläns kustsamhällen har i alla tider präglats av gemenskap och samarbete för att 
lösa de mark- och byggnadsproblem som funnits. All mark kring sjöbodar betraktades i 
fiskarsamhället som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor. Vi måste därför 
arbeta tillsammans med att bevara denna unika allemansrätt så att även samma rätt 
gäller för framtida generationer.  
 
Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som förråd för båt- och 
fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer 
och utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och det betydelsefulla fisket. 
Fisket lade grunden för ekonomin och den utveckling som byggt upp dagens 
kustsamhällen. Området runt sjöbodar har också av tradition varit en samlingspunkt för 
samhället  
 
Kustmiljöerna och skärgårdssamhällena är till stor del kulturmiljöer med höga 
kulturvärden, som enligt lag ska skyddas. All förändring ska behandlas med varsamhet 
så att deras karaktär inte förvanskas eller försvinner. 
 
Sotenäs kommun har en allmänt positiv syn på sjöbodar och deras användning som 
förråd för båtliv och fiske. Sjöbodarna har dock i varierande grad övergått från att vara 
förrådsbyggnader till att i vissa fall användas för samvaro. En följd av detta är att strand 
och mark kring sjöboden privatiseras, vilket inte är tillåtet eftersom allmänhetens 
tillgänglighet behöver säkerställas.  
 
1.2 Mål och syfte 

  
1.2.1 Mål 
Sjöbodspolicyns mål är att bevara traditionen med sjöbodar i kommunen samtidigt som 
stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras på ett sätt som är olämpligt. 
  
1.2.2 Syfte 
Sjöbodspolicyn utgör riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för 
sjöbodar/sjönära byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa att frågorna 
hanteras likartat i dessa ärenden och att sjöbodsägare vet vad som är tillåtet.  
Kommunen vill genom att styra användningssättet för sjöbodar/sjönära byggnader till 
sitt avsedda ändamål, värna om allmänhetens framtida tillgång till mark- och 
vattenområden. Kommunen vill med denna styrning också säkerställa att bebyggelsen 
används på ett bland annat från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.  
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1.3 Definitioner 

Sjöbod 

En sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett sjönära läge och avsedd för förvaring av 
båttillbehör och/eller fiskredskap samt social samvaro. Kommunen avgör vad som 
klassificeras som sjöbod. 
 
Sjönära byggnad 

En sjönära byggnad är en sjöbod där det bedrivs verksamhet med stort behov av sjönära 
läge. Inom benämningen verksamhet ryms företag och ideella föreningar eller enskild 
firma. Kommunen avgör vad som klassificeras som sjönära byggnad. 
 
Yrkesfiskare 

Med yrkesfiskare avses den som innehar fiske- och fartygslicens och har sin 
huvudsakliga inkomst av fisket. 
 
Sjönära läge 

Med sjönära läge avses som huvudregel det område som ligger vid havet och som kan 
omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken eller som i detaljplan är utlagt för 
hamnändamål eller liknande. Vid tveksamma situationer avgör kommunen vad som 
utgör sjönära läge. 
 
Lägenhetsarrende 

En upplåtelse av mark räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller 
förutsättningarna för att vara ett jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende. Ett 
lägenhetsarrende kan till exempel vara en kajplats, kolonilott, sjöbodar eller en plats för 
båt eller brygga. 
 
Anläggningsarrende  

När en jordägare skriftligt upplåter sin mark till en arrendator med, eller för att bygga, 
byggnader till att bedriva någon form av näringsverksamhet är det ett 
anläggningsarrende. Byggnaden får inte vara av ringa betydelse för 
näringsverksamheten 
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2. RIKTLINJER 
2.1 Generella regler 

Arrende för sjöbod upplåts med lägenhetsarrende. Arrende för sjönära byggnad upplåts 
med lägenhetsarrende eller anläggningsarrende. Arrendeform avgörs utifrån 
bestämmelserna i jordabalken.  
 
Att få eller att behålla ett arrendeavtal gäller det att man som arrendator följer de 
riktlinjer som finns i denna policy. 
 
 
2.1.1 Användning 
I arrendeavtalet anges vilket användningssätt som medges och detta ska följas.  
 
Varje sjöbod/sjönära byggnad räknas som ett arrendeobjekt. Detta gäller även om 
arrendatorerna själva delat upp boden med exempelvis innerväggar. 
 
 
2.1.1.1 Byggnad 
En sjöbod/sjönära byggnad får inte användas för bostadsändamål. Det är heller inte 
tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden ska kunna 
nyttjas för boende. 
 
Arrendatorn ska använda sjöboden/sjönära byggnaden för eget bruk, och får inte upplåta 
eller hyra ut sjöboden/sjönära byggnaden i andra hand. 
 
Elinstallation är tillåten. Dragningen av elledning fram till byggnad ska göras med stor 
hänsyn till omgivningen och efter godkännande av kommunen. 
 
Sjöboden/sjönära bygganden får isoleras under förutsättning att brandsäker isolering 
används. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring brandsäker isolering.  
 
2.1.1.2 Båtplats vid sjöbod/sjönära byggnad 
Om det är möjligt med en eller flera båtplatser vid arrendet kan detta upplåtas till den 
eller de som arrenderar. Arrendatorn ska vid uppmaning bevisa ägandeskapet till 
respektive båt.  
 
Separat båtplatsavgift uttages i enlighet med kommunens hamntaxa. Om arrendatorn 
önskar båtplats ska denne kontakta kommunen, som därefter bedömer om önskad 
båtplats är möjlig att upplåta med hänsyn till omgivningen.  
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2.1.1.3 Mark kring byggnader 
Allmänheten ska ha fritt tillträde runt byggnaden. Marken runt sjöbodar/sjönära 
byggnader inklusive eventuellt trädäck är till för allmänhetens fria rörelse och passage. 
Detta innebär att plank, skärmväggar och dylikt som hindrar allmänhetens tillträde till 
strandlinjen och omgivande område inte får uppföras. Skyltar med ord som exempelvis 
”privat” är inte heller tillåtet.  
 
Som huvudregel tillåts arrendatorn bygga ett enklare brygga/trädäck i direkt anslutning 
till sjöboden/sjönära byggnaden under förutsättning att det inte inskränker på 
allmänhetens fria rörelse och passage. 
Bryggan/trädäcket ska syfta till att möjliggöra användningen av sjöboden/sjönära 
byggnaden på ett praktiskt sätt, exempelvis för att jämna ut terrängen och underlätta 
tillgängligheten. Om arrendatorn önskar bygga ut brygga/trädäck behövs kommunens 
medgivande och villkorsändring av arrendeavtalet. 
 
Till grund för arrendeavgiften ligger den totala ytan arrendatorn nyttjar. I detta 
innefattar, utöver sjöbod/sjönära byggnad, även brygga/trädäck och andra anordningar 
arrendatorn använder. Arrendeavgiften erläggs varje år i förskott. 
 
Arrendatorer har i vissa fall anlagt spångar eller andra anordningar för att nå sina 
sjöbodar/sjönära byggnader. Om anordningarna används av minst tre arrendeobjekt och 
inte kan kopplas till ett specifikt arrende, delar berörda arrendatorer på 
underhållsansvaret för anordningarna.  
 
 
2.1.2 Villkor 
Befintlig sjöbod/sjönära byggnad får ersättas av en till storlek och placering likvärdig 
sjöbod/sjönära byggnad. Inom detaljplanerat område ska ersättningsbyggnaden 
överensstämma med gällande detaljplan. 
 
Ny sjöbod/sjönära byggnad ska inneha en maximal byggnadsarea av 17,5 kvm (3,5 x 5 
meter) och en nockhöjd av 3,5 meter. Sjöbod/sjönära byggnad ska ges en utformning 
och färgsättning som ansluter till den lokala traditionen. För mer information om detta, 
se kommunens gestaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. 
 
Yrkesfiskare och ideell förening kan medges sjönära byggnad av större storlek eller två 
sjönära byggnader av minde storlek. Sökande ska styrka behov av större sjönära 
byggnad eller flera sjönära byggnader. Detta prövas i varje enskilt fall av kommunen. 
 
Arrendatorn ansvarar för att erforderliga tillstånd för sjöboden/sjönära byggnaden finns. 
Detta gäller exempelvis bygglov, vattenverksamhet och strandsskyddsdispens mm. 
 
En förutsättning för arrendets fortlöpande är att arrendatorn följer arrendeavtalet och har 
erforderliga tillstånd för sin sjöbod/sjönära byggnad och eventuell verksamhet kopplad 
till denna. Om myndighetsbeslut saknas eller om vatten och avlopp anslutits utan 
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medgivande, kommer arrendet sägas upp. Kommunen får vid misstanke om 
arrendatorns överträdelse mot arrendeavtalet besiktiga arrendestället. Besiktning sker 
oanmält. 
 
Om arrendatorn begår ett för jordägaren betydande avtalsöverträdelse eller på annat sätt 
riskerar att förlora arrenderätten enligt jordabalkens 8 kap 23 §, förelägger kommunen 
arrendatorn att vidta åtgärder för rättelse. Detta kan exempelvis avse olovligt plank, 
inkoppling av vatten och avlopp utan kommunens tillåtelse eller boende. Om rättelse 
efter föreläggande inte görs, sägs avtalet upp. 
 
 
2.2 Särskilt om lägenhetsarrende för sjöbod (privatperson) 

Upplåtelsetiden löper på ett år med automatisk förlängning om uppsägning ej sker enligt 
avtal. Uppsägning av arrendeavtal ska ske genom skriftligt meddelande till arrendatorn. 
Avtalet upphör då att gälla vid avtalstidens utgång utan någon förlängning. 
 
Anslutning av fiber, vatten och avlopp samt toalett medges inte. 
 
2.2.1 Villkor för att arrendera sjöbodstomt 
 

1. Att arrendatorn är en fysisk person som är folkbokförd och har sin huvudsakliga 
dygnsvila i Sotenäs kommun. 
 

2. Arrendator som genom arv erhållit sjöbod av förälder, mor- eller farförälder eller 
annan nära släkting, som vid dödsdagen var folkbokförd i Sotenäs kommun, 
behöver inte vara folkbokförd i Sotenäs kommun. Detta undantag gäller endast 

överlåtelse i ett led. 
 

3. Att arrendatorns make/maka eller sambo inte har annan sjöbod eller har del i 
sådan. Detta gäller såväl sjöbod på arrende som på privat fastighet. Kommunen 
avgör vad som klassificeras som sjöbod. 
 

4. Att ingen inom arrendatorns hushåll har sjöbod eller del i sådan. Detta gäller såväl 
sjöbod på arrende som på privat fastighet. Med hushåll avses alla folkbokförda på 
samma adress. 
 

5. Yrkesfiskare har rätt att ha privat sjöbod jämte sjönära byggnad för yrkesfiske om 
övriga punkter ovan medger det. 
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2.2.2 Överlåtelse av arrende för sjöbod 
För att överlåta arrenderätten eller sätta någon annan i sitt ställe ska arrendatorn eller 
dess dödsbo ha ett skriftligt medgivande från kommunen. Arrendatorn äger rätt att 
överlåta arrendet till annan under förutsättning att samtliga villkor för att arrendera 
sjöbodstomt är uppfyllda. 
 
Då sjöbodsarrendator avlider och sjöboden skiftas i arv till barn, barnbarn eller annan 
nära släkting kan arrendeavtal upprättas även i sådant fall då den nya sjöbodsägaren inte 
är folkbokförd inom kommunen.  
Detta förutsätter dock att den avlidne sjöbodsarrendatorn vid dödsdagen var folkbokförd 
i Sotenäs kommun och att den tillträdande arrendatorn i övrigt uppfyller kommunens 
villkor. I det nya arrendekontraktet framgår då att i det fall arrendatorn önskar överlåta 
sjöboden till annan person, så ska denne/dessa uppfylla samtliga kommunens villkor för 
att inneha lägenhetsarrende för sjöbod, inklusive kriteriet att vara folkbokförd och ha sin 
huvudsakliga dygnsvila i Sotenäs kommun. Detta ska gälla även vid arrendatorns 
frånfälle och då sjöboden skiftas i arv i nästa steg. 
 
Oskiftat dödsbo får behålla arrendet i två år. Om arrendeavtalet inte överlåtits till en 
arrendator som uppfyller Sotenäs kommuns villkor för att arrendera en sjöbodstomt 
inom dessa två år, säger kommunen upp arrendeavtalet. 
 
Kommunen prövar varje överlåtelse enligt villkoren för sjöbod efter att ansökan om 
överlåtelse inkommit tillsammans med köpe-/gåvohandling eller bouppteckning. Efter 
att kompletta handlingar inkommit behandlas överlåtelseansökan inom 60 dagar. 
 
2.3 Särskilt om lägenhetsarrende och anläggningsarrende för 
sjönära byggnad (företag/förening) 

Arrende för sjönära byggnad upplåts med lägenhetsarrende eller anläggningsarrende. 
Arrendeform bestäms utifrån rekvisiten i jordabalken för lägenhet- respektive 
anläggningsarrende. Generellt sett upprättas lägenhetsarrende för ideella föreningar och 
anläggningsarrende för företag. 
 
Upplåtelsetiden löper vanligtvis på ett år med automatisk förlängning om uppsägning ej 
sker enligt avtal. Om det finns särskilda skäl kan kommunen medge längre arrendetid än 
ett år. 
 
Avtal om anläggningsarrende ska inte vara förenat med besittningsskydd.  
 
Uppsägning av arrendeavtal ska ske skriftligen till arrendatorn. Avtalet upphör då att 
gälla vid avtalstidens utgång utan någon förlängning. 
 
Vatten- och avloppsanslutning kan medges om verksamheten kräver det. Då sjönära 
byggnader oftast är belägna utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp, sker VA-
anslutning genom särskilt avtal med VA-huvudmannen. Innan detta avtal upprättas ska 
arrendatorn ha kommunens tillstånd att ansluta vatten och avlopp. 
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Om verksamhetens behov av vatten och avlopp ändras, kan det medföra att vatten och 
avlopp inte längre tillåts. Detta gäller även om arrenderätten överlåts till en verksamhet 
som inte kräver vatten- och avloppsanslutning eller om arrendet överlåts till en 
privatperson. Följden av detta är att vatten och avlopp stängs av och att arrendatorn 
behöver avlägsna vatten- och avloppsanläggningen från byggnaden. 
 
Arrendator till sjönära byggnad ska teckna renhållningsabonnemang. 
 
2.3.1 Villkor för att arrendera tomt för sjönära byggnad 
Beroende på vilken verksamhet som bedrivs finns olika villkor för att arrendera en tomt 
för sjönära byggnad. Villkoren listas nedan: 
 

1. Yrkesfiskare/båtlag ska kunna visa upp giltig fiske- och fartygslicens. 
 

2. Om yrkesfiskare/båtlag kan styrka behov av ytterligare en sjönära byggnad, kan 
detta medges efter prövning hos kommunen. Detsamma gäller ideell förening. 
 

3. Företag som innehar arrende för sjönära byggnad ska ha sitt säte i Sotenäs 
kommun.  
 

4. Ideell förening som innehar arrende för sjönära byggnad ska ha sin huvudsakliga 
verksamhet i Sotenäs kommun. 
 

5. Företagets eller föreningens verksamhet ska ha stort behov att det sjönära läget. 
 

6. Tidigare medgivna verksamheter av kommunen får fortsatt behålla arrende, 
förutsatt att övriga villkor är uppfyllda. 
 

7. Företaget eller föreningen får inte ha annan sjöbod/sjönära byggnad eller del i 
sådan. Detta gäller såväl sjöbod/sjönära byggnad på arrende som på privat 
fastighet. Kommunen avgör vad som klassificeras som sjöbod/sjönära byggnad. 
 

8. Företag ska årligen till kommunen redovisa att verksamhet bedrivs, vilken 
omsättning verksamheten genererar och antal anställda. 
 

9. Förening ska årligen till kommunen redovisa att verksamhet bedrivs genom 
exempelvis årsmötesprotokoll, stadgar, årsberättelse eller årsredovisning. 
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2.3.2 Överlåtelse av arrende för sjönära byggnad 

Arrendatorn äger rätt att överlåta den sjönära byggnaden till annat företag/annan 
förening/annan yrkesfiskare under förutsättning att samtliga villkor för innehav av 
sjönära byggnad är uppfyllda. Det krävs ett skriftligt medgivande från kommunen om 
arrendatorn vill överlåta arrenderätten eller sätta annan i sitt ställe. Om överlåtelse sker 
till privatperson eller verksamhet som inte har kräver anslutning till vatten och avlopp 
och detta är inkopplat, måste dessa VA-anläggningar avlägsnas. 
 
Kommunen prövar varje överlåtelse enligt villkoren för sjönära byggnad efter att 
ansökan om överlåtelse samt köpe-/gåvohandling inkommit. Efter att kompletta 
handlingar inkommit behandlas en överlåtelseansökan inom 60 dagar.  
 
2.4 Nylokalisering 

Med hänsyn till de riksintressen som förekommer i kustzonen måste stor hänsyn tas till 
landskapsbild och strandmiljöer vid lokaliseringen av nya sjöbodar/sjönära byggnader.  
 
2.4.1 Uppförande av sjöbod/sjönära byggnad 
Inom ett år från utarrendering ska en tomt för sjöbod eller sjönära byggnad vara 
bebyggd, dvs boden eller byggnaden ska vara uppförd, klar och slutbesiktigad. Utan 
slutbesiktning får inte sjöbod användas. Om särskilda skäl uppstår vid 
bygglovsprövning eller dylikt kan förlängd tid beviljas.  
 
Sjöbod ska uppfylla Sotenäs kommunens gällande ”Gestaltningsprogram för 
kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen”. 
 
 
  



 
 

Policy gällande sjöbodar och sjönära byggnader| Kommunfullmäktige| 202x-xx-xx/§ xx| Dnr 2017/000290| Sid 11/12 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 |info@sotenas.se | www.sotenas.se 

3. SKYDDA DIN SJÖBOD/SJÖNÄRA BYGGNAD FRÅN BRAND 
 
Sjöbodar är enkla förrådsbyggnader för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap. De 
är oftast byggda utan något brandskydd och ligger vanligtvis nära varandra. Bränder i 
sjöbodar kan snabbt spridas till byggnader i närheten.  
 
 
3.1 Förvararingsregler för brandfarlig vara  

Om du förvarar bensin eller gasol i din sjöbod ska du följa reglerna nedan:  
Förvara så lite bensin eller gasol som möjligt i din sjöbod. Brandfarliga varor ska 
förvaras i sina originalförpackningar. Öppen hantering av brandfarlig vara, exempelvis 
tappning, får inte ske i sjöboden.  
 
Brandfarlig vätska  
• Du får förvara högst en reservdunk med bränsle till båt.  
• Bensin ska förvaras i en godkänd reservdunk.  
• Brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser får inte förvaras ihop, exempelvis bensin 
och gasol.  
 
Brandfarlig gas  
• Om du förvarar gasol i din sjöbod ska det vara ett betryggande avstånd till närmaste 
bostadshus samt förvara så lite som möjligt.  
• Sjöboden ska vara väl ventilerad. Bäst är om gasolflaskan ställs i ett särskilt skåp som 
är ventilerat ut i fria luften.  
• Gasolflaskans avstängningsventil ska vara stängd när den inte används.  
• Gasolflaskan ska förvaras stående för att flaskans säkerhetsventil ska fungera.  
• Kom ihåg att du bör sätta upp en varningsskylt på utsidan av boden. För att vid brand 
informera operativ personal eller människor i direkt närhet att det finns faror att beakta.  
 
Övrigt  
• Undvik att tända levande ljus eller cigaretter i sjöboden.  
• Ha en handbrandsläckare, minst 6-kilos pulversläckare, lätt åtkomlig i boden.  
• Kontrollera med din lokala hamnförening, de kan ha ytterligare bestämmelser.  
 
Vid en nödsituation ska du ringa 112 

 
Var försiktig när du hanterar varor i din sjöbod – bränder är lättare 
att förebygga än att släcka. 
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4. Vid frågor 
Vid frågor om arrende, kontakta mark- och exploatering via kommunens växel 
0523-664000 eller mejladress sbf@sotenas.se. 
 
Vid frågor om vad som kan kräva bygglov eller anmälan, kontakta byggenheten via 
kommunens växel 0523-664400 eller mejladress mbk@sotenas.se. 
 
Vid frågor om brandsäkerhet, kontakta räddningstjänsten via kommunens växel 
0523-664400. 

mailto:sbf@sotenas.se
mailto:mbk@sotenas.se
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Regler gällande tomtkö för sjöbod 
 
 
I dessa regler anges i vilken ordning tilldelning av tomt för sjöbod sker. Kön är för 
privatpersoner. 

 
Regler gällande privatpersoner (sjöbod) 
 

1. Privatperson som söker ska vara folkbokförd inom Sotenäs kommun och vid 
ansökningstillfället ha fyllt 18 år.  
 

2. Sökande placeras i tomtkön för sjöbod på de områden sökande önskar, högst två 
områden, den dag både registreringsavgift är betald och ansökan inkommit till 
kommunen. Vid samtidig ansökan antecknas den som först lämnat fullständigt 
ifylld blankett och betalt avgift. 

 
3. Vid ansökningstillfället får sökande inte äga, arrendera annan sjöbod eller del i 

annan sjöbod. 
 

4. Anmälan till tomtkö för sjöbod ska lämnas till kommunen på anvisat sätt. 
 

5. I tomtkö för sjöbod får personer i samma hushåll stå inskrivna var för sig, men 
vid tilldelning delas enbart en sjöbodstomt ut per hushåll. Personer som inte blir 
tilldelad en sjöbodstomt plockas bort från tomtkön då hushållet blir tilldelad en 
sjöbodstomt.  
 

6. För att registreras i sjöbodstomtkön ska avgift, fastställd av kommunfullmäktige, 
betalas till kommunen enligt faktura. Betald avgift återbetalas inte. Då både 
maka och make står i sjöbodstomtkön betalas två avgifter, eftersom de upptar 
två kö platser. 

 
7. Placering i sjöbodstomtkön är personlig och får inte överlåtas. 

 
8. Adress- och namnändringar ska omgående anmälas till kommunen av sökande. 

 
9. Sökande stryks från tomtkön vid tilldelning av sjöbodstomt/del av sådan genom 

förvärv av sjöbod/del i sjöbod. Detta gäller oavsett sjöbod på arrende eller på 
egen fastighet. Vad som klassificeras som sjöbod framgår av sjöbodspolicyn. 
 

10. Om sökande till sjöbodstomtkön förvärvar annan sjöbod innan tilldelning av 
sjöbodstomt, ska sökande kontakta kommunen om att träda ur kön. 
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Inledning 
Vi moderater anser att sjöbodspolicyn är ett viktigt dokument för Sotenäs Kommun. Därför 
har vi noga granskat förslaget från förvaltningen och kommit med diverse synpunkter. 

Arbetssätt 
Vi Moderater har valt att utgå från det nya förslaget till sjöbodspolicy och föreslagit ändringar 
och tillägg till denna, bland annat från den tidigare sjöbodspolicyn. 

När det gäller regelsamlingen gällande tomtkö för sjöbod har vi valt att utgå från den gamla 
versionen då denna enligt vår uppfattning är mer komplett än det nya förslaget. I arbetet 
kring denna har vi valt att föreslå förändringar och tillägg, bland annat från det nya förslaget. 
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Sjöbodspolicy - dokumenttypen 
Vi Moderater menar att dokumenttypen policy inte är helt tillämplig på detta dokument. Vi har 
följande tankar kring detta: 

Policy En Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, 
strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning. En 
policy innehåller kommunens grundläggande synsätt och viljeinriktning och 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

 Kort sagt; ”En Policy är en avsiktsförklaring för att styra beslut i en önskad 
riktning.”  

Riktlinjer Riktlinjer är ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för 
hur t.ex. en policy skall uppnås. Riktlinjer avser främst frågor rörande ren 
verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok, vilken skall ange 
ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.  

 Kort sagt; ”Riktlinjer är en övergripande vägledning för att följa en Policy.” 

Nedan visar vi ett exempel på vad som skulle kunna vara Sotenäs Kommuns Sjöbodspolicy 

Policy för sjöbodar- & sjönära byggnader: 

Samtliga medborgare/privatpersoner, skrivna heltid i kommunen, skall kunna 
erbjudas möjlighet att arrendera plats för sjöbod. På liknande vis skall ideella 
föreningar och företag, med sin verksamhet förlagd i Sotenäs Kommun, kunna 
erbjudas möjlighet att arrendera plats för sjönära byggnad och då i form av 
lägenhetsarrende respektive anläggningsarrende. 

För att kunna nå upp till kommunens ”sjöbodspolicy” har följande riktlinjer upprättats… 
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Förvaltningens förslag till ny Sjöbodspolicy – 
våra synpunkter 
 
Allmänna synpunkter på dokumentet 

 

• Vi har en generell uppfattning om att kapitelnumrering behöver ses över då 
dessa inte verkar stämma fullt ut. 

• Vi har en generell uppfattning om att de stycken som innehåller mycket text 
bör kortas av och man behöver göra det lättare att hitta i dokumentet. 

Svar på specifika frågor från förvaltningen 
 

• Vi är emot boende i sjöbodar  

• Vi är mycket positiva till all form av brandsäker isolering samt övriga 
brandskyddsåtgärder såsom brandsäker färg osv. 

• Vi är ej positiva till bryggvatten för varje enskild bod eller sjönära byggnad. 

• Vi är positiva till att föreningar skall ha sin huvudsakliga verksamhet i 
Sotenäs kommun för att erhålla arrende. 

• Vi är positiva till att företag skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Sotenäs 
kommun för att erhålla arrende, däremot anser vi inte att sätesorten spelar 
någon roll. 
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Synpunkter per rubrik och punkt 
 
1 

• I den föregående sjöbodspolicyn nämns mycket om mål, detta saknas till stor 
del i det nya förslaget. Det nämns dock i förbifarten på flera platser i 
dokumentet. Vi skulle därför önska att detta fick en egen rubrik och att all text 
kring mål flyttas hit. Det vore också lämpligt att kopiera delar i kapitlet mål 
från den föregående policyn. 

2.1 
• Redogör på ett överskådligt sätt skillnaden i lägenhetsarrende och 

anläggningsarrende. 

2.1.1  
• Här förkommer allt för mycket komplicerad text. Dokumentet skall vara 

lättbegripligt för alla invånare, politiker och tjänstemän. 

 

• Vi vill se krav på att eldragningar skall utföras av fackman. 

 

• Kommunen skall informeras vid isolering och anmälan skall innehålla 
förteckning på vilka material och skydd som använts. 

 

• Man nämner att inredning ej är tillåten. Vad för typ av inredning menas? 
Detta ger upphov till missförstånd. 

2.2.2 
§ Här har fel numrering uppstått, rätt numrering torde vara 2.1.2 alternativt 2.2 

 

§ Vi vill att besiktning SKALL ske oanmält och att förvaltningen utför årliga 
stickprovskontroller på minst 5% av sjöbodsbeståndet. 

 

§ Vi vill inkludera allt rörande gestaltning från den nuvarande sjöbodspolicyn till 
den nya, inklusive färgpaletter, rekommendationer och bilder samt att dessa 
hamnar under egen rubrik. 

 

§ Vi vill begränsa byggnation av plank och dylikt runt sjöbodarna för att inte 
begränsa allmänhetens tillgång till kommunal mark samt för att underlätta för 
grannar vid underhållsarbeten. Detta bidrar till minskad spridningsrisk i 
händelse av brand. 
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§ Vi vill att gestaltningskraven tydligt pekar åt sadeltak, träfasad, slamfärger 
enligt nuvarande färgpalett samt sparsamt med snickarglädje.  

 

§ Vi vill ha med kommunens gestaltningsprogram som länk i webbdokumentet. 

 

§ Vi vill att man på kommunens hemsida gör länkar och bilagor i dokumentet 
klickbara för att komma till respektive del.  

2.3 
• Vi vill se en uttalad uppsägningstid, förslagsvis 3-6 månader. 

2.3.1 
• Vi vill ta bort de första 2 raderna då detta hör till mål och därmed borde ligga 

under den rubriken. 

 

• Vi vill att denna punkt förändras i grunden. Vi Moderater menar att vi skall ha 
ordning och reda och att regelverken skall gälla alla. Dock är vi helt 
införstådda med att man kan sakna möjlighet att leva upp till regelverket 
direkt efter ett arv då man kanske bor på annan ort eller liknande. Vi är inte 
klara över hur formuleringen bör se ut och då detta kan få stora 
konsekvenser för den enskilde önskar vi att förvaltningen utreder vilka 
alternativ som finns och presenterar möjliga förslag för den politiska 
organisationen. Vi önskar dock en tydlighet i vad som ska gälla vid arv; Ska 
man få frångå reglerna under en begränsad tid och i så fall hur lång tid är 
rimligt? Ska man få frångå reglerna under hela den period som arvingen 
äger boden eller genom samtliga arvsskiften framåt i tiden? En tydlig 
gränsdragning är nödvändig och vi hoppas att förvaltningens utredning tar 
hänsyn till hur de olika alternativen skulle slå mot enskilda arrendatorer och 
kommunens invånare. 

 

• Punktlistan bör numreras för att göra det enklare att hitta rätt i dokumentet. 

 
• Vi önskar införa en ny punkt: 

 
”För att erhålla kommunalt arrende för sjöbodstomt krävs att sökande varit 
folkbokförd och bosatt i Sotenäs kommun sedan minst 2 år samt stått i 
tomtkö för sjöbodstomt under minst 2 år.” 

2.3.2 
• Vi vill ändra hela denna punkt. Vi ser en tydlig problematik i att det finns 

möjlighet att i dagsläget överlåta sitt arrende vid försäljning. Idag kan 
sjöbodar på kommunala arrendetomter säljas på marknaden och så länge 
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den nya ägaren är bosatt i kommunen och skriver in sig i tomtkön, så 
godkänner kommunen överlåtelsen och man kan köpa sig förbi hela den 
befintliga kön. Vi skulle vilja att förvaltningen utreder på vilket sätt detta kan 
stävjas och presenterar förslag som den politiska organisationen kan 
ställning till. Vi önskar att en sådan utredning tydligt visar vilka konsekvenser 
de olika förslagen skulle få för såväl kommunens invånare som för 
arrendatorer och kommunen som helhet. 

2.4 
• Punkten kan delas upp i fler punkter för att bli enklare att söka i.  

2.4.1 
• Vi vill se en beskrivning över hur man kontrollerar innehållet i punkt 2. 

 

• Vi vill se en beskrivning över hur man kontrollerar innehållet i punkt 6. 

 
2.4.2 

• Vi vill ändra hela denna punkt. Vi ser en tydlig problematik i att det finns 
möjlighet att i dagsläget överlåta sitt arrende vid försäljning. Idag kan sjönära 
byggnader på kommunala arrendetomter säljas på marknaden och så länge 
den nya ägaren är skriven i kommunen och skriver in sig i tomtkön, så 
godkänner kommunen överlåtelsen och man kan köpa sig förbi hela den 
befintliga kön. Vi skulle vilja att förvaltningen utreder på vilket sätt detta kan 
stävjas och presenterar förslag som den politiska organisationen kan 
ställning till. Vi önskar att en sådan utredning tydligt visar vilka konsekvenser 
de olika förslagen skulle få för såväl kommunens invånare som för 
arrendatorer och kommunen som helhet. 

2.4.3 
• Vi önskar införa en ny punkt: 

”För att kommunen skall kunna godkänna indragning av vatten- och avlopp i 
en sjönära byggnad skall arrendatorn kunna uppvisa en omsättning om minst 
500.000:- för den del av verksamheten som är sjönära och kräver 
lokalisering i sjönära byggnad med tillhörande vatten- och avlopp.” 

För nybildade företag- samt för de mindre företag som ej lever upp till detta 
krav ser vi att varje specifik ansökan behöver behandlas politiskt. 

2.5 
• Vi önskar införa en ny punkt: 

”Vi vill att kommunen framöver bebygger nya sjöbodstomter med en enkel 
standardbod som arrenderas ut ihop med sjöbodstomten. Kommunen bör ha 
ett antal standardbodar att välja mellan och det är den politiska församlingen 
som beslutar vilken typ av bodar som skall byggas på ett specifikt ställe. Den 
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som arrenderar boden svarar för dess underhåll under hela arrendeperioden. 
Detta skall gälla även för de tomter som varit på arrende men återgått i 
tomtkön för sjöbodstomt och där tidigare arrendator demonterat sin bod.” 

 

2.5.1 
• Vi vill se en beskrivning över när och hur man kontrollerar innehållet i andra 

stycket. 

3 
• Vi vill ta bort hela detta kapitel som inte är hemmahörande i regelsamlingen 

för tomtkö då man, som sjöbodsinnehavare, inte längre omfattas av detta 
regelverk. All text kring överlåtelse bör därför flyttas till riktlinjerna för 
Sotenäs kommuns sjöbodspolicy och innehållet i punkterna uppdateras med 
de regelförändringar vi redogjort för sedan tidigare. 

 

3.1 
• Vi vill se ett större fokus på brandskydd. Våra sjöbodar bär ett stort kulturellt 

värde och en brand i någon av våra sjöbodsrader vore förödande. Vi vill 
gärna att det framgår att förvaltningen är mycket positiv till brandisolering, 
flamsäker färg, brandvarnare osv. Om lagar och förordningar medger så är vi 
positiva till att det finns krav på såväl brandsläckare som brandvarnare och 
skyltning för brandfarliga vätskor m.m. Vi skulle vilja att räddningstjänsten tog 
fram en bilaga med rekommendationer. Genom att inkludera dessa 
rekommendationer som bilaga möjliggör vi en snabb revidering av dessa då 
det är aktuellt genom att ändringen ej behöver lyftas i KF. 

5 
• Vi vill se en ny punkt med rubriken ”Efterlevnad”.  

”För att säkerställa att riktlinjerna efterlevs genomför kommunen 
oannonserade stickprovskontroller.” 
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Regelsamling gällande tomtkö för sjöbod 
Vi har utgått från den befintliga regelsamlingen då den är mer komplett än det nya förslaget. 
En generell synpunkt är dock att allt som rör regler för sjöbodsägare skall tas bort och flyttas 
till sjöbodspolicyn/riktlinjerna.  

Kommunens mål 
• De två första styckena återfinns i punkten 3.6 och kan därmed tas bort. 

• I tredje stycket framgår att kommunens syfte är att informera ägare till 
sjöbodar… Regelsamlingen syftar till att skapa regler för den som står i kö 
för att få ett arrende till sjöbod, därmed är all text om regler för sjöbodsägare 
ej tillämplig i detta dokument. Förvaltningen bör dock flytta dessa texter till 
sjöbodspolicyn/riktlinjerna. 

1.5.1 
• Vi önskar slå ihop punkten 1.5.1. med 1.5.3. Sökande skall vara 

mantalsskriven och stadigvarande bosatt inom Sotenäs kommun under hela 
köperioden samt (1.5.3) vid ansökningstillfället ha fyllt 18år. 

1.5.2 
• Vi anser att man bör få stå i kö även då man är delägare i en bod men att 

man ej kan tilldelas en tomt innan man avyttrat sitt delägarskap i den 
befintliga. Vi kan se fördelar då man av exempelvis arvsskäl blivit delägare i 
en bod men önskar en egen. Kommunen bör då kunna meddela när man 
exempelvis nått köplats tre så att man i god tid kan påbörja försäljning. 

1.5.5 
• Varför uppmanas till flera personer I kö då endast en kan få arrende? 

• Från det nya dokumentet:  
I tomtkö för sjöbod får personer i samma hushåll stå inskrivna var för sig, 
men vid tilldelning delas enbart en sjöbodstomt ut per hushåll. Personer 
som inte blir tilldelad en sjöbodstomt plockas bort från tomtkön då hushållet 
blir tilldelad en sjöbodstomt.  

   --------- 
Detta kan ju vara en merit då de kan ställa sig på kö i fyra olika samhällen, 
då gällande kösystem bara tillåter att man söker plats på två ställen.  

 

1.5.6 
• Vi anser att det bör förtydligas vem som är ägare av köplatsen, är det 

hushållet eller individen? 
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1.5.11 
• Vad eftersträvas i denna punkt? En förklaring vore lämplig. 

1.5.12 
• Vi vill ta bort punkten 

1.5.13 
• Vi vill ta bort punkten 

1.6.2 
• Se synpunkter angivna under punkt 1.5.2 

3.6 
• Punkten 3.6 bör flyttas och skapa en egen, förslagsvis punkt 2.3 

4.9 
• Korrigera stavfel i andra stycket. 



Kristdemokraterna Sotenäs yttrande Sjöbodspolicy 

Kristdemokraterna ställer sig bakom dokumentet som sådant. Vi tycker att det
är bra att det finns ett dokument till stöd för förvaltningar, förtroendevalda och
allmänheten  för  bedömningar  gällande  byggnadshantering  av  sjöbodar  och
sjönära byggnader. Vi anser att sjöbodar kan vara isolerade först och främst ur
brandskyddssynpunkt och att det oavsett detta inte är till skada om isolering
finns.

Vi inser att diskussionen om detta dokument kommer att fortsätta och tar det
vidare därifrån.

För KD Sotenäs 
Inger Eckert



1

Niklas Nilsson

Från: Yngve Johansson <yngve.klavan@gmail.com>
Skickat: den 20 april 2021 10:44
Till: Niklas Nilsson
Ämne: Remissvar sjöbodspolicy

Information från SML-IT: Det här mejlet kommer från en extern avsändare. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar 
misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor. 
 
Remissvar Sjöbodspolicy Miljöpartiet de gröna i Sotenäs 

  

Förslaget till ny sjöbodspolicy är i huvudsak bra men Miljöpartiet de gröna anser att det behöver 
finnas en policy även för privatägda sjöbodar. Plan och bygglagen gäller för såväl kommunal som 
privat mark och kommunen bör utöva sin tillsynsplikt även för de privata markägarna. 
Tillgängligheten till våra bryggor och stränder är viktig för vår besöksnäring. Otillåten privatisering 
och avspärrningar ska beivras. 

Industrier i våra kustsamhällen ska inte vara hotade av otillåtet boende som kan komma att 
legaliseras på grund av att preskriptionstiden har gått ut. Det har hänt vid ett antal tillfällen att 
boende i sjönära byggnader har blivit tillåtet och det riskerar att hända igen.  



Liberalerna i Sotenäs

LIBERALERNA I SOTENÄS REMISSVAR SJÖBODSPOLICY

Vi i liberalerna ser generellt positivt på att uppdatera Sjöbod Policyn samt arrende
frågorna. Vid en uppdatering vill Liberalerna ly�a fram följande punkter:

● Genomgång av samtliga nuvarande arrenden så att de inte bryter mot
nuvarande policy.

● Tillsynen är bristande! Bättre tillsyn är nödvändigt INNAN ändringar
genomförs.

● Statuera exempel genom att säga upp de som inte följer avtalet.
● En förenklad policy som tydligt prioriterar de som är folkbokförda i

kommunen
● Använd ett förenklat språk
● Brygga som utgår från sjöbod över vatten till ett djup av en (1) meter vid

normalvattenstånd skall undantas från arrendeavgi�.
● Förläng arrende perioden till två år.
● Ta bort kravet på att man inte skall kunna äga del eller hel av privat sjöbod

för att erhålla ett arrende.
● Ta bort kravet på att man inte skall kunna förvärva en privat

sjöbod/verksamhetslokal och stå kvar i tomtkö för sjöbod.
● Genomgång av policyn för att ta bort motsägelser
● Framhäv vikten av att skydda din sjöbod från brand genom att skicka med

avsnittet ”SKYDDA DIN SJÖBOD/SJÖNÄRA BYGGNAD FRÅN BRAND” när
faktura för arrendet skickas ut. Vi tycker att detta borde vara ett separat
dokument som kan användas i andra sammanhang.



Liberalerna i Sotenäs

Liberalerna har följande synpunkter på specifika punkter i policyn:

1.5.1 Tomkö
● Räcker med att ha krav på att vara folkbokförd. Stadigvarande bosatt är

svårdefinierbart.

2.1.1 Användning:
● Bra med tydliggörande kring att sjöbod/sjönära byggnad inte får inredas

och/eller får användas för bostadsändamål.
● Bra med tydliggörandet av allmänhetens tillträde till fri passage.
● Liberalerna ser positivt på att bodarna kan isoleras och förses med

elinstallationer. Att dra fram vatten till varje enskild arrendator riskerar att
missbrukas och göra att sjöbodar kommer att användas i högre utsträckning
för övernattning. Vid varje område för sjöbodar borde det istället finnas en
utkastare dit man kan gå och hämta det färskvatten man behöver.

2.2.2
● Bland de få yrkesfiskare som finns kvar kan de krävas större sjönära byggnad

framför att ha ytterligare byggnad. Denna möjlighet borde finnas e�er
politisk prövning.

2.3.1 Villkor för att arrendera en sjöbodstomt.
● Vi motsätter oss att det inte skall vara möjligt att ha del i eller ha ett

lägenhetsarrende, för en sjöbod samtidigt som att man via arv eller köp,
skulle ha en privat sjöbod eller del i den.

2.4 Särskilt om lägenhetsarrende och anläggningsarrende för sjönära byggnad
(företag/förening)

● Rimligt att sjönära byggnad får möjlighet att ansluta sig till VA om behovet
finns.



Liberalerna i Sotenäs

● Att inte ett anläggningsarrende skall vara förknippat med besittningsskydd
är ett viktigt påpekande.

● Vem kontrollerar att VA-anslutning avslutas vid avslutande eller överlåtelse
av anläggningsarrende?

2.4.1 Villkor för att arrendera tomt för sjönära byggnad
● Då det tyvärr inte finns så många fiskelag längre kan det vara många andra

företag som vill etablera sig i sjönära lägen. Liberalerna anser att det skall ske
en politisk prövning av ett sådant beslut och att det skall finnas tydliga
kriterier för prövningen, för att dessa beslut skall vara rättssäkra.

● Det är positivt att:  Företag ska årligen kunna styrka att verksamhet bedrivs,
vilken omsättning verksamheten genererar och antal anställda.

● Vem är det som sköter kontrollen av att detta e�erlevs?
● Positivt att krav finns på att föreningar och företag skall ha sitt säte i Sotenäs

kommun och att huvuddelen av verksamheten skall bedrivas i kommunen.

2.5 Nylokalisering
● Bra att man försöker lokalisera tillkommande bodar och byggnader till

redan befintliga områden.



 
 
Remissvar ang Sjöbodspolicyn. 
 
 Socialdemokraterna i Sotenäs har följande kommentarer på den utsända sjöbods remissen. 
 
1.2 Definition 
När det gäller ändhålet för sjöbodar så anser vi att ” avsedd för båttillbehör och/eller redskap 
är för snävt. Idag används sjöbodarna också för social gemenskap, vilket vi anser att texten 
kan kompletteras med. 
 
2.1.1 Användning. 
Det framgår av reglerna att sjöboden / magasin / sjönära byggnaden inte får hyras ut i andra 
hand. Ett antal ”äldre” sjöbodar / magasin är idag betydligt större än de i sjöbodspolicyn 
angivna måtten. Någon av dessa delas genom att ägaren hyr ut del av sjöboden för 
förvaring. Vi anser att detta ska vara möjligt och att det kan ske genom kommunens 
medgivande i aktuellt fall. 
 
”Marken runt sjöbodar/sjönära byggnader inklusive eventuellt trädäck är till för allmänhetens 
fria rörelse och passage. Detta innebär att plank, skärmväggar och dylikt som hindrar 
allmänhetens tillträde till strandlinjen och omgivande område inte får uppföras. Skyltar med 
ord som exempelvis ”privat” är inte heller tillåtet. Allmänheten ska alltså ha fritt tillträde runt 
byggnaden vilket också är en förutsättning för att bibehålla arrendet. 
 
Som huvudregel tillåts arrendatorn bygga ett enklare brygga/trädäck i direkt anslutning till 
sjöboden/sjönära byggnaden under förutsättning att det inte inskränker på allmänhetens fria 
rörelse och passage. Bryggan/trädäcket ska syfta till att möjliggöra användningen av 
sjöboden/ sjönära byggnaden på ett praktiskt sätt, exempelvis för att jämna ut terrängen och 
underlätta tillgängligheten. Om arrendatorn önskar bygga ut brygga/trädäck behövs 
kommunens medgivande och villkorsändring av arrendeavtalet. 
 
Till grund för arrendeavgiften ligger den totala ytan arrendatorn nyttjar. I detta inbegrips 
utöver sjöbod/sjönära byggnad även brygga/trädäck och andra anordningar arrendatorn 
använder. Arrendeavgiften erläggs varje år i förskott ” 
 
Vi anser och håller med om marken runt sjöboden är att anses som allmänning. Därföranser 
vi också att inte samma arrendetaxa gälla som till sjöboden. Här måste taxan tas bort eller 
reduceras kraftigt. 
 
2.2.2 Villkor 
 
”Yrkesfiskare kan medges sjönära byggnad om 30 kvm. Om yrkesfiskare kan styrka behov 
av ytterligare en sjönära byggnad, kan detta medges efter prövning av kommunen.” 
 
Vi anser att denna begränsning om 30 m2 ska tas bort eftersom den aldrig används pga att 
fiskaren/ fiskelaget i stort sett får bygga utifrån vad de begärt. Frågan om storlek på sjöboden 
för yrkesfiskaren kan avgöras från fall till fall. 
 
2.3 Särskilt om lägenhetsarrende för sjöbod (privatperson)  
 



Vi anser att arrendetiden ska vara 4 år. I fall arrendatorn inte sköter sina åligganden och 
uppfyller de krav som kommunen ställer kan arrendet sägas upp med omedelbar verkan om 
inte rättelse sker. 
 
 
 
 
2.3.1 Villkor för att arrendera sjöbodstomt 
 
• Arrendator som genom arv erhållit sjöbod av förälder, mor- eller farförälder eller annan nära 
släkting, som vid dödsdagen var folkbokförd i Sotenäs kommun, behöver inte vara 
folkbokförd i Sotenäs kommun.Det står i texten att nära släkting ska vara folkbokförd i 
Sotenäs. Trotts detta vill vi tydligare att det får bara ske i ett led. 
 
”Att arrendatorns make/maka inte har annan sjöbod eller ha del i sådan. Detta gäller såväl 
sjöbod på arrende som på privat fastighet. Kommunen avgör vad som klassificeras som 
sjöbod. ” 
 
Tillägg bör göras med SAMBO. 
 
2.4 Särskilt om lägenhetsarrende och anläggningsarrende för sjönära byggnad 
(företag/ förening) 
 
Föreningar kan ha behov av mer än en sjöbod/strandnära byggnad. Möjligheten till detta ska 
prövas av kommunen. 
 
För Socialdemokraterna i Sotenäs  
 
Jan-Olof Larsson Ordförande  
 
Therése Mancini Oppositionsråd  



Från: Ewa Ryberg 
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Till: Niklas Nilsson 
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1. INLEDNING 
1.1 Historik och nuläge 

Bohusläns kustsamhällen har i alla tider präglats av gemenskap och samarbete för att 
lösa de mark- och byggnadsproblem som funnits. All mark kring sjöbodar betraktades i 
fiskarsamhället som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor. Vi måste därför 
tillsammans med alla medel bevara denna unika allemansrätt så att även samma rätt 
gäller för framtida generationer. 
 
Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som förråd för båt- och 
fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer 
och utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och det betydelsefulla fisket. 
Fisket lade grunden för ekonomin och den utveckling som byggt upp dagens 
kustsamhällen. Området runt sjöbodar har också av tradition varit en samlingspunkt för 
samhället. 
 
Kustmiljöerna och skärgårdssamhällena är till stor del i kulturmiljöer med höga 
kulturvärden som enligt lag ska skyddas. All förändring ska behandlas med varsamhet 
så att deras karaktär inte förvanskas eller försvinner. 
 
Sotenäs kommun har en allmänt positiv syn på sjöbodar och deras användning som 
förråd för båtliv och fiske. Sjöbodarna har dock i varierande grad övergått från att vara 
förrådsbyggnader till att i vissa fall användas för samvaro i form av gäststugor eller till 
och med som fritidshus. En följd av detta är att strand och mark kring sjöboden 
privatiseras, vilket inte är tillåtet då allmänhetens tillgänglighet behöver säkerställas.  
 
1.2 Definitioner 

En sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett sjönära läge och avsedd för förvaring av 
båttillbehör och/eller fiskredskap. Kommunen avgör vad som klassificeras som sjöbod. 
 
Med sjönära läge aves som huvudregel det område som omfattas av strandskydd enligt 
7 kap miljöbalken eller som i detaljplan är utlagt för hamnändamål eller liknande. Vid 
tveksamma situationer avgör kommunen vad som utgör sjönära läge. 
 
För verksamhet med stort behov av sjönära läge kan ändrat användningssätt för sjöbod 
medges. Boden kallas då sjönära byggnad. En sjönära byggnad är således en sjöbod i 
vilken det bedrivs en av kommunen medgiven verksamhet. Inom benämningen 
verksamhet ryms företag och ideella föreningar. Även andra föreningar och enskilda 
firmor likställs med företag i denna policy. Kommunen avgör vad som klassificeras som 
sjönära byggnad. 
 
Med yrkesfiskare avses den som innehar fiske- och fartygslicens och har sin 
huvudsakliga inkomst av fisket. 
 

Kommenterad [PE1]: Stryks 
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1.3 Syfte och målsättning 

Sjöbodspolicyn utgör riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i form av arrende för 
sjöbodar/sjönära byggnader. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa att frågorna 
hanteras likartat i dessa ärenden, dels att informera sjöbodsägare om vad som är tillåtet.  
 
Kommunen vill genom att styra användningssättet för sjöbodar/sjönära byggnader till 
sitt avsedda ändamål, värna om allmänhetens framtida tillgänglighet till mark- och 
vattenområden. Kommunen vill med denna styrning också säkerställa att bebyggelsen 
används på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. 
 
2. RIKTLINJER 
2.1 Generella regler 

Arrende för sjöbod upplåts med lägenhetsarrende. Arrende för sjönära byggnad upplåts 
med lägenhetsarrende eller anläggningsarrende. Arrendeform avgörs utifrån 
bestämmelserna i jordabalken. Ex eller förklaring 
 
2.1.1 Användning 
I arrendeavtalet anges vilket användningssätt som medges och detta ska följas. 
 
En sjöbod/sjönära byggnad får inte inredas eller användas för bostadsändamål. Det är 
heller inte tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden 
ska kunna nyttjas för boende. 
 
Arrendatorn ska använda sjöboden/sjönära byggnaden för eget bruk, och får inte upplåta 
eller hyra ut sjöboden/sjönära byggnaden i andra hand. 
 
Om det är möjligt med en eller flera båtplatser vid arrendet kan detta upplåtas till den 
eller de som arrenderar. Separat båtplatsavgift uttages i enlighet med kommunens 
hamntaxa. Om arrendatorn önskar båtplats ska denne kontakta kommunen. Kommunen 
bedömer därefter om önskad båtplats är möjlig att upplåta med hänsyn till omgivningen. 
 
Marken runt sjöbodar/sjönära byggnader inklusive eventuellt trädäck är till för 
allmänhetens fria rörelse och passage. Detta innebär att plank, skärmväggar och dylikt 
som hindrar allmänhetens tillträde till strandlinjen och omgivande område inte får 
uppföras. Skyltar med ord som exempelvis ”privat” är inte heller tillåtet. Allmänheten 
ska alltså ha fritt tillträde runt byggnaden vilket också är en förutsättning för att 
bibehålla arrendet. 
 
Som huvudregel tillåts arrendatorn bygga ett enklare brygga/trädäck i direkt anslutning 
till sjöboden/sjönära byggnaden under förutsättning att det inte inskränker på 
allmänhetens fria rörelse och passage. Bryggan/trädäcket ska syfta till att möjliggöra 
användningen av sjöboden/sjönära byggnaden på ett praktiskt sätt, exempelvis för att 
jämna ut terrängen och underlätta tillgängligheten. Om arrendatorn önskar bygga ut 
brygga/trädäck behövs kommunens medgivande och villkorsändring av arrendeavtalet. 

Kommenterad [PE2]: Några ex för att tydliggöra vad JB säger. 
Gemene men vet inte vad det är och kommer heller inte att ta reda 
på det. 
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Till grund för arrendeavgiften ligger den totala ytan arrendatorn nyttjar. I detta inbegrips 
utöver sjöbod/sjönära byggnad även brygga/trädäck och andra anordningar arrendatorn 
använder. Arrendeavgiften erläggs varje år i förskott. 
 
Varje sjöbod/sjönära byggnad räknas som ett arrendeobjekt. Detta gäller även om 
arrendatorerna själva delat upp boden med exempelvis innerväggar. 
 
Arrendatorer har i vissa fall anlagt spångar eller andra anordningar för att nå sina 
sjöbodar/sjönära byggnader. Om anordningarna används av minst tre arrendeobjekt  av 
fler än en och inte kan kopplas till ett specifikt arrende, delar berörda arrendatorer på 
underhållsansvaret för anordningarna. Spången är alltid arrendepliktig. Någon måste 
ansvara för arrendet. Hur detta organiseras är den ansvariges ansvar. 
 
Elinstallation är tillåten. Dragningen av elledning ska göras med stor hänsyn till 
omgivningen och efter godkännande av kommunen. Installation skall utföras av behörig 
elektriker med en garantitid. Därefter skall inspektioner ske vart 5 e år av en behörig 
elektriker.  
 
Sjöboden/sjönära bygganden får isoleras under förutsättning att brandsäker isolering 
används. Kontakta gärna räddningstjänsten för mer information kring brandsäker 
isolering.  
 

Bör inte det läggas till något om hur den kommunala uppföljningen av policyn går till. 

 
 
2.2.2 Villkor 
Befintlig sjöbod/sjönära byggnad får ersättas av en till storlek och placering likvärdig 
sjöbod/sjönära byggnad. Inom detaljplanerat område ska ersättningsbyggnaden 
överensstämma med gällande detaljplan. 
 
Ny sjöbod/sjönära byggnad ska inneha en maximal byggnadsarea av 17,5 kvm (3,5 x 5 
meter) och en nockhöjd av 3,5 meter.  
 
Yrkesfiskare kan medges sjönära byggnad om 30 kvm. Om yrkesfiskare kan styrka 
behov av ytterligare en sjönära byggnad, kan detta medges efter prövning av 
kommunen. 
 
Arrendatorn ansvarar för att erforderliga tillstånd för sjöboden/sjönära byggnaden finns. 
Detta gäller exempelvis bygglov, tillstånd för vattenverksamhet och 
strandsskyddsdispens om strandskydd gäller. 
 
En förutsättning för arrendets fortlöpande är att arrendatorn följer arrendeavtalet och har 
erforderliga tillstånd för sin sjöbod/sjönära byggnad och eventuell verksamhet kopplad 

Kommenterad [PE3]: Alla anordningar skall vara 
arrendepliktiga. Det kan räcka med att en står för arrendet och 
sedan själv fördelar kostnaderna. 

Kommenterad [PE4]: El förbrukningen kommer att öka. Det 
ställer högre krav på säkerheten. Någon form av kontroll bör införas 
på något sätt. Detta bör utredas-hur det kan genomföras. Vår 
kommentar är ett förslag men det är ej utrett. 

Kommenterad [PE5]: Utan uppföljning ingen kvalite. 
Kommunen bör finna ett sett att utföra kontroller områdesvis helst i 
kombination med räddningstjänsten (brandskydd). Tex områdesvis 
vart 3 e år. 
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till denna. Om myndighetsbeslut saknas eller om vatten och avlopp anslutits utan 
medgivande, kan kommer arrendet sägas upp. 
 
Kommunen får vid misstanke om arrendatorns överträdelse mot arrendeavtalet besiktiga 
arrendestället. Besiktning kan ske oanmält. 
 
Om arrendatorn begår ett för jordägaren betydande en avtalsöverträdelse eller på annat 
sätt riskerar att förlora arrenderätten enligt jordabalkens 8 kap 23 §, förelägger 
kommunen arrendatorn att vidta åtgärder för rättelse. Detta kan exempelvis avse 
olovligt plank, inkoppling av vatten och avlopp utan kommunens tillåtelse eller boende. 
Om rättelse efter föreläggande inte görs, sägs avtalet upp. 
 
Sjöbod/Sjönära byggnad ska ges en utformning och färgsättning som ansluter till den 
lokala traditionen. För mer information om detta, se kommunens gestaltningsprogram 
för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen. Om sådant program inte finns gäller 
tidigare sjöbodspolicy. 
 
2.3 Särskilt om lägenhetsarrende för sjöbod (privatperson) 

Upplåtelsetiden löper på ett år med automatisk förlängning om uppsägning ej sker enligt 
avtal. Uppsägning av arrendeavtal ska ske genom skriftligt meddelande till arrendatorn. 
Avtalet upphör då att gälla vid avtalstidens utgång utan någon förlängning. 
 
Anslutning av fiber, vatten och avlopp samt toalett medges inte. 
 
2.3.1 Villkor för att arrendera sjöbodstomt 
Sotenäs kommun har som mål ambition att boende inom kommunen ska få en plats för 
sjöbod. Av denna anledning har kommunen vissa villkor som en sjöbodsarrendator 
behöver uppfylla. Villkoren för att arrendera en sjöbodstomt av kommunen är: 
 

• Att arrendatorn är folkbokförd och bor i Sotenäs kommun. 
 

• Arrendator som genom arv erhållit sjöbod av förälder, mor- eller farförälder eller 
annan nära släkting, som vid dödsdagen var folkbokförd i Sotenäs kommun, 
behöver inte vara folkbokförd i Sotenäs kommun. 
 

• Att arrendatorns make/maka inte har annan sjöbod eller ha del i sådan. Detta gäller 
såväl sjöbod på arrende som på privat fastighet. Kommunen avgör vad som 
klassificeras som sjöbod. 
 

• Att ingen inom arrendatorns hushåll har sjöbod eller del i sådan. Detta gäller såväl 
sjöbod på arrende som på privat fastighet. Med hushåll avses alla folkbokförda på 
samma adress. 
 

• Yrkesfiskare har rätt att ha privat sjöbod jämte sjönära byggnad för yrkesfiske. 

Kommenterad [PE6]: Kan ger uppfattningen att det inte 
kommer att sägas upp. För svagt. Sen är det upp till förvaltningen att 
göra bedömningen. Men i policyn bör det vara i mer bestämd form. 

Kommenterad [PE7]: Det kan finnas ett gap mellan tidigare 
policy, där detta omnämns, och gestaltningsprogrammet. Vi vill 
täppa till gapet. 

Kommenterad [PE8]: Det finns inte något fastlagt mål för när 
detta skall vara klart. Därför ändring av ordalydelsen. 

Kommenterad [PE9]: Vissa skriver sig i Sotenäs enbart för att 
ha en sjöbod. Vi är medvetna om problematiken men vill ändå lägga 
till en tydlighet. 
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2.3.2 Överlåtelse av arrende för sjöbod 
För att överlåta arrenderätten eller sätta någon annan i sitt ställe ska arrendatorn eller 
dess dödsbo ha ett skriftligt medgivande från kommunen. Arrendatorn äger rätt att 
överlåta arrendet till annan under förutsättning att samtliga villkor för innehav av 
arrende är uppfyllda. 
 
Då sjöbodsarrendator avlider och sjöboden skiftas i arv till barn, barnbarn eller annan 
nära släkting kan arrendeavtal upprättas även i sådant fall då den nya sjöbodsägaren inte 
är folkbokförd inom kommunen. Detta förutsätter dock att den avlidne 
sjöbodsarrendatorn vid dödsdagen var folkbokförd i Sotenäs kommun och att den 
tillträdande arrendatorn i övrigt uppfyller kommunens villkor.  Av arrendekontraktet 
framgår då att i det fall arrendatorn önskar överlåta sjöboden till annan person, så ska 
denne/dessa uppfylla samtliga kommunens villkor för att inneha lägenhetsarrende för 
sjöbod, inklusive kriteriet att vara folkbokförd i Sotenäs kommun. 
 
Oskiftat dödsbo får behålla arrendet i två år. Om arrendeavtalet inte överlåtits till en 
arrendator som uppfyller Sotenäs kommuns villkor för att arrendera en sjöbodstomt 
inom dessa två år, säger kommunen upp arrendeavtalet. 
 
Kommunen prövar varje överlåtelse enligt villkoren för sjöbod efter att ansökan om 
överlåtelse inkommit tillsammans med köpe-/gåvohandling eller bouppteckning. Efter 
att kompletta handlingar inkommit behandlas överlåtelseansökan vanligtvis inom 30 
dagar. 
 
2.4 Särskilt om lägenhetsarrende och anläggningsarrende för 
sjönära byggnad (företag/förening) 
Dela upp lägenhetsarrende och verksamhetsarrende i olika paragrafer för förtydliganden.  

 
Arrende för sjönära byggnad upplåts med lägenhetsarrende eller anläggningsarrende. 
Arrendeform bestäms utifrån rekvisiten i jordabalken för lägenhet- respektive 
anläggningsarrende. Generellt sett upprättas lägenhetsarrende för ideella föreningar och 
anläggningsarrende för företag. 
 
Upplåtelsetiden löper vanligtvis på ett år med automatisk förlängning om uppsägning ej 
sker enligt avtal. Uppsägning av arrendeavtal ska ske genom skriftlig meddelande till 
arrendatorn. Avtalet upphör då att gälla vid avtalstidens utgång utan någon förlängning. 
 
Flerårigt arrende kan beviljas om tydliga skäl finns. Kommunen prövar skälen i varje 
enskilt fall. Här behövs ett förtydligande. Hur många år och förutsättningarna för det. 
 

Kommenterad [PE10]: Det är mer tydlighet i vad som gäller om 
vi delar upp 2.4 i två områden. Lägenhetsarrende och 
verksamhetsarrende.  

Kommenterad [PE11]: Här behövs förtydligande. Vilka skäl styr 
tiden och vilka tider gäller. 
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Avtal om anläggningsarrende ska inte vara förenat med besittningsskydd. Enligt 
jordabalken 11 kap 4 § får besittningsskyddet avtalas bort. Bestämmelserna i 
jordabalken 11 kap 5-6a §§ ska därför uttryckligen skrivas bort i avtalet. 
 
Vatten- och avloppsanslutning kan medges om verksamheten kräver det. Då sjönära 
byggnader oftast är belägna utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp, sker VA-
anslutning genom särskilt avtal med VA-huvudmannen. Innan detta avtal upprättas ska 
arrendatorn ha kommunens tillstånd att ansluta vatten och avlopp. 
 
Om verksamhetens behov av vatten och avlopp ändras, kan det medföra att vatten och 
avlopp inte längre tillåts. Detta gäller även om arrenderätten överlåts till en verksamhet 
som inte kräver vatten- och avloppsanslutning eller om arrendet överlåts till en 
privatperson. Följden av detta är att vatten och avlopp stängs av och att arrendatorn 
behöver avlägsna vatten- och avloppsanläggningen från byggnaden. 
 
Arrendator till sjönära byggnad ska teckna renhållningsabonnemang. 
 
2.4.1 Villkor för att arrendera tomt för sjönära byggnad 
Beroende på vilken verksamhet som bedrivs finns olika villkor för att arrendera en tomt 
för sjönära byggnad. Villkoren listas nedan: 
 

• Yrkesfiskare/båtlag ska kunna visa upp fiske- och fartygslicens. 
 

• Om yrkesfiskare/båtlag kan styrka behov av ytterligare en sjönära byggnad, kan 
detta medges efter prövning hos kommunen. 
 

• Företag som innehar arrende för sjönära byggnad ska ha sitt säte i Sotenäs 
kommun.  
 

• Ideell förening som innehar arrende för sjönära byggnad ska ha sin huvudsakliga 
verksamhet i Sotenäs kommun. 
 

• Företagets eller föreningens verksamhet ska ha stort behov att det sjönära läget. 
 

• Tidigare medgivna verksamheter av kommunen får fortsatt behålla arrende, 

förutsatt att övriga villkor är uppfyllda.?????? 

 
• Företaget eller föreningen får inte ha annan sjöbod/sjönära byggnad eller del i 

sådan. Detta gäller såväl sjöbod/sjönära byggnad på arrende som på privat 
fastighet. Kommunen avgör vad som klassificeras som sjöbod/sjönära byggnad. 
 

• Företag ska årligen kunna styrka att verksamhet bedrivs, vilken omsättning 
verksamheten genererar och antal anställda. 

Kommenterad [PE12]: Behövs denna? Om så vad menas? 
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• Förening ska årligen kunna styrka att verksamhet bedrivs genom exempelvis 

årsmötesprotokoll, stadgar, årsberättelse eller årsredovisning. 
 

2.4.2 Överlåtelse av arrende för sjönära byggnad 

Arrendatorn äger rätt att överlåta den sjönära byggnaden till annat företag/annan 
förening under förutsättning att samtliga villkor för innehav av sjönära byggnad är 
uppfyllda. Det krävs ett skriftligt medgivande från kommunen om arrendatorn vill 
överlåta arrenderätten eller sätta annan i sitt ställe. Om överlåtelse sker till privatperson 
eller verksamhet som inte har kräver anslutning till vatten och avlopp och detta är 
inkopplat, måste dessa Va-anläggningar avlägsnas. 
 
Kommunen prövar varje överlåtelse enligt villkoren för sjönära byggnad efter att 
ansökan om överlåtelse samt köpe-/gåvohandling inkommit. Efter att kompletta 
handlingar inkommit behandlas en överlåtelseansökan vanligtvis inom 30 dagar. 
 
2.5 Nylokalisering 

Med hänsyn till de riksintressen som förekommer i kustzonen måste stor hänsyn tas till 
landskapsbild och strandmiljöer vid lokaliseringen av nya sjöbodar/sjönära byggnader. I 
första hand ska nylokalisering ske i anslutning till befintliga grupper av sjöbodar och 
sjönära byggnader samt i områden utpekade i detaljplan eller i översiktsplan. 
 
2.5.1 Uppförande av sjöbod/sjönära byggnad 
Inom ett år från utarrendering ska en tomt för sjöbod eller sjönära byggnad vara 
bebyggd, dvs boden eller byggnaden ska vara uppförd, klar och besiktigad. Om 
särskilda skäl uppstår vid bygglovsprövning eller dylikt kan förlängd tid beviljas.  
 
För redan utarrenderade tomter för sjöbodar/sjönära byggnader genomförs en 
uppföljning av kommunen med föreläggande om viss tid inom vilken tomten ska vara 
bebyggd. 
 
2.6 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning för en separat sjöbod/sjönära byggnad innebär att denna kan säljas på 
fastighetsmarknaden, även till en köpare utan bostad eller annan anknytning till orten. 
Nya sådana fastighetsbildningar medges därför inte på kommunal mark.  
 
 
3. SKYDDA DIN SJÖBOD/SJÖNÄRA BYGGNAD FRÅN BRAND 
Din sjöbod/sjönära byggnad är en enkel förrådsbyggnad för förvaring av båttillbehör 
och fiskeredskap. Sjöbodar är oftast byggda på ett enkelt sätt utan något brandskydd och 
ligger vanligtvis nära varandra. Det innebär att en brand snabbt kan spridas till 
byggnader i närheten. För att undvika att det börjar brinna i din sjöbod har 
Räddningstjänsten i Sotenäs några anvisningar till dig som ägare. 

Kommenterad [PE13]: Stryk och ge ett skäligt besked. 
Inom………….. 

Kommenterad [PE14]: Bör det inte gälla även sjönära byggnad? 
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3.1 Föreskrifter om brandsäkerhet 

Du får bara förvara brandfarlig vara (t.ex. bensin eller gasol) för eget behov. 
 
Räddningstjänsten i Sotenäs kommun rekommenderar att du förvarar så lite brandfarlig 
vara som möjligt i din sjöbod. Större mängder kräver tillstånd hos räddningstjänsten. 
 

• Öppen hantering av brandfarlig vara, exempelvis tappning, får inte ske inne i 
sjöboden. 

• Brandfarliga varor ska förvaras i sina originalförpackningar. 
• Brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser får inte förvaras ihop, exempelvis bensin 

och gasol. 
 

Brandfarlig vätska 

• Brandfarliga vätskor ska bara förvaras i behållare som är godkända för dem. Bensin ska 
till exempel förvaras i en godkänd reservdunk.  

• Du ska aldrig ha brandfarliga vätskor i engångsburkar eller i burkar som är till för en 
annan produkt. 

 
Brandfarlig gas 

• Gasflaskor får bara förvaras i sjöboden om den är väl ventilerad. Helst ska gasflaskorna 
stå i ett särskilt skåp som är ventilerat ut i fria luften. 

• Du ska alltid stänga gasflaskans avstängningsventil när du har slutat att använda den. 
För att säkerhetsventilen på gasflaskan ska fungera så ska flaskan alltid förvaras 
stående. 

• Om du förvarar gasflaskor i din sjöbod ska du sätta upp en varningsskylt på utsidan. 
 

Underhåll av trä med olja 
• När du använder olja till din båt eller t.ex brygga - tänk på faran med hur du förvarar de 

trasor och trassel du använt. 
• Använda trasor och trassel med oljerester kan självantända. Detta kan orsaka en brand 

om dessa använda textilier läggs i till exempel en sopsäck. Räddningstjänsten har under 
åren haft flera larm där självantändning har varit orsaken. 

 

• Gör så här efter användning: 

- Lägg använda trasor eller trassel i vatten. 

- Förvara aldrig begagnade och oljeindränkta trasor i en sopsäck, utan lägg dem i ett 

obrännbart plåtkärl. 
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Övrigt 
 

• Var extra försiktig med tända ljus, cigaretter och elektriska apparater inne i din sjöbod. 
• Tänk på att hålla rent från brännbart material utanför och emellan bodarna för att 

förhindra brandspridning och försvåra att anlägga bränder. 
• Förvara en handbrandsläckare (minst 6kg pulver) på ett lättåtkomligt ställe i boden. 

 
Vid en nödsituation ska du ringa 112 

 
Var försiktig när du hanterar varor i din sjöbod – bränder är lättare 
att förebygga än att släcka. 

4. SKYDDA DIN SJÖBOD/SJÖNÄRA BYGGNAD FRÅN BRAND 
Sjöbodar är enkla förrådsbyggnader för förvaring av båttillbehör och 
fiskeredskap. De är oftast byggda utan något brandskydd och ligger vanligtvis 
nära varandra. Bränder i sjöbodar kan snabbt spridas till byggnader i närheten. 
  

 
4.1 Förvararingsregler för brandfarlig vara  

 
Om du förvarar bensin eller gasol i din sjöbod så ska du följa reglerna 
nedan: 
Förvara så lite bensin eller gasol som möjligt i din sjöbod. Brandfarliga 
varor ska förvaras i sina originalförpackningar. Öppen hantering av 
brandfarlig vara, exempelvis tappning, får inte ske i sjöboden. 
 
 
Brandfarlig vätska 

 
• Du får förvara högst en reservdunk med bränsle till båt. 
• Bensin ska förvaras i en godkänd reservdunk. 
• Brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser får inte förvaras ihop, exempelvis 

bensin och gasol. 

 
Brandfarlig gas 

 
• Om du förvarar gasol i din sjöbod ska det vara ett betryggande avstånd till 

närmaste bostadshus samt förvara så lite som möjligt. 
• Sjöboden ska vara väl ventilerad. Bäst är om gasolflaskan ställs i ett särskilt skåp 

som är ventilerat ut i fria luften. 
• Gasolflaskans avstängningsventil ska vara stängd när den inte används.  
• Gasolflaskan ska förvaras stående för att flaskans säkerhetsventil ska fungera. 
• Kom ihåg att du bör sätta upp en varningsskylt på utsidan av boden. För att vid 

Kommenterad [PE15]: Detta är ett nytt förslag från 
räddningstjänsten som vi tycker ska ersätta den gamla. Dessa skall 
vara styrande och inte rådgivande. 
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brand informera operativ personal eller människor i direkt närhet att det finns 
faror att beakta. 
 

Övrigt 
 

• Undvik att tända levande ljus eller cigaretter i sjöboden. 
• Ha en handbrandsläckare, minst 6-kilos pulversläckare, lätt åtkomlig i boden. 

Kontrollera med din lokala hamnförening, de kan ha ytterligare bestämmelser. 
 
4. Vid frågor 
Vid frågor om arrende, kontakta mark- och exploatering via kommunens växel 
0523-664000 eller mejladress sbf@sotenas.se. 
 
Vid frågor om vad som kan kräva bygglov eller anmälan, kontakta byggenheten via 
kommunens växel 0523-664000 eller mejladress mbk@sotenas.se. 
 
Vid frågor om brandsäkerhet, kontakta räddningstjänsten via kommunens växel 
0523-664400. 

Kommenterad [PE16]: Kanske borde förtydligas. 

Kommenterad [PE17]: Finns sådana i Sotenäs? 

mailto:sbf@sotenas.se
mailto:mbk@sotenas.se
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Yttranden från samhällsföreningar på utkast till ny 
sjöbodspolicy och regler gällande sjöbodskö 
 
Nedanstående föreningar har lämnat yttranden  
- Springets båtförening  
- Bryggföreningen Hovenäset  

- Tångens byalag  

- Tollar o Seiel  
 
Nedanstående föreningar har erbjudits möjlighet att lämna yttranden  
- Väjerns båtklubb  

- Föreningen Malmön  
- Samhällsföreningen Hunnebostrand  
- Smögens Öråd  
- Hembygdsföreningen Bovallstrand  

- Syföreningens ljus  
- Hovenäsets intresseförening  
 
Utöver att samhällsföreningarna fick inkomna med synpunkter på hela 
policyn skickades följande fem frågeställningar med i utskicket 
- Hur ser ni på förvaltningens förslag till att övernattning inte är tillåten i punkten 2.1.1 
Användning?  
 
- Har ni några tankar kring isolering av sjöbodar? Isolering har tidigare inte varit reglerat i 
policyn. Brandsäker isolering är bra ur brandsäkerhetssynpunkt, men isolering kan 
samtidigt underlätta för boende.  
 
- Anser ni att bryggvatten (vatten utanför sjöbod) är ok att installera under förutsättning 
att tillstånd ges från Västvatten?  
 
- Vad tänker ni om att föreningar ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Sotenäs kommun? 
Detta har tidigare inte varit reglerat.  
 
- Vad tänker ni om vårt förslag om att företag ska ha sitt säte i Sotenäs kommun? Tidigare 
har det inte funnits något sådant krav.  
 



 
 

Datum: 2020-09-03 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se 

Springets båtförening har valt att svara på frågeställningarna i utskicket, 
se svar nedan. 

 
 Hur ser ni på förvaltningens förslag till att övernattning inte är tillåten, se 

 
 
Vi anser att övernattning ej ska tillåtas 
 
  

 Har ni några tankar kring isolering av sjöbodar? Isolering har tidigare inte varit 
reglerat i policyn. Brandsäker isolering är bra ur brandsäkerhetssynpunkt, men 
isolering kan samtidigt underlätta för boende. 

  
Vi anser att isolering ska tillåtas bo a pga barnsäkerhet 
 

 
 Anser ni att bryggvatten (vatten utanför sjöbod) är ok att installera under förutsättning 

att tillstånd ges från Västvatten? 
 
Ja 

  
 

 Vad tänker ni om att föreningar ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Sotenäs 
kommun? Detta har tidigare inte varit reglerat. 

  
Ja. Verksamheten ska finnas i kommunen 
 

 
 Vad tänker ni om vårt förslag om att företag ska ha sitt säte i Sotenäs kommun? 

Tidgare har det inte funnits något sådant krav. 
 
Se föregående 
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Yttrande från Hovenäset bryggförening (obs yttrandet är inget gemensamt 
från föreningen utan synpunkter från enskilda medlemmar) 

 

Policyn har sitt ursprung i den tid när fisket och dess utövare hade stor betydelse för 
kustnära kommuner. Men med tiden förändras synen hur man skall bevara kulturarvet 
och anpassa detta till dagens samhälle. När den ursprungliga policyn skrevs utgick man 
ifrån att fisket och dess verksamhet skulle prioriteras, då fanns det många yrkesfiskare 
och dess verksamhet hade stor betydelse för kommunen. Idag finns det EN 
yrkesverksam fiskebåt i Sotenäs kommun efter den info jag har. 

Kommunen borde se möjligheterna i sjönära boende som är mycket attraktivt i dagens 
samhälle. Jag förstår inte heller varför detta ska vara begränsat kommunvis eftersom 
alla invånare borde ha möjligheten. Sveriges kuststräcka skulle räcka till mer än fyra 
varv runt jorden om man gör den linjär. Alltså räcker kusten till mer än om hela 
Sveriges befolkning vill bo kustnära. Varför ser inte kommunen möjligheten att dra till 
sig flera fasta turister som gynnar både handel och turism. 

 

Beträffande de olika frågeställningarna som fanns i kallelsen till årsmötet; 

Övernattning, detta stör väl ingen när man alternativt har rätt till övernattning i en båt 
som ligger förankrad vid bryggan. Vari ligger skillnaden? 

Isolering är väl ett utmärkt sätt att ta bort störande ljud oavsett vilken verksamhet man 
bedriver i sjöboden och dessutom ökar brandsäkerheten. 

Bryggvatten skulle öka attraktiviteten att utnyttja sjöbodarna samtidigt som det inte stör 
någon. 

Föreningens huvudsakliga verksamhet är en akademisk fråga som jag inte har 
synpunkter på. 

Sammanfattningsvis förstår jag inte varför kommunen inte utnyttjar sitt attraktiva läge 
att öka företagens och turismens utveckling och därmed ge möjligheten för invånarna 

till ökade arbetstillfällen genom att flera får möjlighet, än kommuninvånarna, till 
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Tångens Byalag 2020-08-25

Sotenäs Kommun 

Attn.Niklas Nilsson 

Yttrande angående sjöbodspolicy och nya regler gällande sjöbodskö  

Först en allmän fundering från vår sida. Varför skapa regler när dessa aldrig följs upp av kommunen 
och därför finns ingen respekt för reglerna och alla gör som de vill?? 

Våra synpunkter på dina frågeställningar i mailet: 

Övernattning i sjöbod. 

 Boende i sjöbod bör ej tillåtas och vi är också tveksamma till att övernattning ska tillåtas. Var 
drar man gränsen?? 

Isolering av sjöbod.   

Definitionen av en sjöbod som ni har gjort i policyn säger att isolering uppmuntrar till annan 
användning än avsett. Varför det ej bör godkännas. Å andra sidan har de flesta sjöbodsägare 
redan isolerat sin bod och då faller denna fråga. Det måsta gälla samma regler för alla! En 
fördel med att isolera är att dynor, segel  m.m. kan  hållas torra.   

Bryggvatten (Vatten utanför sjöbod).   

Vi är här tveksamma. Tillåter kommunen indragning av vatten så uppmuntrar ni till 
boende/annan användning. 

Föreningars huvudsakliga verksamhet. 

Självklart ska föreningar som har sjöbod ha sin huvudsakliga verksamhet i Sotenäs Kommun. 

Företag ska ha sitt säte i Sotenäs Kommun. 

Vi tycker att det också är självklart att företag ska ha sitt huvudsakliga säte/verksamhet i 
Sot
och har fått företräde men används idag som privat sjöbod. 

1. Yttrande ang. ny sjöbodspolicy . 

1.Inledning. 

1.1 Historik och nuläge. 
Denna unika allemansrätten gäller inte i praktiken längre. Här måste kommunen vara 
mer uppdaterad och kontrollera mer. 

1.2 Definitioner. 
Definitionen är ok i stort. Behov av ändrat användningssätt ska granskas före 
medgivande. Sjönära byggnad missbrukas lätt.  
 

1.3  Syfte och målsättning. 
Tångens Byalag stödjer fullt huvudmålsättningen att sjöbodar ska vara till för fiske och    
båtliv. Bra att ni på kommunen fattar att regler ska gälla lika för alla. 
 Allemansrätten måste gälla! Därför måste policyn även gälla för sjöbodar med friköpt   
tomt. 
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2. Riktlinjer.
              2.1.1  Användning 
 Bra att en sjöbod/sjönära byggnad (varför skillnad?) inte får användas för                       
 bostadsändamål. Men vem kontrollerar att så sker? 
 Bra med reglerna runt själva sjöboden/sjönära byggnad. Fritt tillträde är mycket 
 viktigt. Men vem kontrollerar från kommunens sida att detta efterlevs? Bryggor intill 
 sjöbodar/Sjönära byggnader ska ha traditionell utformning, Att få dra in el är ok, men 
 vem kontrollerar säkerheten? 
             2.2.2 Villkor 
 Bra att sjöbod/sjönära byggnad har en bestämd utformning och färgsättning. Inga   
 båtliftar borde godkännas. 
            2.3 Särskilt om lägenhetsarrende för sjöbodar (privatpersoner) 
 Upplåtelsetiden är enligt vår mening alldeles för kort. Bör förlängas. Bra att anslutning 
 av fiber, vatten och avlopp inte medges. 
            2.3.1 Villkor för att arrendera sjöbodstomt 
 Sotenäs Kommun har som mål att boende inom kommunen ska få en plats för sjöbod. 
 Varför tillkommer då så få sjöbodstomter? Vilka alternativ på tomter finns idag? Planer 
 framåt? 
 Tveksamt att man får fortsätta att inneha privat sjöbod efter att man har slutat som 
 yrkesfiskare. T.ex. finns det idag ett flertal f.d. yrkesfiskare som har flera sjöbodar. 
 Varför? 
             2.3.2 Överlåtelse av sjöbod. 

 En synpunkt som framkommit är orimligheten i de fall någon som bor på orten 
 och äger tex 1/3 sjöbod genom arv. Då denna person vill ha en egen sjöbod så blir 
 vederbörande bortprioriterad i kön för sjöbodstomter, så länge han har del i sjöbod. 
 (Samtidigt som han givetvis hellre vill ha 1/3 sjöbod än ingen alls) Säljer då 
 vederbörande sin andel till de andra delägarna (Ofta syskon eller kusiner m.m.) så 
 måste vederbörande vänta ett antal år med att ställa sig i kö för sjöbodstomt.  Detta är 
 direkt diskriminerande mot de från ursprungsbefolkningen som bor kvar på orten 
 jämfört med nyinflyttade. Hur motverkas sken- och bulvanägande? 

             2.4.1 Villkor för att arrendera tomt för sjönära byggnad. 
 Bra att företag/yrkesfiskare/förening varje år måste styrka att verksamhet bedrivs. 
 Men detta sköts inte idag. Vad kommer att ändras framåt? 
             3. Utformning 

 Vi tycker det är mycket värdefullt om den ursprungliga karaktären med varierad 
 sjöbodsbebyggelse kan behållas. Och önskar att omvandlingen till sommarbostäder av 
 sjöbodar motverkas. Samt att man i övrigt så långt som möjligt motverkar privatisering 
 v bryggor med staketbyggande och permanenta utemöbler m.m. 

  
             4. Bra men vem kontrollerar? 
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2.Yttrande gällande nya regler för sjöbodskö.

 Mål. 

 Att alla i kommunen ska kunna få en plats för sjöbod/sjöbodsutrymme är lovärt men 
 tyvärr en utopi. Hur många nya sjöbodstomter har kommit fram de senaste åren? 

1.   Upplåtelse 
1.1 ok 
1.2 Finns det sjöbodskö? 
1.3 Finns inte många yrkesfiskare kvar. De som finns har redan sjäbod. 
1.4 Regler gällande båtlag/yrkesfiskare. 
1.4.1 Vad menas med båtlag? Finns det idag? 
1.4.2 Kontroll? 
1.5 Regler för icke yrkesfiskare. 
1.5.1 Förtydliga vad stadigvarande bosatt innebär. 
1.5.2 Denna regel bör tas bort! Annars blir man livegen. Om man har del i sjöbod och vill ha 

en egen så är detta inte möjligt! 
1.5.3 -1.5.8 ok 

1.5.9 Luddigt. 

 1.5.10-1.5.11 ok 

1.5.12 En synpunkt som framkommit är orimligheten i de fall någon som bor på orten 
 och äger tex 1/3 sjöbod genom arv. Då denna person vill ha en egen sjöbod så blir 
 vederbörande bortprioriterad i kön för sjöbodstomter, så länge han har del i sjöbod. 
 (Samtidigt som han givetvis hellre vill ha 1/3 sjöbod än ingen alls) Säljer då 
 vederbörande sin andel till de andra delägarna (Ofta syskon eller kusiner m.m.) så 
 måste vederbörande vänta ett antal år med att ställa sig i kö för sjöbodstomt.  Detta är 
 direkt diskriminerande mot de från ursprungsbefolkningen som bor kvar på orten 
 jämfört med nyinflyttade. Hur motverkas sken- och bulvanägande? 

 Hur ska man komma ur detta om man vill äga själv?? 

1.5.13 Vad menas med synnerliga skäl? Detta blir godtycke! 

1.6 Köregler för icke yrkesfiskare. 
1.6.1 Se svar 1.5.12 
1.6.2 Hur gör man vid byte av bod? Vad gäller t.ex. om man ärvt en del i en bod, men vill äga 

själv? 
1.6.3 Ok. 

2  3 ok 

4.1  4.2 ok 

4.3 Ett år är för kort tid. Bör minst vara två år. 

4.4  4.8 ok 

För Tångens Byalag 

Gunnar Arndt Ordf. 

Gunnar.arndt@telia.com  Tel. 0702613458  
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