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Detaljplan för Ödby 1:2 m.fl., Ödby Nordgård, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, 
Västra Götalands län. 
 
Detaljplanen upprättad utifrån PBL 1987:10 – ÄPBL av CIM&BIM Arkitekter AB  
 
 
 
PLANBESKRIVNING 
 
 

PLANHANDLINGAR 
 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

- Plankarta (bestämmelsekarta)    dat 2014-10-08 
- Illustrationskarta     dat 2014-10-08 
- Planbeskrivning (denna handling)   dat 2014-10-08 
- Genomförandebeskrivning    dat 2014-10-08 
- Miljökonsekvensbeskrivning    dat 2014-10-08 
- Fastighetsförteckning, upprättad    dat 2014-11-11 
- Koncept till samrådsredogörelse, Samråd I   dat 2011-03-13 
- Samrådsredogörelse, Samråd II    dat 2014-10-08 
- Utställningsutlåtande    dat 2015-04-07 
 

Övriga handlingar: 
 

- Naturvärdesinventering, Naturcentrum   dat 2007-06-30 
- Kulturhistorisk dokumentation, Bohusläns museum, rapport 2007:57 dat 2007-09 
- PM, Geoteknik, Ramböll Sverige AB   dat 2009-10-12 
- Trafikutredning Ödbyvägen, Henry Grew   dat 2014-08-19 
- VA-utredning, Aqua Canale    dat 2014-08-27 
 
 

INLEDNING/BAKGRUND  

Planområdet är beläget söder om Ödby Ö, väster om väg 174, norr om Hogarna och öster om 
Sotekanalens norra del. Området ligger ungefär 2,5 km söder om Hunnebostrand. Norr om 
området ligger ett större fritidshusområde med bl a småbåtshamn. Inom planområdet finns 
gården Ödby Nordgård (Ödby 1:2) samt några befintliga fritidshus. 
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Arealen på Ödby Nordgård är 211 ha varav 16 ha är åkermark. Arealen består alltså främst av 
impediment samt betesmark och skog. Ur jordbruksekonomisk synpunkt är gården liten med 
dagens krav på åkerareal för lönsam drift. Planarbetet har därför inriktats på att kunna 
upprätthålla ett öppet landskap och underhålla en traditionell gårdsmiljö. Med gårdens läge 
strax söder om Hunnebostrand med närhet till Sotekanalen och Ramsvik är en satsning på 
turism en viktig utvecklingsmöjlighet. 
 

 
 

Gårdens affärsidé är således att utveckla Ödby Nordgård till en attraktiv plats för turismen 
och det rörliga friluftslivet och härigenom skapa förutsättningar för turism- och jordbruks-
verksamhet som ger långsiktig hållbar lönsamhet. 
 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
 

Planområdet omfattar i huvudsak del av Ödby 1:2 och Ödby 1:4 samt några bebyggda 
fritidsfastigheter. All mark inom området är i privat ägo. De delar som avses tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse utgörs huvudsakligen av berg i dagen.  
 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av turistanläggningar i anslut-
ning till gården Ödby Nordgård (Ödby 1:2). Genom detaljplanen skall tillskapas byggrätter för 
nya bostadshus, uthyrnings- och campingstugor, husvagns- och husbilscamping, ställplatser, 
tältning, vandrarhem, restaurang, affär, minigolf och ett områdescentrum med bl.a. ”Barnens 
Gård”. 
 

Eftersom detaljplan saknas krävs planläggning, i enlighet med kommunens översiktsplan och 
reglerna i plan- och bygglagen (ÄPBL). Det är vidare viktigt att denna planläggning säkerställer 
en utveckling och regler för markanvändningen i enlighet med miljöbalken (MB). 
 

Ambitionen är att den nya bebyggelsen och satsningen på turismen skall bli ett tillskott till upp-
levelsen av miljön på Ödby. Området bedöms vara lämpat för föreslaget ändamål med tanke 
på mark- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp, vägar, 
närhet till samhällsservice samt att risken för vatten- och luftföroreningar är liten. 
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PLANDATA 
 
LÄGE 
 

Planområdets läge framgår av ovanstående lokaliseringskarta. 
 
AREAL 
 

Planområdet omfattar c:a 36,6 ha. 

 
MARKÄGARE 
 

All marken inom planområdet är i privat ägo. 
 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
 
RIKSINTRESSEN MM 
 
Planområdet utgörs av riksintresse för: 
 

- Naturvård och friluftsliv, område med stora friluftsvärden/närrekreation och stora 
natur- och kulturmiljövärden 

- skyddsvärda områden enligt Natur i Bohuslän 
- område med högsta naturvärde prior.1, enligt Sotenäs Naturskyddsförening. 
- odlingslandskap med stora kulturmiljövärden 
- område av riksintresse för friluftslivet MB Kap 3.6 
- särskilda hushållsbestämmelser enligt MB 4 kap 1,2 

 

En fördjupad redovisning av riksintressen och planområdets koppling till bestämmelserna i 
miljöbalken (MB), finns i miljökonsekvensbeskrivningen, som utgör särskild planhandling. 
 
 
 
KOMMUNENS FÖRRA ÖVERSIKTSPLAN, ÖP-04 

 

I översiktsplanen för Sotenäs kommun, 
antagen 2004-06-23, är det aktuella 
området markerat som “Område för 
fritidsboende och anläggningar för 
turism" och ”Utbyggnadsområde – 
bostäder, turistanläggning”. Enligt ÖP 
04 föreslås en ny turistanläggning för 
uthyrningsstugor kompletterad med 
tomter för enskilda fritidshus. Plan-
arbetet påbörjades med denna ÖP som 
grund. 
 
Delar av planområdet ligger inom 
värdefull jordbruksmark Klass B, men 
den planerade bebyggelsen kommer 
inte att ta denna mark i anspråk.  
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KOMMUNENS GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLAN, ÖP 2010 

 
 
Enligt ÖP 2010 är besöksnäringen en betydande och växande näringsgren och utvecklings-
potentialen bedöms som mycket stor.  Anläggningar med camping och stuguthyrning utgör en 
viktig del av besöksnäringen. Förutsättningarna för denna typ av anläggningar förändras och 
utvecklas kontinuerligt utifrån förändringar i gästernas önskemål. Ökade krav på bekvämlighet 
mm har medverkat till en förändring i det turistiska boendet från husvagnar och tält mot stugor 
och sk villavagnar. Även andelen husbilar har ökat.   
 
I ÖP 2010 har det aktuella området fått beteckningen ”UCA3” (se ovanstående kartutdrag) och 
området redovisas som ett ”Utvecklingsområde för campinganläggning och boende med 
inriktning mot turism”, där det är lämpligt att pröva utveckling i detaljplan. Där konstateras 
också att det pågår ett detaljplanearbete för en fritidsanläggning med fritidshus och 
campingverksamhet på Ödby och att detta område även hade stöd i ÖP-04. 
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GÄLLANDE DETALJPLANER  
 

För området finns inte någon gällande detaljplan.  
 
 
 
FÖRORDNANDEN 

 

När detalj-
planen upp-
rättades om-
fattades inte 
planområdet 
av strand-
skydd.  
 
Från och med 
den 1 dec 
2014 gäller ett 
utökat 
strandskydd. 
Detta har 
medfört att att 
vissa delar av 
detaljplanen 
numera 
omfattas av 
strandskydd.  
 
Med anled-
ning av detta 
har bygg-
nadsnämn-
dens arbets-
utskott i 
Sotenäs 
kommun 
ansökt till 
länsstyrelsen 
om att strand-
skyddet upp-
hävs inom 
detaljplanen i 
de delar där det 
utökade strand-
skyddet omfat-
tar kvarters-
mark enligt det 
upprättade 
planförslaget. 
 

 
Karta visande det nya strandskyddet samt den kvartersmark (rödbrunmarkerad) 
som ansökan om upphävande avser. 
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PLANERINGSMÅL 
 

Enligt PBL 5 kap 18 § skall detaljplaner grundas på ett program som anger utgångspunkter 
och mål för planen, om det inte är onödigt. Därför har ett planprogram upprättats med 
nedanstående redovisade mål som utgångspunkt för den föreslagna utvecklingen av Ödby 
Nordgård: 
 

- Att tillskapa byggrätter för 6 stycken nya bostadshus inom fastigheten Ödby 1:2. 
 

- Att tillskapa byggrätter för uthyrnings- och campingstugor. 
 

- Att genomföra denna turistiska exploatering utan att påtagligt skada riksintressena och 
områdets helhetsvärden.  

 

- Att exploateringen skall medföra att områdets tillgänglighet för allmänheten och förut-
sättningarna för det rörliga friluftslivet utvecklas och förbättras. 

 

- Att resurshushållning skall vara en bärande tanke i planarbetet 
 

- Säkerställa att den nya bebyggelsen utformas på ett sätt som är anpassat med stor 
hänsyn till natur, kulturvärden och landskapsbilden.  

 

- Den nya bebyggelsen och övriga anläggningar skall utföras av miljöklassade och 
återvinningsbara material. Stor miljöhänsyn skall tas beträffande drift och underhåll. 
Det bör prövas att utnyttja kretsloppsanpassade uppvärmningssystem med sol- eller 
bergvärme.  

 
Regeringen har givit turistpolitiken ett tydligt näringsperspektiv och den 15 juni 2005 god-
kände riksdagen följande mål för turistpolitiken: Att Sverige skall ha en hög attraktionskraft 
som turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar syssel-
sättning i alla delar av landet. 
 

Kommunerna i Norra Bohuslän formulerade i maj 2006 en gemensam politisk strategi för 
utvecklingen av besöksnäringen. Resultatet presenterades i ”ett historiskt dokument” där 
kommunerna lyfte fram besöksnäringen som en av de viktigaste tillväxtfaktorerna i Norra 
Bohuslän och gemensamt konstaterade politiker, näringsliv och organisationer att en kraft-
samling bör ske för att behålla och utveckla denna näringsgren. 
 

I regeringsbeslut från 2012-01-26 uppdrog Regeringen åt Tillväxtverket att genomföra insats-
er för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medel-
stora turist och upplevelseföretag. Tillväxtverket har även i enlighet med detta beslut valt ut 
fem områden som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. Bohuslän är ett av 
dessa fem områden. 
 
 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
 
ALLMÄN LÄMPLIGHETSPRÖVNING 
 

I 2 kap. plan- och bygglagen regleras de allmänna intressen som skall beaktas vid plan-
läggning. Bland annat framgår att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade till med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. 
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Den föreslagna exploateringen har stöd i kommunens översiktsplan och den föreslagna ex-
ploateringen bedöms medföra en från allmän synpunkt god hushållning med naturresurserna 
och föreslagen exploatering bedöms därför inte vara i konflikt med 2 kap. plan- och byggla-
gen eller med kommunens översiktsplan, ÖP 2010. 
 
 
MARK OCH VEGETATION 

 

Landskapstypen 
inom området 
utgörs av berg 
omväxlat med 
smala, flacka 
och lågt belägna 
odlings- och 
betesmarker. 

 
Marken inom 
området som 
föreslås använ-
das för bebyg-
gelse utgörs 
huvudsakligen 
av berg i dagen. 
De övriga de-
larna består 
mestadels av 
impediment, 
betesmark och 
skog. Se natur-
inventeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
 

Ramböll Sverige AB har upprättat förslag till geoteknisk utredning och fältundersökningar för 
planerad exploatering, PM Geoteknik 2009-10-12. Syftet med förslaget var att ge erforderligt 
underlag och förutsättningar för kommande geoteknisk utredning och fältundersökningar. 
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Topografi och terräng 
Området för planerad byggnation karaktäriseras av en mycket varierande topografi med 
branta kala berghällar och med flack terräng i dalgångarna mellan de kuperade områdena med 
berghällar. I dalgångarna antas jordlagren i huvudsak bestå av överst torrskorpelera och där-
under lerlager med okänd mäktighet och egenskaper. Lerlagren antas underlagras av morän 
ovan fast botten av berg. 
 

Föreslagna fält och laboratorieundersökningar 
Geotekniska fältundersökningar bör utföras i de flacka dalgångarna med jordlager bestående 
av lera där byggnation planeras. Upptagna störda och ostörda jordprover från fältundersök-
ningarna bör analyseras i geotekniskt laboratorium för att erhålla jordlagrens egenskaper. 
 

Föreslagen utredning 
Med underlag från fält- och laboratorieundersökningar föreslås en geoteknisk utredning 
upprättas. I utredningen utförs beräkningar och en bedömning av eventuella problem med 
sättningar eller bärighet i området med avseende på planerad byggnation. I området antas det 
inte föreligga några stabilitetsproblem då dalgångarna är flacka. 
 
Rekommendationen i PM:et är att det bör utföras en geoteknisk utredning med fält- och 
laboratorieundersökningar enligt ovanstående förslag, anpassat för planerad byggnation. 
 
Eftersom marken som föreslås användas för bebyggelse utgörs av berg i dagen kan 
grundläggning av byggnader huvudsakligen ske direkt på berg. Med tanke på detta har det i 
dagsläget inte bedömts nödvändigt att utföra någon komplett geoteknisk utredning i enlighet 
med det ovan föreslagna.  
 
 
RADON 
 
Radon i byggnader (mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft) kommer främst från marken 
och i mindre utsträckning från byggnadsmaterial. Berggrunden i Sotenäs utgörs i sin helhet av 
bohusgranit med höga halter av uran 238. Radonet från marken sugs in i byggnaden med jord-
luften genom otätheter i grundkonstruktionen. Risken för radonstrålning minimeras genom 
radonsäkert byggande.  
 
 
BERGRAS/BLOCKNEDFALL 
 
En inventering/besiktning av berget har gjorts av Lars-Erik Andersson, civilingenjör VoV. 
Nedan redovisas foton från området med en bedömning av bergsäkerheten inom områden där 
berg i dagen är synligt. 

Flygbild visande stenbrott/skrotstenslämningar väster om Ödbyvägen 
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Flygbild visande samma stenbrott/skrotstenslämningar som bilden ovan och bilderna nedan 
 
Inom detaljplaneområdet finns det rester efter nedlagda stenbrottt med skotstensupplag. Sten-
upplag och rester efter storskalig verksamhet med högar av stenavfall och råblock finns väster 

om Ödbyvägen.  
 
Utmed vägens 
västra sida syns 5 
meter höga ansam-
lingar av stenblock.  
 
Även öster om 
Ödbyvägen finns  
rester efter sten-
brott. Dessa sten-
brottslämningar 
utmed Ödbyvägen 
ligger inom 
NATUR-mark i 
detaljplanen. 
 

Bilden visar skrotstenhög väster om Ödbyvägen från Ödbyvägen. 
 

Ovanför dessa 
stenhögar är det 
dock kvartersmak 
med uthyrnings-
stugor och här blir 
det en brant bergs-
kant ned mot skrot-
stenshögarna med 
olycksrisk.  
 
Det finns alltså 
ingen risk för 
blocknedfall på 
uthyrningstugorna 
men väl en risk för 
att falla ned i skrot-
stenshögarna. 

Bilden visar skrotstenhögarna väster om Ödbyvägen. Bilden är tagen uppe på berget. 
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Med anledning av detta har det i detaljplanen införts en planbestämmelse om att skyddsstaket 
skall anordnas i kvartersgräns mot NATUR-marken i denna del av planområdet. Den stag-
käpp som syns på bilden ned till höger visar en utsatt kvartersgräns. 

Utdrag ur plankarta  Bilden är tagen uppe på berget. 
 
 
I hällmarksområdet väster om Ödbyvägen förekommer platser där enstaka uttag av sten 
gjorts. Merparten av dessa platser ligger inom NATUR-mark i detaljplanen, men inom 
området med uthyrningsstugor på maximalt 60 kvm (N5 – området) har det förekommit en 
mer omfattande brytning och det finns en relativt stor stenhög kvar som bilden nedan till 
höger visar. 
 
 

Utdrag ur plankarta Bilden visar skrotstenhög i korsningen under ”ÖDBY” på 
bilden till vänster. Stagkäppen visar utsättning av väg. 

 
 
Även inom den nordöstra delen av detta område finns det spår av en stenbrytnings och bear-
betningsplats (mycket stenskärvor) som bilden nedan visar. All skrotsten inom kvartersmark 
kommer att rensas från lösa block och övriga skrotstensrester. 
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Bilden visar stenbrytnings- och bearbetningsplats vid f 3 över ”ÖDBY” på bilden ovan till vänster. 
 
Kvartersmarken med uthyrningsstugor omgärdas i närområdet inte av några högre berg till 

Flygbild visande dalgången med husvagnscampingen 
skillnad från husvagns-
campingen som ligger i 
en djup dalgång omgär-
dad av högre vegetation i 
randzonerna. I berget 
mellan Ödbyvägen och 
husvagnscampingen har 
det endast närmast Öd-
byvägen skett stenbryt-
ning i någon större ut-
sträckning. Det finns 
dock några mindre plats-
er där stenbrytning skett 
och det finns även några 
kvarvarande skrotstenar 
från denna brytning som 
ligger upp på berget.  

Bilden visar skrotstenar uppe på berget väster om husvagnscampingen 
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Den del av detta 
bergsparti som ligger 
inom planområdet har 
avsatts som NATUR-
mark och utgörs av ej 
vittrat berg där det 
bedöms inte finnas 
någon risk för 
blocknedfall eller 
bergras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden är tagen mot Ödby Nordgård och visar berget väster om husvagnscampingen  
 
Spåren av tidigare ovannämnda stenbrytningen skall tydliggörs genom röjning av sly.  
 
 
 
NATURVÄRDESINVENTERING 
 

För att utröna områdets naturvärden har det utförts en naturvärdesinventering av 
Naturcentrum 2007-06-30. Enligt denna utredning har det påträffats följande fem tydligt 
avgränsade områden med ”naturvärden”, ”höga naturvärden” eller ”unika naturvärden” inom 
utredningsområdet: 

1. Strandängen Hunnebo Lera 
2. Ädelskog nordväst Nordgård 
3. Lövskog längs Ödbyvägen 
4. Väg och buskmark nordost Klåvan 
5. Hällmark och åkerholmar norr om Nordgård 

 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka något av dessa fem områden men 
områdets naturvärden är i stort knutna till kulturlandskapet och för att bevara värdena är det 
viktigt att den traditionella skötseln i form av bete fortsätter, framför allt på strandängen vid 
Hunnebo lera. 
 
 
 
LANDSKAPSANALYS 
 

En särskild studie har gjorts, som haft till uppgift att belysa landskapets förutsättningar – 
Rådhuset arkitekter 2010-02-22. 
 

Denna utredning har varit ett underlag för miljökonsekvensbeskrivningen, för att belysa hur 
landskapets förutsättningar och visuella samband med omgivningarna. 
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KULTURHISTORISK DOKUMENTATION 
 

I samband med planarbetet för Ödby Nordgård (Ödby 1:2 och Ödby 1:4) har Bohusläns 
museum fått i uppdrag att genomföra en dokumentation av de kulturhistoriska värdena inom 
planområdet. 
 

Under september 2007 genomförde Bohusläns museum kart- och arkivstudier över området, 
samt en kulturhistorisk dokumentation i fält. Under fältarbetet identifierades och 
dokumenterades olika kulturhistoriska lämningar och element i landskapet, som tillsammans 
med arkiv- och kartmaterial berättar Ödby Nordgårds historia från forntiden till 1900-talet.  
 

Bohusläns museums arbete resulterade i rapporten ”Kulturhistorisk dokumentation, Bohusläns 
museum, rapport 2007:57" som redovisar resultaten av arkivstudierna och beskriver och tolkar 
de kulturhistoriska lämningarna. Inför det fortsatta planarbetet lämnas råd och riktlinjer ur 
kulturmiljösynpunkt, samt åtgärdsförslag för att främja kulturvärdena i det fortsatta 
planarbetet. Dessa råd och riktlinjer har varit mycket värdefulla vid framtagandet av det nu 
föreliggande planförslaget.  
 
 
 
FORNLÄMNINGAR 
 

Planområdet innehåller inga kända förhistoriska lämningar men området ligger inom en miljö 
där det finns förekomst av fornlämningar. Landskapstypen, med höga berg omväxlat med 
smala, flacka och lågt belägna odlings- och betesmarker gör att bedömningen är att det endast 
är inom mycket begränsade områden som eventuella fornlämningar bör kunna påträffas. 
 

Vid impedimentet där Nordgården och Framgården ligger, finns indikationer på fornläm-
ningsförekomst, men området är också starkt förändrat av bebyggelse och brukande.  
 

Därför bedöms det att vidare arkeologiska insatser, som en särskild utredning, inte är 
motiverade.  
 
 
 
BEFINTLIG BEBYGGELSE 
 

Inom området som omfattas av detaljplanen finns idag 5 befintliga bostadshus, Ödby 1:7 
(bebos året runt), Ödby1:44, Ödby 1:49, Ödby 1:50 samt den gamla bondgården men sin 

mangårdsbyggnad. 
 
Mangårdsbyggnaden 
på den äldre gården 
har även renoverats 
under de senaste åren 
och denna bebos året 
runt. Bilden till 
vänster visar denna 
byggnad. 
 
 
 
 
 
 
 


