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Detaljplan för ÖSTRA STOCKEVIK, Grönskult 2:146 Planbeskrivning 
Skaftö, Lysekils kommun  Antagandehandling 

BAKGRUND 
I den kommuntäckande översiktsplanen för Lysekils kommun, delområde 
Skaftö, har ett område mellan väg 796 och golfbanan i Stockevik angetts 
som möjligt att förtäta med nya helårsbostäder.  

Byggnadsnämnden har i beslut från hösten 2005 medgivit att en 
utbyggnad av bostäder i en del av området får prövas i detaljplan. Ett 
program för detaljplan upprättades hösten 2006. Efter genomfört samråd 
beslutade kommunens miljö- och byggnadsnämnd i april 2007 att ge 
klartecken till fortsatt planarbete.  

Efter 2007 har flera fastigheter i området bytt ägare. Initiativtagare till 
planarbetet är ägare till fastigheten Grönskult 2:146 som även förvärvat 
Grönskult 2:35, Grönskult 2:111 samt del av Skaftö-Berg 2:150. Ett 
detaljplaneförslag har på initiativ av fastighetsägaren upprättats och sänts 
ut för samråd under våren 2010. Justeringar av planhandlingarna har 
därefter gjorts i enlighet med slutsatserna från samrådet. Detta har också 
inneburit att planområdet har utökats i sydväst för att möjliggöra 
anläggning av en fördröjningsdamm för dagvatten. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen är att, i överensstämmelse med kommunens översiktsplan, 
möjliggöra att det aktuella området kan bebyggas med bostäder. 
Planområdet, där det idag finns fem befintliga bostadshus, föreslås bli 
kompletterat med ca 27-30 tomter för bostadsändamål samt grönområden. 
Föreslagna tomter ska trafikmatas från Gröderhamnsvägen. 

PLANDATA 

Läge, areal och avgränsning 
Planområdet är beläget mellan Stockevik och Fiskebäckskil på nordvästra 
delen av Skaftö. 

Planområdets areal är drygt 6 ha. Planen omfattar ett område norr om väg 
796 där utbyggnad främst prövas på fastigheterna Grönskult 2:146 och 
2:111 som idag är obebyggda. Området avgränsas i norr av Skaftö 
golfbana, i söder av allmänna vägen 796, i väster av ett obebyggt 
bergsparti och i öster av åkermark.  

 

 Planområdets läge i 
kommunen 
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Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är privatägd med flera markägare. Huvuddelen 
av marken inom planområdet, Grönskult 2:146, Grönskult 2:111 samt del 
av Skaftö-Berg 2:150, ägs av Grönskult Utveckling AB som är 
initiativtagare till den föreslagna exploateringen. Markägoförhållanden i 
övrigt framgår av den fastighetsförteckning som ingår i planhandlingarna. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
I miljöbalkens 3 kap ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn ska 
tas till områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och 
vattenbruk, som har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för 
friluftslivet. Sådana områden ska så långt möjligt skyddas från åtgärder 
som påtagligt kan skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande.  

Enligt miljöbalkens 3 kap 6 § ska områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Havsområdena väster, norr och öster om Skaftö liksom Skaftös östra 
delar och norra strandområden är av riksintresse för naturvård. De värden 
som avses är framför allt knutna till Gullmarsfjorden. Skaftös 
vattenområde utgör även ett Natura- 2000 område i de delar som ligger 
inom Gullmarns naturreservat. 

Bohusläns kust och havsområden av riksintresse för friluftsliv, då de har 
särskilt goda förutsättningar för naturstudier, kulturstudier, strövande, 
bad, båtsport, kanoting och fritidsfiske. Det innebär att så gott som hela 
Skaftös strand- och kustområde är av riksintresse för friluftslivet. Karta 
nedan på sidan redovisar riksintresseområdenas avgränsning i förhållande 
till planområdet. 

Riksintresse naturvård              Riksintresse friluftsliv 
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Planförslaget: Den föreslagna markanvändningen bedöms som lämplig 
och utgör en från allmän synpunkt god hushållning med mark. 
Planområdet berörs inte av riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. 
”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden”. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Hela Skaftö ligger inom område som på grund av natur- och 
kulturvärdena är av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap MB. 
Ingrepp och exploateringsföretag får genomföras endast om de inte 
påtagligt skadar värdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för 
utveckling av befintliga tätorter och lokalt näringsliv.  

Söder om Brofjorden får enligt 4 kap 4§ inte uppföras ny enskild 
fritidsbebyggelse annat än som komplettering till befintlig eller 
fritidsbebyggelse med anknytning till det rörliga friluftslivet. 

 
Planförslaget: De förändringar i mark- och vattenanvändningen som 
föreslås är en utveckling av den befintliga bebyggelsen i och öster om 
Stockevik varför förslaget inte strider mot miljöbalkens bestämmelser i 
detta avseende.  

Natura 2000 
Ett urval av Europas mest värdefulla naturområden ingår i ett nätverk 
inom EU, Natura 2000. Syftet är att bevara och skydda den biologiska 
mångfalden i ett europeiskt perspektiv.  

I Sverige är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen enligt 4 
kap i miljöbalken. För att inte skada Natura 2000-områdenas värden 
krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i området. Detta kan även gälla 
åtgärder som sker utanför Natura 2000-området. 

Hela Gullmarns vattenområde utanför Skaftö utgör Natura 2000-område. 

PLANOMRÅDE 
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Gullmarn är den största av Bohusläns fjordar och en äkta tröskelfjord. 
Fjorden har ett rikt och delvis unikt marint djurliv. 

Gröderhamnsängen, nordväst om planområdet är också ett av de områden 
som är utpekat som Natura 2000-område. Gröderhamnsängen är en 
våtmark där en skalgrusbank har gett upphov till kalkkrävande vege-
tationstyper. Området är beläget strax väster om reningsverket. Större 
delen av området utgörs av en kalkfuktäng omgiven av kala klippor och 
höjder. Mitt i området ligger ett rikkärr med höga botaniska värden. 

 

Planförslaget: Planområdet ligger på ca 600 meters avstånd från havet. 
Plangenomförandet kommer inte att medföra någon påverkan på Natura 
2000-områdena.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geogra-
fiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhus-
luft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.  

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genom-
förandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter 
ska kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och 
upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka 
dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att 
gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och 
grundvatten) ska nå minst god status under perioden 2015-2027.  

Natura 2000-område 
Gullmarsfjorden 

Natura 2000-område 
Gröderhamnsängen 

PLANOMRÅDE 
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Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande 
bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av 
miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser 
och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. 
Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid 
planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  

Den ekologiska statusen i den vattenförekomst som betecknats 
”Gullmarns centralbassäng” har klassificerats till måttlig och 
Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormen till god ekologisk 
status med tidsfrist till 2021. Detta innebär först och främst att vattnets 
status inte får försämras men alltså även att den ska förbättras innan 2021. 
Den kemiska statusen för vattnet har klassats som god och den får inte 
försämras, bortsett från kvicksilver och kvicksilverföroreningar där god 
kemisk ytvattenstatus inte uppnås. Halterna av kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar bör inte öka till 2015.  

Planförslaget: Det finns idag inga indikationer på att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas inom 
områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell 
planläggning. Genomförandet av planen bedöms inte heller komma att 
påverka statusen i Gullmarns vattenområde då föreslagna åtgärder för 
dagvattenhantering vidtas. 

Strandskydd, 7 kap 13§ MB 
Strandskydd gäller för vattenområdena runt Skaftö utom för samhällenas 
hamnområden. Vidare gäller strandskyddsförordnande på mellan 100 – 
300 m från havsstrandlinjen utom inom detaljplanelagda områden. Det 
aktuella planområdet ligger drygt 600 meter från vattnet och berörs inte 
av strandskyddsförordnande. 

Naturreservat, 7 kap MB 
Gullmarns naturreservat omfattar vattenområdena runt Skaftös västra, 
norra och östra kust samt delar av strandområdena på norr- och 
västsidorna. Även Gröderhamnsängen utgör naturreservat. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
För Lysekils kommun gäller översiktsplan 2006, antagen av kommunfull-
mäktige 2006-06-21. Enligt planen är en betydande framtidsfråga för 
Skaftös utveckling hur den pågående omvandlingen av helårsbostäder till 
fritidshus kan hejdas.  

Kommunens målsättning om att planera för en befolkningsökning innebär 
att det i genomsnitt behöver tillkomma minst 15 nya lägenheter om året 
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 ÖP06 redovisar 
”förtätning med småhus” 
inom det aktuella området 

på Skaftö. Hälften av dessa behövs för att kompensera den årliga 
omvandlingen till fritidshus. 

Det aktuella planområdet ligger inom ett s k R1-område - ”Utbyggnads-
område för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt 
för förtätning”. 

För dessa områden gäller följande: 

Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande 
verksamheter, service och rekreation. I området inbegrips mindre 
rekreationsanläggningar som t ex familjecamping. Ingen nybyggnad som 
kan försvåra en framtida lämplig planläggning får tillkomma. Detaljplan 
krävs för all nybebyggelse. 

Den del av området som ligger norr om väg 796 beräknas i 
översiktsplanen kunna inrymma ca 35-50 bostäder i blandad bebyggelse. 

 

 

 

 

Detaljplaner 
Detaljplan saknas inom planområdet medan det bebyggda området direkt 
väster om planområdet är detaljplanelagt, ”Förslag till byggnadsplan för 
fritidsändamål på del av fastigheterna Grönskult Stora (2:22 och 2:23) nu 
2:111 m fl i Skaftö socken och kommun” fastställd 1962-06-18. Planen är 
ändrad genom beslut 1999-09-10. Denna plan gränsar direkt till 
planområdet i nordväst. 

För ett område, ca 200 meter väster om planområdet och norr om 
Stockeviks hamn, gäller detaljplan ”Skaftö-Berg 2:149, 2:152 m fl”. 
Planen vann laga kraft 2002-01-24. Denna plan gränsar inte direkt till 
planområdet. 
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Planprogram 
Ett program till detaljplan för bostäder var utskickat för samråd under 
december 2006 och januari 2007. Inkomna synpunkter har sammanställts 
i ”Redogörelse för programsamråd”, daterat 2007-04-12. I samråds-
redogörelsen anges vilka fortsatta utredningar som krävs för det fortsatta 
planarbetet.  

Planförfarande 
Planarbetet drivs enligt reglerna normalt planförfarande, vilket innebär att 
både samråd och utställning har genomförts.  

Ett detaljplaneförslag upprättades och sändes ut för samråd under våren 
2010. Synpunkterna från samrådet sammanställdes och kommenterades i 
samrådsredogörelse daterad 2010-07-15. Inför utställning gjordes 
justeringar i planhandlingarna i huvudsak enligt de i samrådsredogörelsen 
föreslagna kompletteringarna/justeringarna. För att möjliggöra en 
anläggning för fördröjning av dagvatten utökades planområdet med ca 
0,5 ha i sydväst jämfört med samrådsförslaget. Efter utställningen har 
mindre justeringar gjorts på plankartan och i genomförande-
beskrivningen. Ändringarna redovisas i sammandrag i slutet av denna 
beskrivning. 

Kommunala beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2007-04-12 den upprättade 
programsamrådsredogörelsen och godkände att planarbetet kan fortsätta 
med de utredningar och kompletteringar som föreslås i programsamråds-
redogörelsen. Beslut togs samtidigt om att planens genomförande inte 
bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-03-04 att föra ut planen på 
samråd enligt 5 kap 21 § plan-och bygglagen. 

2010-08-19 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att slutföra pågående 
utredningar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-08 om utställning av planförslaget 
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen. 
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BEHOVSBEDÖMNING, MKB 

Miljöbedömning 
Under framtagandet av detaljplaneprogram för det aktuella området har 
en behovsbedömning gjorts för att bedöma om planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Planförslaget medför inte någon skada på Natura 2000-område, 
riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas 
nationella miljömål. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i 
kommunens översiktsplan. 

Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt 
inte kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och 
säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
En miljöbedömning för planens genomförande behöver därmed inte 
genomföras och det finns inget behov av att upprätta en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 12§. 

En redovisning av detaljplanens konsekvenser för miljön görs i följande 
avsnitt ”Förutsättningar, förändringar och konsekvenser”.  

Ställningstagande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2007-04-12 beslut om att planens 
genomförande inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. En 
särskild MKB ska därför inte upprättas. Förändringar i planförslaget efter 
samrådet medföra inget ändrat ställningstagande. 

Samråd 
Länsstyrelsen har i samband med programsamrådet getts tillfälle att yttra 
sig över behovsbedömningen och kommunens förslag till ställnings-
tagande. Länsstyrelsen instämmer i yttrande i kommunens bedömning 
under förutsättning att planen inte kommer att medföra en betydande 
påverkan på närliggande Natura 2000-områden. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Mark 
Terrängförhållanden 
Förutsättningar 
Området består dels av bergiga partier och dels av relativt flacka jord-
bruksmarker och f d jordbruksmarker. Åkermarken ligger på +8 - +12 m ö h.  

Marken i sydvästra delen som är under igenväxning är inte dränerad och 
är relativt sank. Avvattning av området sker mot den sydvästra delen av 
planområdet. 

Nordväst om planområdet samt i den mellersta delen (delvis utanför 
planen) finns bergspartier som höjer sig 5-10 meter över den omgivande 
öppna marken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I norr utgör ägogränsen mot golfbanan en avgränsning av planområdet. 
Här växer högre vegetation som dock inte är sammanhängande utan man 
kan från vägen se golfbanan och de bakomliggande bergen i norr.  

Planförslaget 
Exploatering av området innebär att mark som idag är öppen odlingsmark 
tas i anspråk bebyggs med bostäder. Förslaget innebär inte några stora 
förändringar i form av schakt eller utfyllnad för att kunna iordningställa 
vägar och tomtplatser. Dränering och viss mindre uppfyllnad kan bli 
nödvändig i den sydvästra bebyggelsegruppen. I den sydvästra delen av 
området där marken redan idag är sank föreslås att en dagvattendamm 
blir anlagd. 

Åkermarken i västra delen av 
området 

Vy mot planområdet från sydost 
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Natur och vegetation 
Förutsättningar 
Planområdet utgörs av en gammal småskalig jordbruksbygd med äldre 
bostadshus på stora tomter. Området består dels av bergiga partier och 
dels av relativt flacka jordbruksmarker. Norr om planområdet ligger 
Skaftö golfklubb.  

Inom planområdet finns inga skogspartier. Högre vegetation förekommer 
främst som ridåer utmed ägogränser och bergskanter samt inom den 
sydvästligaste delen av planområdet. I nordöstra delen finns en mindre 
lövdunge i anslutning till gränsen mot golfbanan. 

Marken inom Grönskult 2:111, söder om Gröderhamnsvägen, utgörs av 
tidigare öppen mark som nu är under igenväxning med lövvegetation. 

Nordväst om planområdet, gränsande till Gullmaren, ligger Natura 2000-
området Gröderhamnsängen som är ett stort, öppet och välhävdat rikkärr 
med en stor orkidéförekomst, flera rikkärrsmossor samt ett antal 
rödlistade arter. Tidigare har området kring Slätten (planområdet) 
dränerats mot Gröderhamnsängen. Under 1900-talet har vattenflödena vid 
Slätten ändrats så att detta område idag dräneras mot Stockevik. 

Planförslaget 
Planförslaget tar stor hänsyn till befintliga bergs- och vegetationsområden 
genom att bebyggelsen placeras tätt på relativt små tomter. De områden 
som bebyggs består främst av åkermark utan växtlighet som kan anses 
särskilt skyddsvärd. Ett bergsparti i sydvästra delen ingår i planområdet 
som allmän platsmark NATUR. Genom att anläggande av fördröjnings-
damm föreslås i detta område kommer avverkning av en del befintlig 
trädvegetation behöva ske.  

Befintlig vegetation i anslutning till diken och ägogränser föreslås bli 
bibehållen och integrerad i bostadsområdet, liksom också ett naturmarks-
parti i nordöstra delen av planområdet. Nya grönytor för lek och spel 
kommer att anläggas inom bostadskvarteren. I planområdets nordöstra del 
finns ett område avsatt där en mindre damm för fördröjning av dagvatten 
föreslås bli anlagd. Närområdet till dammen ska utformas med 
planteringar så att utseendet blir så naturligt som möjligt. Vatten och 
grönska kan också bidra till att höjd kvalitet i boendemiljön. 

Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar 
För Grönskult 2:140 har tidigare utförts en geoteknisk undersökning för 
planerad byggnad. Undersökningen är utförd av Bohusgeo och redovisas 
i rapport och i PM 2004-11-19. 

Geoteknisk undersökning och utredning för övriga delar av planområdet 
har utförts av Bohusgeo AB hösten 2009 och redovisas i rapport daterad 
2009-11-25 och PM 2009-11-26 kompletterat i PM 2010-09-16. 
Undersökningen syftar till att utgöra underlag för redovisning av 

Östra delen av området 

Västra delen av området 

Sydvästra delen av planområdet – 
till höger i bild 
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släntstabiliteten, grundläggningsförutsättningarna samt eventuell före-
komst av markradon. 

Det totala sonderingsdjupet varierar i undersökningspunkterna mellan 1 
och ca 25 meter. Jordlagren bedöms under det ca 0,2 meter tjocka 
vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 
• lera 
• friktionsjord vilande på berg 
Det fasta ytlagret utgörs av sediment av silt och sand med riklig 
förekomst av skal samt av skalsand. I enstaka punkter har torrskorpesilt 
och torrskorpelera påträffats. Tjockleken av ytlagret varierar i regel 
mellan ca 1 och ca 2 meter. Vattenkvoten har i regel uppmätts till mellan 
ca 20 % och ca 40 %. Sedimentet är på grund av siltinnehållet mycket 
tjällyftande och starkt flytbenäget. Lera har påträffats till mellan ca 2 och 
22 meters djup under markytan. Mäktigheten är störst inom den östra 
delen och minst inom den västra. Leran bedöms vara normalkonsoliderad.  

Grundvattennivån har inte uppmätts. Den övre grundvattenytan bedöms 
kunna stiga till markytans nivå vid nederbördsrika perioder och vid 
torrperioder kunna sjunka till 2 à 3 meter under markytan. 

Planförslaget 
Släntstabilitet 
Släntstabiliteten bedöms med ledning av de små nivåskillnaderna under 
nuvarande förhållanden vara tillfredsställande och den planerade 
bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfreds-
ställande. 

Sättningar och grundläggning 
Med ledning av skjuvhållfastheterna och vattenkvoterna bedöms leran 
inte kunna påföras någon belastning utan att långtidssättningar upp-
kommer. 

Byggnader bör därför lämpligen grundläggas med spetsbärande pålar och 
med fribärande golv. Det bör uppmärksammas att pålarna kan tränga ned 
djupare än vad de utförda sonderingarna visar. 

Nivåsättningen av området bör utformas så att uppfyllnader minimeras, 
för att undvika marksättningar, som i sin tur kan medföra påhängslaster 
på pålar, brott på ledningar mm. Sättningsberäkningar har gjorts inom 
ramen för den geotekniska utredningen. Dessa visar att man inom område 
där lerdjupet uppgår till 11 meter kan räkna med en sättning av ca 30 cm 
efter 40 år vid en uppfyllnad på ca 0,5 meter. Om uppfyllnader ändå 
erfordras med hänsyn till dränering, ledningsfall osv bör dessa 
kompenseras med lättfyllning. Planbestämmelse om detta har införts.  
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Gator och ledningar 
För att vid anläggning av VA-ledningar inte orsaka en grundvatten-
sänkning, som i sin tur ger upphov till marksättningar, bör grundvatten-
nivån bibehållas genom att tätskärmar av bentonitblandad sand i 
ledningsgravarna utförs. 

Gator bör med hänsyn till marksättningar utföras huvudsakligen i nivå med 
omgivande mark. 

Schaktning 
Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max 
schaktdjup av 2 meter. Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att 
jorden delvis är mycket flytbenägen och lättstörd. Vid schakt under 
grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid riklig vattentill-
rinning kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras. Om 
arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. 

Infiltration 
För att undvika stora marksättningar, bibehålla grundvattenbalansen, 
erhålla viss rening av dagvattnet, inte påverka omkringliggande vegetation 
mm, föreslås lokalt omhändertagande av regnvatten genom infiltration 
utföras. Se även under rubriken Teknisk försörjning/Dagvatten. 

Bergras och blocknedfall 
Inom de begränsade partier där berg förekommer inom sydvästra delen av 
området, är nivåskillnaden relativt liten, se foton intill, och inga bety-
dande överhäng eller tydliga sprickor kunde observeras. 

I den geotekniska utredningen görs bedömningen att det inte föreligger 
någon risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplane-
området. 

Radon 
Förutsättningar 
I Lysekils kommuns översiktsplan från 2006 finns ett ställningstagande 
om krav på radonsäkert byggande och uppföljande radongasmätning i alla 
nybyggda bostäder, skolor och förskolor. Bakgrunden till detta 
ställningstagande är att erfarenheten har visat att även mark som vid den 
översiktliga karteringen från 1980 (SGU) klassades som "normalrisk-
mark" ibland har orsakat lokalt höga radonvärden i nya byggnader. 
Sprickor i berggrunden eller olämpligt material av fyllnadsmassa bör vara 
största orsaken till detta. Om man dessutom i samband med byggnationen 
måste göra sprängningar, schaktningar m.m. uppstår en helt ny situation 
med nya sprickor och kanaler som riskerar att leda fram ännu mera radon. 

Planförslaget 
En bestämmelse om att ”Byggnader där människor stadigvarande vistas 
ska ges ett radonsäkert utförande” har införts i planen.  

Bergsidor i sydvästra delen av 
planområdet (foto Bohusgeo AB) 
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Raä Skaftö 189:1 

Fornlämningar - kulturmiljö 
Förutsättningar 
I planområdets östra del finns en fyndplats registrerad som fornlämning 
med beteckningen Raä 189:1. Fyndplatsen omfattar en stor del av den 
öppna åkermarken. Fyndplatsen betecknas som en ”övrig fyndplats”. Vid 
en arkeologisk utredning 1990 hittade Bohusläns museum flintavslag på 
flera platser inom området. 

Arkeologisk utredning för hela planområdet har utförts av Bohusläns 
museum hösten 2009. Vid utredningen grävdes 44 schakt med maskin. 
Den arkeologiska utredningen resulterade endast i sporadiska indikationer 
på förhistorisk aktivitet. Inom fornlämningen Skaftö 189, påträffades 
enstaka övrigt slagen flinta. 

Bohusläns museum gör bedömningen att inga fornlämningar berörs av 
planerade åtgärder inom planområdet. Fornlämningen Skaftö 189 är 
tidigare bedömd som en övrig kulturhistorisk lämning efter det att en 
arkeologisk förundersökning utförts inom delar av fornlämningen år 
1991. I det aktuella ärendet fick Bohusläns museum i uppdrag av 
kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa 
fornlämningens status. Efter 2009 års arkeologiska utredning 
konstaterades att Skaftö 189 inte sträcker sig in i det utredda området. 

Inom eller i anslutning till området finns ingen värdefull bebyggelse- 
eller kulturmiljö som beskrivits i kommunens kulturmiljöprogram. 

 

 

Planförslaget 
I redovisningen av den arkeologiska utredningen, i ”Redovisning av 
arkeologisk undersökning” daterad 2009-11-13, görs bedömningen att 
inga fornlämningar berörs av den planerade detaljplanen.  



14 (32) 

 

Planbeskrivning Detaljplan för ÖSTRA STOCKEVIK, Grönskult 2:146 
Antagandehandling Skaftö, Lysekils kommun 

Bebyggelse 
Landskapsbild/stadsbild/omgivande bebyggelse 
Förutsättningar 
Landskapet är ett stycke, för Skaftö typisk, småskalig och glest bebyggd 
jordbruksbygd. Inom planområdet finns äldre småbruksbebyggelse samt 
enskilda bostadshus av olika ålder. Landskapet är omväxlande med 
mindre bergspartier som skjuter upp och delar upp landskapet i mindre 
landskapsrum. 

Planförslaget 
Den föreslagna utbyggnaden utgör en förtätning av befintlig bebyggelse i 
området. För att bibehålla en del av områdets nuvarande ”lantliga” 
karaktär är det angeläget att vissa delar i området bibehålls som öppen 
mark och naturmark. Den föreslagna bebyggelsen fördelar sig på tre olika 
grupper åtskilda från varandra. Öster om Gröderhamnsvägen föreslås en 
grupp medan marken på västra sidan av Gröderhamnsvägen bibehålls 
obebyggd (utanför planområdet). Från den östligaste delen av 
Gröderhamnsvägen kommer man inte att se de västra av de föreslagna 
bostadsgrupperna eftersom det ligger ett höjdparti emellan. För att 
bibehålla avgränsningen av landskapsrummen och i någon mån ansluta 
till den traditionella byggnadstraditionen är det väsentligt att inte tillåta 
bebyggelse på bergspartierna utan bibehålla dessa som naturmark. 

 

Grönskult 2:110  Grönskult 2:130 

Grönskult 2:108     
Grönskult 2:99 

Grönskult 2:125      Grönskult 2:122 

Grönskult 2:140 
Grönskult 2:130   

Befintlig 
bebyggelse i 
planområdet 
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Bostäder 
Förutsättningar 
Inom området finns spridd bebyggelse, i huvudsak äldre bostadshus på 
relativt stora avstyckade tomter. Sammanlagt finns fem befintliga 
bostadshus inom planområdet. Längre västerut mot reningsverket ligger 
ytterligare ca 15 hus som nyttjar Gröderhamnsvägen som tillfart.  

Ett nyare villaområde med 13 tomter har för några år sedan byggts ut på 
bergspartiet ovanför Stockeviks samhälle. I anslutning till detta område 
kan ytterligare bostäder tillkomma. 

Planförslaget 
Lokalklimatet inom området är bra för bostadsbebyggelse. Det råder goda 
ljusförhållanden och angränsande berg och vegetation ger skydd för vind.  

Inom området föreslås 27-30 tomter för enbostadshus. Planförslaget 
möjliggör varierande tomtstorlekar, mellan ca 400 och 1000m2. Tomterna 
möjliggör att husen placeras så att uteplatser kan anordnas i lägen med 
goda ljusförhållanden, i syd- och västlägen. Då flertalet tomter ligger på 
den platta f d åkermarken erbjuder tomterna stor flexibilitet när det gäller 
placering av byggnaderna.  

På föreslagna nya tomter för friliggande bostadshus med minsta tomtstorlek 
600 kvm, får enligt förslaget uppföras en huvudbyggnad och högst två 
komplementbyggnader (garage /gäststuga/förråd). Största tillåtna samman-
lagda byggnadsarea per bostadstomt är 180 kvm. Största tillåtna byggnads-
area för huvudbyggnad är 150 kvm och för komplementbyggnader 
(garage/förråd) 50 kvm. Enskilda komplementbyggnader får ha en yta av 
högst 40 kvm. Inom den västra delen medges även sammanbyggda småhus 
på tomter som är minst 400 kvm. Största tillåtna byggnadsarea per tomt för 
sammanbyggda småhus är 150 kvm varav huvudbyggnad får ha en största 
byggnadsarea på 120 kvm. En komplementbyggnad, med en största 
byggnadsarea på 40 kvm, medges. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,5 meter. Traditionell 
bohuslänsk hustyp med förhöjt väggliv (se illustration till vänster) inryms 
i dessa planbestämmelser. Bostadshusen ska ha en taklutning på minst 27 
grader och högst 38 grader.  

Högsta tillåtna 
byggnadshöjd räknat från 
markens medelnivå runt 
huset föreslås för nya 
tomter vara 4,5 meter 
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För komplementbyggnad föreslås en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter 
och en maximal taklutning på 27 grader. 

Planen ger möjlighet till delning av de befintliga större bostads-
fastigheterna inom planområdet. Detta gäller t ex Grönskult 2:140, 
Grönskult 2:122 och 2:108 samt den obebyggda fastigheten Grönskult 
2:139. 

Tillgänglighet 
De föreslagna nya bostadshusen ligger uteslutande inom plan mark och 
tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga bedöms inte bli något problem. Tillgängligheten till området kan 
även komma att förbättras om utbyggnad av gångförbindelser inom och 
från planområdet mot Fiskebäckskil kommer till stånd. 

All bebyggelse som tillkommer efter detaljplanens antagande ska följa 
gällande normer för handikappanpassning. 

Service 
Stockevik saknar allmän och kommersiell service.  

På Skaftö finns bra basservice som är koncentrerad till Fiskebäckskil med 
livsmedelsbutik och Grundsund med butiker, förskola och skola. 
Avståndet till Fiskebäckskil är ca 2 km och till Grundsund ca 4,5 km. 
Bredare samhällsservice finns i Lysekil. 

Friytor och rekreation 
Förutsättningar 
Området har ett fint läge med närhet till natur och vatten. Hela den 
kustnära zonen utgör område som är särskilt värdefullt för rekreation och 
omfattas också av riksintresse för friluftslivet. Planområdet ligger öster 
om riksintressezonen. 

En kustnära vandringsled mellan Orust i söder och Moss i Norge har 
tillkommit inom ramen för ett EU-projekt (The North Sea Coastal Path”). 
Sträckningen av vandringsleden går strax väster om planområdet. 

Skaftö golfbana, en 18-hålsbana, ligger norr och öster om planområdet. 

Stockeviks båthamn ägs och drivs av båthamnsföreningen i Stockevik. 
Längst in i viken ligger båtvarv och område för båtuppläggning.  

Närmsta badplats finns vid Sörhålet. Badplatser finns även vid Stockevik 
och Munkevik. 

Planförslaget 
Genomförandet av planförslaget tar inte i anspråk några ytor som 
utnyttjas av det rörliga friluftslivet. De områden som idag är populära 
strövområden kommer även fortsättningsvis att vara lättillgängliga för 
allmänheten. Området får bra anknytning till befintliga gångvägar. 

Skaftö golfbana gränsar till 
planområdet 
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Vägar och trafik 
Vägnät 
Förutsättningar 
Som underlag för planarbetet har en trafikutredning tagits fram av WSP 
Samhällsbyggnad. Utredningen presenteras i rapport ”Trafikutredning för 
Grönskult 2:146 m fl” daterad 2009-12-08, rev. 2010-08-27. Trafik-
utredningen redovisar åtgärder för att förbättra framkomlighet och 
säkerhet på väg 796 och Gröderhamnsvägen. 

Planområdet är beläget direkt norr om Stockeviksvägen, väg 796. Den 
allmänna vägen 796 ansluter till väg 785, mellan Fiskebäckskil och 
Grundsund/Rågårdsvik, ca 500 meter söder om Fiskebäckskil. Sikten i 
korsningen är idag godtagbar och under perioden 2004-2009 har inga 
polisrapporterade olyckor inträffat i korsningen eller på väg 796. 

I anslutningen till korsningen ligger tillfarten till Skaftö golfklubb. 
Stockeviksvägen är smal med varierande bredd 4,0-5,5 meter, bredast i 
avsnitten med små radier. Några egentliga mötesplatser finns inte, utan 
naturliga breddningar vid infarter a. Antalet tyngre fordon är mycket litet och 
personbilar kan mötas i låg fart. Skyltad hastighet är 50 km/h. 

Vid en mätning 1999 uppgick årsdygnstrafiken på Stockeviksvägen till 190 
fordon (+ 44%) per årsmedeldygn (ÅDT). Utav dessa var ca 5 tunga fordon. 
Mätningarna visar att trafiken under enstaka dygn i juli månad uppgick till ca 
500 fordon. Trafikräkningar under juli månad 2010 visade ca 600 fordon per 
dygn på Stockeviksvägen öster om Gröderhamnsvägens anslutning. I början 
av augusti månad var det samma storleksordning. Uppskattningen 560 
fordon i sommarmedelsdygnstrafik juni-augusti bedöms därför vara rimlig.  

 
 

 

Gröderhamnsvägen som leder till reningsverket, ansluter till väg 796. 
Gröderhamnsvägen är smal, ca 3-3,5 meter med mötesplatser, och har 
idag hastighetsbegränsningen 30 km/h. Vägen nyttjas som tillfart för ett 
tjugotal bostadsfastigheter samt för trafik till reningsverket. Uppgifter om 
antal fordon på denna väg saknas sedan tidigare. Trafikräkningar på 
Gröderhamnsvägen vid några tillfällen under sommaren 2010 visade som 
mest ca 120 fordon, vilket sammanföll med ett bröllop och ca 15-20 
husvagnsekipage på Gröderhamnsvägen. Vid ett annat tillfälle i början av 

 

Uppmätta och beräknade trafikmängder på Stockeviksvägen - idag och 
efter utbyggnad (Trafikutredning, WSP) 

Gröderhamnsvägen 

Anslutning av Stockeviksvägen 
till väg 785 

Stockeviksvägen - väg 796, öster 
om planområdet 
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augusti då det inte fanns något speciellt evenemang uppgick trafiken till 
ca 80 fordon.  

Trafik till reningsverket utgörs av en slambilstransport/dag under 
sommaren och 1-2 transporter/vecka övriga delar av året. Till detta 
kommer någon bil med kemikalier varannan månad samt sopbilar och 
fordon för drift av vägen, viss byggtrafik etc. 

Planförslaget 
Den föreslagna exploateringen med ca 30 bostäder innebär ett ökat antal 
trafikrörelser till och från området. Uppskattade trafikmängder framgår 
av tabell nedan. Två olika alternativ redovisas, Alternativ 1 avser 35 nya 
bostäder och Alternativ 2 45 bostäder. Den tunga trafiken beräknas till 2 
%, d v s endast enstaka tunga fordon.  

En trafikalstrare utöver boendetrafiken i området finns i Stockeviks hamn 
där det finns ca 120 iordningställda parkeringsplatser. Dessa används i 
huvudsak av Gåsöbor för långtidsparkering och därför blir trafik-
alstringen relativt liten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikverket har vid samråd uttalat att man anser att väg 796 har en 
standard som kan godtas för den belastning som blir följden av den 
föreslagna exploateringen under förutsättning att mötesmöjligheterna blir 
förbättrade. I trafikutredningen redovisas förslag till mötesplatser. På 
sträckan mellan väg 785 och Gröderhamnsvägen föreslås mötesmöj-
ligheterna förbättras vid sex platser genom enkla lokala breddningar, se 
även karta följande sida. Mötesplatserna utmed Stockeviksvägen innebär 
att framkomligheten blir avsevärt bättre än idag. Planstandarden är låg 
och det är därför inte lämpligt att bredda vägen i hela dess sträckning, 
vilket skulle kunna medföra att hastigheterna ökar. 

Parallellt med planarbetet har en genomförbarhetsstudie utförts i samråd 
med Trafikverket beträffande de föreslagna åtgärderna. Dessa kan 
genomföras utan föregående förstudie och arbetsplan.  

 

Trafikmängder 
Stockeviksvägen. 
Tabell från 
trafikutredning, WSP 
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Den tillkommande trafiken kommer också att belasta Gröderhamnsvägen 
som under ett sommarmedeldygn uppskattas få en trafik av ca 300 fordon 
efter utbyggnad av området. Vissa av de nya tomterna föreslås få 
direktutfart till vägen medan andra får tillfart från anslutande nya 
bostadvägar. Utmed Gröderhamnsvägen föreslås förbättrade mötes-
möjligheter bli anordnade på tre platser – vid Gröderhamnsvägens 
anslutning till Stockeviksvägen (väg 796), vid 90-graderssvängen samt 
söder om fastigheten Grönskult 2:140 där vägen gör en krök runt berget 
(se illustrationsplan).  

Nya bostadsvägar ska ha en bredd av minst 4,5 meter som gör det möjligt 
för två personbilar att mötas. Alla vägar ska vara framkomliga för 
utryckningsfordon.  

Samråd har även skett med Trafikverket angående siktförhållandena vid 
anslutningen av väg 796 till väg 785. Siktförhållandena bedöms vara 
godtagbara med nuvarande utformning. Några kapacitetsproblem bedöms 
inte uppkomma i korsningen med anledning av den planerade utbyggnaden. 

En fortsatt exploatering söder om Stockeviksvägen diskuteras i kommunen. 
Detta kan komma att medföra ytterligare belastning på Stockeviksvägen. 
Inga beslut om en sådan exploatering är ännu fattade, men om den 
aktualiseras kan eventuellt ytterligare höjning av standarden motiveras. 

Förslag till förbättrade mötesmöjligheter utmed Stockeviksvägen, M1-M6. 
(Trafikutredning, WSP) 

PLANOMRÅDE 
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Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar 
Gång- och cykelvägar i natur och naturstigar förbinder Stockevik med 
Grundsund, Fiskebäckskil och Kristineberg. Befintlig gångstig från södra 
delen av Fiskebäckskil, Gullvivevägen, ansluter till väg 796 i östra delen 
av planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kommunens översiktsplan redovisas utbyggnad av GC-väg utmed väg 
785 och väg 796. En sådan utbyggnad av gc-väg omfattas för närvarande 
inte av Trafikverkets eller kommunens åtgärdsplaner. 

Planförslaget 
I planförslaget föreslås att en gång- och cykelväg byggs på en sträcka av 
ca 100 meter, ifrån Gröderhamnsvägen fram till den befintliga gångstigen 
som leder till södra delen av Fiskebäckskil där den ansluter till Gullvive-
vägen. Den befintliga gångstigen (längd ca 600 meter) ska i samband 
med utbyggnad av det aktuella området förbättras till en två meter bred 
grusväg. Detta är den genaste vägen till såväl förskola som busshållplats 
och dagligvaruaffär. 

Från planområdets västra del är avståndet ca 200 meter till den punkt där 
Gröderhamnsvägen når gångvägen som förbinder Östra Stockevik med 
norra delarna av Fiskebäckskil.  

Sträckan från Gröderhamnsvägen till Stockeviks hamn är ca 500 m. 
Utbyggnad av gångväg utmed denna sträcka av Stockeviksvägen är i 
nuläget inte aktuell.  

Kollektivtrafik  
Förutsättningar 
Busslinjen 845 trafikerar väg 785. Till Uddevalla finns ca tio förbindelser 
i varje riktning på vardagar och tre på lördagar. Mellan Fiskebäckskil och 
Lysekil går båtförbindelse med drygt 20 turer i vardera riktningen på 
vardagar och lördagar samt något färre på söndagar.  

Skolbussen angör Stockevik så länge det bor skolbarn där. 

Utdrag ur ÖP06- markanvändningskarta Skaftö 

Befintlig 
gångstig 

Befintlig 
gångväg 

Befintlig gångförbindelse 
mot Fiskebäckskil föreslås 
bli förbättrad 
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Busshållplatser (se karta sid 19 - Hpl) finns där väg 796 ansluter till väg 
785 samt i södra Fiskebäckskil där Hästhovsvägen ansluter till väg 785. 

Planförslaget 
Avståndet från planområdet till de båda hållplatserna är ca 1,5 km. 
Genom förbättring av befintlig gångförbindelse mellan planområdet och 
Gullvivevägen (blå prickad linje på karta sid 19) får planområdet en 
godtagbar tillgänglighet till kollektivtrafikförbindelse. 

Parkering och utfarter 
Förutsättningar 
Parkering för boende i området sker idag inom enskilda bostadstomter.  

Planförslaget 
Parkering föreslås bli anordnad inom de föreslagna bostadstomterna. 
Även behov av gästparkering förutsätts bli tillgodosedd inom tomtmark. 

Trafiksäkerhet 
Förutsättningar 
Vid programsamrådet år 2006 framfördes farhågor för att trafiksäkerhets-
förhållandena är otillfredsställande längs väg 796 och i väganslutningen 
till väg 785 vid golfklubben. Trafiksäkerhetsförhållandena har belysts i 
den trafikutredning som tagits fram inom ramen för planarbetet.  

Planförslaget 
Med de åtgärder som föreslås i den framtagna trafikutredningen bedöms 
trafiksäkerhetsförhållandena bli tillfredsställande. 

Väganslutningen mellan vägarna 796 och 785 bedöms ha en tillfreds-
ställande utformning, även beträffande siktförhållanden. Några 
kapacitetsproblem bedöms inte heller uppkomma i korsningen med den 
föreslagna utbyggnaden. 

Föreslagna mötesplatser utmed Stockeviksvägen innebär att framkomlig-
heten blir bättre än idag. En breddning av vägen längs hela sträckan 
bedöms inte lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt då det skulle kunna 
medföra att hastigheterna ökar. 

Den föreslagna förbättringen av gång- och cykelförbindelsen mot 
Fiskebäckskil innebär att den tillkommande bebyggelsen knyts till 
Fiskebäckskils service på ett bra och trafiksäkert sätt. 

Störningar och risker 
Buller 
Förutsättningar 
Biltrafiken i området är idag liten och området är inte utsatt för 
bullerstörningar. 

Planförslaget 
Riksdagen fastslog i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra-
struktur. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfra-
strukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
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rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt nedan 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnad av bostäder är: 

 

Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde över en längre tid, oftast ett 
dygn, och maximalnivån redovisar förhållandena vid en enstaka 
fordonspassage. 

Den föreslagna utbyggnaden kommer att medföra ökad trafik i området. 
Den trafik som beräknas tillkomma genom den föreslagna bebyggelsen 
bedöms uppgå till ca 200 fordonsrörelser/dag. Trafiken kommer att 
belasta väg 796 och vägen mot reningsverket, Gröderhamnsvägen. 

Trafikbuller har beräknats för de mest närliggande bostadshusen utmed 
Stockeviksvägen på delen mellan väg 785 och Gröderhamnsvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande riktvärde för dygnsekvivalentnivå på 55 dBA överskrids inte 
inom ett avstånd av 7 meter från vägmitt. Maximalnivån från enstaka 
passager påverkas inte av den planerade utbyggnaden. 

Maximalnivån med riktvärde 70 dBA överskrids redan idag för befintlig 
bebyggelse utmed Stockeviksvägen. Man kan anta att trafiken nattetid 
mellan kl 22 och 06 normalt är mycket liten eftersom genomfartstrafik 
inte förekommer. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus 30 45 (nattetid) 

 Utomhus (frifältsvärden)  

Vid fasad 55  

På uteplats  70 

Med nattetid avses tiden mellan 22,00 - 06,00 

Trafikbuller på fastighet ca 
7 meter från vägmitt på 
Stockeviksvägen 
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På Gröderhamnsvägen beräknas dygnsekvivalentnivån med 300 fordon 
under sommarmedeldygn (ett rimligt antagande med hänsyn till de 
trafikräkningar som utförts och den tillkommande bebyggelsen) uppgå till 
55 dBA ca 3 meter från vägmitt, d v s någon meter utanför vägkant, och 
sjunker till 47 dBA 10 meter från vägmitt. En känslighetsanalys med ca 
50 % mer trafik ökar avståndet med ca 2 meter.  

Gröderhamnsvägen 
 
Maximalnivån från enstaka passerande fordon blir 70 dBA på ett avstånd 
av 8 meter från vägmitt. Detta avstånd påverkas inte av antalet fordon. 
Det är således maximalnivån som är dimensionerande för både 
Gröderhamnsvägen och Stockeviksvägen. En planbestämmelse med 
lydelsen ”Uteplats ska placeras så att den ekvivalenta ljudnivån för 
trafikbuller inte överstiger 55dBA vid fasad och den maximala ljudnivån 
för trafikbuller inte överstiger 70 dBA” har införts i planen. 

Lastbilstrafiken på Stockeviksvägen är mycket begränsad med ca 5-10 
fordon per dygn, varav enstaka nattetid. Det innebär att maximalnivån 70 
dBA vid 50 km/h för en personbil uppnås på ett avstånd av 15 meter från 
vägmitt till uteplats utmed Stockeviksvägen. 

För de befintliga husen utmed Stockeviksvägen kommer inte situationen 
att förändras beträffande maximalnivåer. Maximalnivån 70 dBA vid 50 
km/h för en personbil uppnås först på ett avstånd av 15 meter från 
vägmitt. Ett ökat antal fordon försämrar inte förhållandena utmed 
Stockeviksvägen vad gäller maximalnivåer. 

Luft 
Luftföroreningshalterna bedöms bara påverkas ytterst marginellt vid 
genomförande av planförslaget och gällande miljökvalitetsnormer 
bedöms inte överskridas. På sikt beräknas luftföroreningshalterna sjunka 
till följd av det successiva införandet av bättre reningsteknik i bilparken. 

Golfbana 
Bostadstomter i anslutning till golfbana kan ge upphov till problem då det 
finns risk för snedslagna bollar. Med hänsyn till detta behövs en viss 
skyddszon.  

Vägverkets publikation 2007:133 ”Rekommendationer vid anläggande av 
golfbanor intill allmän väg” anger åtgärder och rekommendationer för 
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ökad säkerhet i anslutning till golfbana vilka även är tillämpliga vid 
planering av bostäder i anslutning till golfbana. 

Utförda studier har visat att visat att 92% av alla golfslag hamnar inom 15 
graders avvikelse från den tänkta spellinjen, se illustration nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
92% av alla golfslag hamnar inom 15 graders avvikelse från den tänkta 
spellinjen 
 
Planen har utformats med hänsyn tagen till läge på utslagsplats och 
utslagsvinkel. I planförslaget är den nordöstra delen av planområdet 
grönområde och utgör således inte tomtmark. Begränsningar av markens 
bebyggande inom tomtmark har även införts i planen för tomterna 
närmast golfbanan. Genom den föreslagna utformningen bedöms risken 
för att problem ska uppkomma vara undanröjd. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Förutsättningar 
Reningsverket i Stockevik ligger ca 400 meter nordväst om planområdet. 
Verket har god kapacitet vad gäller personekvivalenter. Vatten- och 
avloppsledningar finns utbyggda inom området och befintlig bebyggelse i 
området är ansluten till reningsverket. 

Planförslaget 
Hela planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. De nya husen ska anslutas till kommunens va-nät. Ett 
principförslag på hur VA-anslutning ska ske redovisas i förslag framtaget 
av Markteknik AB (VA-plan, M52:01, daterad 2011-10-05). 

Planbestämmelse har även införts som anger att ”Lägsta höjd för färdigt golv 
ska vara 0,4 meter över marknivån i spillvattenledningens förbindelsepunkt”. 

Brandposter ska finnas inom detaljplaneområdet. Lämplig placering för 
dessa studeras i samråd med räddningstjänsten vid detaljprojekteringen 
för utbyggnaden av planområdet. 



   

 

 

25 (32) 

Detaljplan för ÖSTRA STOCKEVIK, Grönskult 2:146 Planbeskrivning 
Skaftö, Lysekils kommun  Antagandehandling 

Dagvatten 
Förutsättningar 
Hela planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde. Kommunen 
kommer att ansvara för drift och underhåll av dagvattensystemet, dvs för 
dagvattendammar, diken och dagvattenledningar utanför tomtmark.   

Som underlag för planarbetet har en dagvattenutredning utförts av 
Markteknik AB i Västra Frölunda. Utredningen redovisas i ”Dagvatten-
utredning Östra Stockevik, Grönskult 2:146 m fl”, 2011-10-05.  

I utredningen redovisas befintliga avvattningsförhållanden samt förslag till 
hur dagvattenfrågorna kan lösas vid exploatering. Principerna för förslaget 
innebär i korthet att dag- och dräneringsvatten i första hand ska tas om hand 
lokalt inom tomtmark genom infiltration eller fördröjning före vidare 
avledning.  

Då marken i den övre delen till stor del består av silt, sand och skalsand med 
en förmodad hög grundvattenyta kan det vara svårt att infiltrera dagvattnet. 
Därför bör flödesutjämning anordnas. Viktigt är att flödet från planområdet 
inte överstiger dagens naturliga avflöde utan snarare minskar.  

En principlösning har tagits fram med stöd av underlag i form av höjdkartor 
och VA-ledningsplaner. Ett besök på plats med en kontrollerande inmätning 
har även gjorts för att studera området och dess förutsättningar. 

På de flesta av fastigheterna föreslås dagvattenservis ansluten till dagvatten-
huvudledning bli utförd. Ett fåtal fastigheter har dagvattenanslutning direkt 
till dike. Eftersom det är svårt att fördröja dagvattnet lokalt området föreslås 
att en gemensam fördröjningsdamm utförs i planområdets sydvästra del. 

Avrinningsområden 
Inom området finns två stora avrinningsområden (se bilaga 1 till 
dagvattenutredningen), ett som avleder dagvatten till Stockevik och ett som 
avleder dagvatten i norr till Gröderhamn.  

Avrinningsområdet för Stockevik är ca 63 ha stort med en utsträckning 
sydost och österut från samhället. Avvattning för området i sydost sker via 
diken utmed ängar och vägdiken och går ihop med huvuddiket ca 250 m 
uppströms utloppet till havet. 

Avvattningen för det östra området sker genom ett dike som från söder rinner 
mot norr till golfbanan där det rinner genom en mindre våtmarks-
/fördröjningsdamm vidare i huvuddiket. Huvuddiket fortsätter utmed 
Stockeviksvägen, via ledningar genom det gamla varvsområdet under ett 
boningshus för att slutligen mynna i havet i Stockevik. 

Avrinningsområdet för Gröderhamn är ca 47,8 ha stort och består till största 
delen av bergig naturmark. Avrinningsområdet omfattar en del av golfbanan 
och också av mindre ängsmarkspartier i väster. Avrinningen sker i öppna 
diken som till slut mynnar i viken Sörhålet norr om Gröderhamnsviken. 
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Avvattning av en mindre del av avrinningsområdet i söder sker via en 
kulverterad dagvattenledning förlagd bakom bebyggelsen. Fastighetskartan 
från 1936 visar att det då fanns ett öppet dike från fastigheten Grönskult 
2:140 till Grönskult 2:45, se bilaga 3 till dagvattenutredning. Vid något 
tillfälle därefter lades diket delvis igen och idag sker endast avvattning från 
denna bebyggelse i ledningen. 

I och med igenläggningen av diket skapades en ny huvudsträckning på diket 
mot Stockevik. 

Planområdet är beläget strax norr om Stockeviks samhälle och omfattar drygt 
6 ha. Området är en gammal småskalig jordbruksbygd med äldre bostadshus 
på stora tomter. Norr om planområdet samt genom planområdets västra del 
rinner ett dike. Diket avvattnar ett ca 43,7 ha stort område där planområdet 
ligger ungefär mitt i. 

I planområdets sydöstra del avleds ett mindre område till befintligt vägdike 
som därefter ansluter till det ovan nämnda vägdiket. 

Inom befintliga åkermarker finns sannolikt ett system av dränerings-
ledningar. Funktionen av dessa är idag okänt. 

Översikt av avrinningsområde samt huvudledningsstråk för diken framgår av 
bilagorna 1 och 2 till dagvattenutredningen.  

Översvämningar 
I Stockevik är ledningar och diken hårt belastade med återkommande 
översvämningar till följd. Senast 2006 inträffade det en större översvämning 
som satte samhället delvis under vatten. Problemen hänför sig till den sista 
ledningssträckan mot havet som är kulverterad, se bilaga 4 till dagvatten-
utredningen. 

Ledningen under den yta som idag är parkering har en dimension av 600 mm 
diameter. Ledningen övergår till en kort stentrumma och därefter till en 1000 
mm ledning som minskar till en 800 mm ledning. Sista delen av 800 mm-
ledningen är förlagd under huset på fastigheten Stockevik 2:157 närmast 
hamnen i Stockevik. 

Huvudorsaken till översvämningarna är att ledningen under parkeringen är 
underdimensionerad. Av någon anledning har diket lagts igen och blivit 
ersatt av en ledning med dimension 600 mm. Detta har fått till konsekvens 
att kapaciteten avsevärt försämrats. 

Planförslaget 
Målsättningen för åtgärdsförslaget är att finna en lösning som innebär att 
konsekvenserna av kraftiga regn blir mindre besvärande. Dagvatten-
avrinningen från planområdet ska inte överstiga den naturliga 
avrinningen. Om möjligt ska avrinningen minskas ytterligare. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska om möjligt ske i 
anslutning till den fastighet där dagvattnet uppkommer.  
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Dagvattenhanteringen bör utföras så att: 

• Grundvattenbalansen bibehålls 
• Dagvattenbundna föroreningar tas om hand före utsläpp till dike 
• Belastningen på befintligt dagvattensystem minskas 
• Vattenytor skapas för att berika bebyggelsemiljön 

Fastigheterna ska anslutas med dagvattenservis. För avvattning av gata på 
kvartersmark föreslås rännstensbrunnar anslutna till dagvattenledning. Gator 
utförs även med dränering. 

Blivande fastighetsägare bör informeras om dagvattenproblematiken i 
området. Om möjligt bör fastighetsägarna välja grus, i andra hand plattor och 
i tredje hand asfalt som material på hårdgjorda ytor på tomtmark. För 
lokalvägar, gångvägar och lekplatser bör grus väljas som ytskikt. Dag- och 
dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattennätet. 

I bilaga 5 till dagvattenutredningen finns en redovisning av de åtgärder som 
föreslås för respektive område. 

Planbestämmelse anger att ”Bygglov inte får lämnas förrän fördröjnings-
damm för dagvatten inom allmän plats byggts ut”. På plankartan anges 
även som en upplysning att ”Dagvatten ska omhändertas lokalt i enlighet 
med Dagvattenutredning Östra Stockevik, Grönskult 2:146 m.fl. 2011-
10-05, Markteknik AB”. 

Åtgärder i sydvästra delen 
I planområdets sydvästra del ligger befintlig mark lågt i förhållande till 
befintligt dike vilket försvårar dagvattenavledningen. I samband med 
exploateringen kommer befintligt huvuddike att kulverteras. Fastigheterna 
2:108 och 2:139 föreslås bli anslutna till en ny dagvattenkulvert. 
Dagvattenkulverten som utförs som ersättning för befintligt dike förslås bli 
sänkt med 30-50 cm i förhållande till befintlig dikesbotten vilket förbättrar 
dagvattenavledningen. 

Marken bör även höjas så att avledningen ytterligare förbättras. Lämplig nivå 
utreds i samråd med geotekniker. Där uppfyllnader erfordras kan dessa 
behöva kompenseras med lättfyllning. 

Kulverten dimensioneras för ett 50-årsregn vilket ger ett dimensionerande 
flöde på ca 650 l/s. 

Förslaget är att dagvattnet från Grönskult 2:99 leds till befintliga stenkistor 
dels på den egna fastigheten, dels på fastigheten Grönskult 2:111. En 
uppsamlande dagvattenledning/dräneringsledning från stenkistan läggs till ny 
dagvattenledning i lokalgatan. 

I sydvästra delen av planområdet föreslås en större fördröjningsdamm, se 
följande sida. 

Dagvattenutsläpp från området blir ca 47 l/s (5-årsregn). 
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Åtgärder i nordvästra delen 
För tomter utmed befintligt huvuddike avleds dagvattnet till dike. 
Befintlig bäck kulverteras under planerad lekplats. Kulvert dimensioneras 
för 650 l/s. För att förhindra olyckor ska inloppet förses med intagsgaller. 

Dagvattenutsläpp från området blir ca 61 l/s (5-årsregn). 

Åtgärder i östra delen 
Dagvattenledningen leds ut i en separat fördröjningsdamm i norr vilken 
ansluts till befintligt huvuddike. Dammen har en magasinerande och 
fördröjande effekt, men även en renande effekt på dagvattnet. 

Två fastigheter i nordväst föreslås bli anslutna med dränledning typ DSA till 
fördröjningsdammen. Dränledningen placeras i samma läge som det 
befintliga diket utmed plangränsen. 

Dagvattenutsläpp från området med damm ca 38 l/s (5-årsregn). 

Dagvattenutsläpp från området utan damm ca 74 l/s (5-årsregn). 

Fördröjningsdamm 
Då svårigheter råder i området att lokalt fördröja dagvattnet föreslås att 
en fördröjningsdamm utförs i planområdets sydvästra del, se bilaga 5 
dagvattenutredning. Dammen dimensioneras för att ta hand om och 
fördröja dagvattnet dels från planområdet, dels från uppströms liggande 
avrinningsområde. 

Dammen minskar belastningen påtagligt på de nedströms liggande 
dagvattenledningarna. Dammen utformas enkel med det befintliga diket i 
botten och en översvämningsyta på ömse sidor om diket. Dammen 
omgärdas av en vall med som mest ca 1 m höjd. Utloppet styrs med en 
utloppsledning försedd med intagsgaller för att undvika igensättning. 
Alternativt utförs utloppet med ett reglerbart dämme. I normalfallet är 
dammen torr förutom det dagvatten som rinner i dikesfåran genom 
dammen dvs samma funktion som dagens dike. 



   

 

 

29 (32) 

Detaljplan för ÖSTRA STOCKEVIK, Grönskult 2:146 Planbeskrivning 
Skaftö, Lysekils kommun  Antagandehandling 

Dammen träder i funktion vid kraftiga regn och kapar flödestoppen 
genom att fördröja vattnet. Med en dammstorlek på drygt 2000 m² erhålls 
en fördröjningskapacitet på ca 1435 m³ vid vattendjup = 0,7 m. Detta 
innebär att dammen klarar att fördröja ett 50-årsregn med ett tillflöde på 
755 l/s vid ett samtidigt utflöde från dammen på 432 l/s 

Inom område för planerad damm finns befintliga VA-ledningar. Spill-
vattenledningen ligger på nivå +4,0-4,3 och har ett betryggande avstånd 
till dammbotten som planeras på nivå +6,0. Avschaktningen för dammen 
varierar mellan 0,2-1,0 m. 

Vattenledningen som går genom dammen läggs om till ett läge utanför 
dammen för att inte hindra åtkomst av ledningen vid läcka och samtidigt 
högt dagvattenflöde.  

Sammanfattning av åtgärdernas effekt 
Föreslagen dagvattendamm minskar dagvattenbelastningen på ned-
ströms liggande område med ca 330 l/s vid ett 50-årsregn vilket är 
mycket positivt. 

Med föreslagna åtgärder bedöms dagvattenflödet till Stockevik 
minska enligt följande: 

Regn  Flöde idag  Flöde med fördröjningsdammar 
5-årsregn  403 l/s  350 l/s 
10-årsregn  510 l/s  425 l/s 
50-årsregn  922 l/s  592 l/s 
Detta innebär att dagens ledningssystem räcker till för ett 50-årsregn 
under förutsättning att inte störningar som grus i ledningen, dåligt skötta 
diken etc uppstår. 

Som ett komplement till fördröjningsdamm kan den befintliga 600-
ledningen under parkeringen i Stockevik bytas ut till en 800-ledning. 
Kapaciteten i ledningen skulle då mer än fördubblas från 460 l/s till ca 
980 l/s vid fylld sektion, lutning 0,5 %. Denna åtgärd ingår inte i 
genomförandet av planen. 

Värme och el 
Förutsättningar 
Elnätet ägs av Vatten-
fall Eldistri-bution AB. 
Parallellt med Gröder-
hamnsvägen ligger en 
10 kV kabel (röd 
streckad linje). 

Transformatorstation 
finns inom området 
öster om fastigheten 
Grönskult 2:122. 

Transformator-
station 
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Planförslaget 
Vattenfall har mätt in ledningarna. Ett u- område för den befintliga 10 
kV- ledningen har lagts på plankartan i den del ledningen ligger på 
kvartersmark. Befintlig 0,4 kV- kabel i åkern parallellt med 
Gröderhamnsvägen kan behöva flyttas närmare vägen i samband med 
utbyggnad. Utsättning av ledningarna ska begäras av exploatören i 
samband med detaljprojektering och utbyggnad av området. Ett fem 
meter brett område inom kvartersmark (Bostäder) intill transformator-
stationen har på plankartan avsatts som mark som inte får bebyggas 
(prickmark) som säkerhetsavstånd till transformatorstationen.  

Enskilda uppvärmningssystem kan med fördel anpassas för alternativa 
uppvärmningsformer, t ex i form av värmepumpsystem, pelletspannor 
eller liknande. Används dessutom solfångare blir energivinsten ännu 
större. Bergvärmepump lämpar sig inte lika bra i ett område där borrhålen 
riskerar att hamna tätare än 20 m.  

Planförslaget möjliggör byggande av hus med alternativa energilösningar. 
Idag finns också teknik för att bygga s.k. passivhus som ger god 
energieffekt. (Mer information om byggande av passivhus finns på 
www.passivhuscentrum.se.) Inom flertalet av tomterna är det även 
möjligt att placera hus så att solfångare kan orienteras mot söder. 

Tele 
Skanova/Telia Sonera har kablar inom planområdet. Vissa av dessa kan 
behöva läggas om i samband med utbyggnad i området. 

Avfall 
Förutsättningar 
Avfallshantering från insamling till slutbehandling sköts av Rambo AB. 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning i kommunen. I det aktuella området 
sker idag hämtning av hushållssopor vid fastighetsgräns. 

Planförslaget 
Vid nyexploatering rekommenderar Rambo att avfallshantering ordnas i 
gemensamt utrymme eller att renhållningsfordon ska kunna hämta/vända 
utan backning. Föreslagna vändytor medger vändning med de 
renhållningsfordon som används i området och hushållssopor kan därför 
hämtas vid respektive fastighet. 

Återvinningsbart material lämnas vid återvinningsstationer. Närmaste 
återvinningsstation finns i Fiskebäck på ca 1,5 km avstånd. På Skaftö 
återvinningscentral vid Grundsund kan hushåll lämna sorterat grovavfall. 

http://www.passivhuscentrum.se/�
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket innebär 
både samrådsskede och utställningsskede.  

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft 
och varar i 10 år. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

Övriga genomförandefrågor är belysta i genomförandebeskrivningen. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin 
Bjelkenäs i samarbete med Lysekils kommun, Ylwa Larsson och David 
Engström, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Ylwa Larsson           Karin Bjelkenäs 

Lysekils kommun          Rådhuset Arkitekter AB 
Samordningsansvarig för  
Planverksamheten 

JUSTERINGAR EFTER 
UTSTÄLLNINGEN 
Plankartan 
En bestämmelse om teknisk anläggning E2 Dagvattendamm har införts 
för den föreslagna dagvattendammen i nordöst. Ett område med g på 
kvartersmark har redovisats för att säkra tillträde till den aktuella 
dagvattendammen.  

Ett u- område har lagts in för att säkra 10 kV-ledning för Vattenfall. 

Läget för GC-väg i sydöst har justerats så att vägen inte tar i anspråk 
någon del av fastigheten Grönskult 2:35. 

En 2,5 meter bred zon redovisas inom kvartersmark i planområdets 
sydvästra del. Området ska medge tillträde till fastigheten Grönskult 
2:138, och säkras genom servitut eller fastighetsbildning.  

I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 
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Planbeskrivningen 
Redaktionella ändringar och kompletteringar har gjorts i planbeskriv-
ningen, bland annat med anledning av ovanstående ändringar på plan-
kartan. 

Genomförandebeskrivningen 
Genomförandebeskrivningen har justerats med anledning av att ansvaret för 
drift och underhåll av dagvattenanläggningarna ska vara kommunalt i stället 
för enskilt.  

Redaktionella kompletteringar och ändringar har gjorts. Se vidare under 
genomförandebeskrivningen. 

 

Ylwa Larsson         Karin Bjelkenäs 

Lysekils kommun        Rådhuset Arkitekter AB 
 
 
 
Samordningsansvarig för  
Planverksamheten 
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Detaljplan för  

ÖSTRA STOCKEVIK,  
Grönskult 2:146 m fl 
Skaftö, Lysekils kommun  

MBN - Dnr: 05/104/214 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att 
komplettera det aktuella området i Östra Stockevik med 27-30 bostadstomter 
för enbostadshus. 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att 
genomföra detaljplanen för det föreslagna bostadsområdet beläget öster om 
Stockevik. Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns 
nedan planområdet.  

Genomförandebeskrivningen är en handling som ingår i planhandlingen men 
den har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Planprocessen 
Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat 
innebär att förslaget till detaljplan kommer att ställas ut för granskning innan 
det kan tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft 
förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

Antagandehandling 
Upprättad 2011-06-08 
Justerad 2011-10-05 
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Tidplan  
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 

Juni 2011  Beslut om utställning i Kommunstyrelsen 
Juni 2011- juli 2011 Utställning 
Okt 2011   Godkännande i Kommunstyrelsen 
Okt 2011  Antagande i Kommunfullmäktige 
 
Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen 
vinner denna laga kraft en månad senare. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar tio (10) år efter det att planen vunnit 
laga kraft. Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller 
upphävas om inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller 
upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla 
och ge byggrätt som tidigare. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bl.a. iordningställande och underhåll samt 
ansvaret för allmän platsmark inom ett planområde. I föreliggande plan-
förslag är inte kommunen huvudman för allmän plats. När kommunen inte är 
huvudman för de allmänna platserna är de enskilda fastighetsägarna primärt 
ansvariga. Inget ansvar läggs dock på den enskilde utan skyldigheten fullgörs 
genom att en eller fler gemensamhetsanläggningar bildas, om sådan inte 
redan finns. Gemensamhetsanläggningar förvaltas sedan gemensamt av 
fastighetsägarna i en eller flera samfällighetsföreningar. I detta fall utgörs 
den allmänna platsmarken av gång- och cykelväg, lokalvägmark och 
naturmark. Hur huvudmannaskapet ska organiseras avgörs genom 
lantmäteriförrättning. 

Trafikverket är väghållare för den allmänna vägen 796 söder om 
planområdet. 

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp. 
Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av dagvatten-
anläggningen, dvs dagvattendammar inom allmän plats och kvartersmark, 
öppna diken och ledningar för dagvatten utanför tomtmark.   
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Ansvarsfördelning 
Ansvar för att genomföra planen åligger i huvudsak exploatören, d v s ägaren 
till Grönskult 2:146 och 2:111. Nedan redovisas förslag till ansvars-
fördelning vad gäller genomförande och drift av mark och anläggningar 
inom planområdet. 

 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Anläggningens ägare Genomförande-
ansvarig 

Drift- och 
skötselansvarig 

Allmän plats    

LOKALVÄG Grönskults 
samfällighetsförening 

Exploatör Grönskults 
samfällighetsförening 

NATUR  Grönskults 
samfällighetsförening  

Exploatör  Grönskults 
samfällighetsförening 

NATUR – damm i 
södra planområdet 

LEVA i Lysekil AB Exploatör LEVA i Lysekil AB 

GC-VÄG Grönskults 
samfällighetsförening 

Exploatör Grönskults 
samfällighetsförening 

Vatten- och 
spillvattenledningar 

LEVA i Lysekil AB Exploatör LEVA i Lysekil AB 

    

Kvartersmark    

B tomtmark Fastighetsägare Fastighetsägare/ 
exploatör 

Fastighetsägare 

E1 

E2 damm 

Vattenfall 

LEVA i Lysekil AB 

Vattenfall 

Exploatör 

Vattenfall 

LEVA i Lysekil AB 

Vägar, gångvägar Samfällighetsförening Exploatör Samfällighetsförening 

Allmänna vatten- 
och spillvatten-
ledningar inom u-
område 

LEVA i Lysekil Exploatör LEVA i Lysekil 

Vatten- och 
spillvattenledningar 
utanför u-område 

Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare 

Lek, grönområde Samfällighetsförening Exploatör Samfällighetsförening 

g-område Samfällighetsförening Exploatör Samfällighetsförening 
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Allmän plats 
Lokalväg, gång- och cykelvägar, naturmark  
Exploatören ansvarar för iordningställande av lokalväg inklusive 
mötesplatser och gång- och cykelväg inom detaljplaneområdet. Lokalvägen 
är i detta fall den befintliga Gröderhamnsvägen som ska behållas i nuvarande 
sträckning och standard men med förbättrade mötesmöjligheter.  

I samband med att området planläggs föreslås att ansvar för lokalvägen, 
gång- och cykelväg samt mindre naturmarksytor i anslutning till lokalvägen 
läggs på den befintliga samfällighetsföreningen, Grönskults samfällighets-
förening. Den befintliga anläggningssamfälligheten, ga:2, får då utökas med 
nybildade fastigheter. Den föreslagna gång- och cykelvägen kommer alltså 
inte att ingå i väganläggning där Trafikverket är väghållare. 

För det större området NATUR/allmän plats, i planområdets sydvästra del 
som innefattar naturmark med fördröjningsdamm föreslås att LEVA i 
Lysekil AB förvaltar och sköter det område som omfattas av fördröjnings-
damm med tillflöden, och att skötsel av eventuell övrig naturmark läggs på 
den befintliga samfällighetsföreningen, Grönskults samfällighetsförening, 
alternativt en nybildad samfällighetsförening. 

Kvartersmark 
Bostäder – B-område 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av vägar inom kvartersmark och för att 
förbereda mark som skall bebyggas med villor. Därefter övergår ansvaret till 
den nye fastighetsägaren.  

Inom befintliga fastigheter för bostäder ansvarar respektive fastighetsägare 
för åtgärder och skötsel inom de egna fastigheterna. 

För anläggande av vägar, dagvattenanläggningar, grön- och lekytor inom 
kvartersmark ansvarar exploatören. Därefter övergår ansvaret till samfällig-
hetsförening och till Leva i Lysekil AB – se vidare under rubriken 
”Gemensamhetsanläggningar”. 

Områden för underjordiska ledningar, u-områden 
För vatten- och spillvattenledningar på kvartersmark betecknat med u på 
plankartan ska ledningsrätt alternativt servitut upplåtas till förmån för LEVA 
i Lysekil AB.  

För befintlig 10-kV-ledning inom u- område ska ledningsrätt alternativt 
servitut upplåtas till förmån för Vattenfall. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av va-ledningar inom kvartersmark efter 
LEVA:s anvisningar. Va-huvudmannen, (LEVA i Lysekil AB) ansvarar för 
drift och underhåll av den allmänna va- anläggningen som inom 
kvartersmark är markerad med u, d v s mark tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Inom u-område kan även el, telekablar och 
dagvattenledningar komma att förläggas. 
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Den enskilde fastighetsägaren/exploatören ansvarar för drift och underhåll av 
va-anläggningar inom kvartersmark/ tomt från anvisad förbindelsepunkt till 
egen byggnad. 

Tekniska anläggningar – E1-område, transformatorstation 
Elnätet i området ägs av Vattenfall. Den befintliga transformatorstationen i 
planområdet kan eventuellt komma att bytas ut mot en med större kapacitet. 
Område avsett för E1 (transformatorstation) på kvartersmark ska upplåtas 
med ledningsrätt alternativt servitut till förmån för Vattenfall. 

Tekniska anläggningar – E2-område, dagvattendamm 
Område E2 avsett för dagvattendamm på kvartersmark ska upplåtas med 
äganderätt, alternativt ledningsrätt eller servitut till förmån för LEVA i 
Lysekil AB. 

Avtal 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Lysekils kommun och Grönskult 
Utveckling AB innan planen antas. Avtalet ska reglera vem som bekostar 
och genomför för projektet aktuella frågor såsom genomförandet av 
anläggningar, omläggning/flyttning av ledningar, dagvattenåtgärder, 
lantmäteriförrättningar m m.  

Upplåtelse av mark avsedd för allmän plats ska regleras i exploateringsavtal.  

Övriga avtal  
Ett avtal som reglerar ansvarsfördelning och kostnader ska upprättas mellan 
de fastighetsägare som ingår i planen (mellan Grönskult Utveckling AB och 
övriga som ingår i planen). 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Markägande 
All mark inom planområdet är privatägd. Fastighetsägare och 
rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets-
förteckningen. 

Fastighetsreglering, lantmäteriförrättningar 
För bildande av nya fastigheter som avstyckas från Grönskult 2:146, 
Grönskult 2:111 och Skaftö-Berg 2:150 ligger ansvaret för initiativtagande 
på exploatören, Grönskult Utveckling AB.  

För övriga fastigheter inom planområdet där detaljplanen medger delning av 
fastigheter får sådan ske efter initiativ av den enskilde fastighetsägaren, d v s 
det är respektive fastighetsägares ansvar att ansöka om fastighetsbildning hos 
Lantmäteriet. 
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Område avsatt för tillkomst av fastigheten Grönskult 2:138 kan antingen 
läggas till denna fastighet, eller upplåtas med servitut av ägaren till 
fastigheten Grönskult 2:111. 

Gemensamhetsanläggningar 
Nya gemensamhetsanläggningar 
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom 
planområdet föreslås att gemensamhetsanläggningar bildas enligt 
anläggningslagen. 

Gemensamhetsanläggning inrättas av Lantmäterimyndigheten på begäran av 
exploatör / fastighetsägare. Vid förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning 
av kostnader för anläggningar, andelstal, drift- och underhållsfrågor m.m. 
Förvaltning av anläggningarna kan ske genom utökning av befintlig 
samfällighetsförening och/eller genom bildande av ny samfällighetsförening. 

Följande delar inom kvartersmark kan lämpligen ingå i gemensamhets-
anläggning:  
• Vägar och gångvägar  
• Grönområde  
• Lekytor 

Genom bildande av marksamfällighet kan ägandet av marken för 
gemensamhetsanläggningarna fördelas mellan de fastigheter som ingår i 
respektive gemensamhetsanläggning.  

Den slutliga omfattningen av gemensamhetsanläggningarna, ingående 
delägare m m bestäms vid lantmäteriförrättningen. Kommunen bör ingå i 
gemensamhetsanläggning för åtkomst av dagvattendamm inom E2, och 
dagvattendamm inom Natur. 

Samfälligheter 
Befintliga marksamfälligheter och anläggningssamfälligheter framgår av 
den till planen hörande fastighetsförteckningen. Inom planområdet finns 
ett antal marksamfälligheter. Dessa är följande: 

Grönskult S:3  Väg 
Grönskult S:19 Väg 
Grönskult S:20 Dike 
Skaftö-Berg S:13 Diken 

Marksamfälligheten S:19 för Gröderhamnsvägen har till delar förlorat sin 
aktualitet och kan eventuellt upphävas eller ombildas. I samband med 
kommande lantmäteriförrättning bör det även utredas hur man ska hantera de 
befintliga dikessamfälligheterna. 

Anläggningssamfällighet för Gröderhamnsvägen, Grönskult ga:2, föreslås bli 
ombildad så att de nya fastigheterna även kommer att ingå i samfälligheten 
som förvaltas av Grönskults samfällighetsförening. Även befintliga 
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fastigheter belägna utanför planområdet som använder sig av lokalvägen 
inom planområdet ingår i samfällighet för lokalväg. Nya andelstal kommer 
att fastställas för framtida fördelning av kostnader för vägens drift och 
underhåll. 

Exploatören ansvarar för ansökan om omprövning av Grönskult ga:2 till 
Lantmäteriet.  

Ledningsrätt 
I detaljplanen redovisade u-områden är avsedda för förläggning av 
allmänna underjordiska ledningar som va, el och tele- ledningar. VA-
huvudmannen avser att säkerställa rätten att förlägga och underhålla 
allmänna vatten- och spillvattenledningar inom u-område med stöd av 
ledningsrätt. Kostnader avseende ledningsrätt belastar exploatören. 

LEVA i Lysekil AB ansvarar för drift och underhåll av ny föreslagen 
fördröjningsdamm inom allmän plats /NATUR i sydvästra delen av 
planområdet. Rätten till åtkomst för drift- och underhåll föreslås bli 
säkrad genom ledningsrätt. Anläggningen ingår i verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp. 

Åtkomst för drift- och underhåll föreslås bli säkrad genom ledningsrätt 
för 10 kV- ledning som tillhör Vattenfall Eldistribution AB. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kostnader förenade med planläggningen regleras i detaljplaneavtal mellan 
exploatören och Lysekils kommun. 

Vid bygglovsprövning kommer inte planavgift att tas ut. Bygglovsavgifter 
kommer att tas ut enligt gällande bygglovtaxa. 

Mark 
Kostnader för lantmäteriförrättningar i samband med genomförandet av 
detaljplanen belastar exploatör och andra fastighetsägare vid t ex delning 
av befintliga fastigheter.  

Kostnader för eventuell undanflyttning av ledningar och kablar ska 
belasta exploatören. 

Om anläggningar tillhörande Vattenfall Eldistribution ska flyttas, belastar 
detta exploatören. 
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Exploateringskostnader 
Infrastrukturkostnader för vägar, gång- och cykelvägar m m, kommer att 
fördelas mellan kommunen och exploatören enligt exploateringsavtal. 

Vägar, VA, dagvatten 
Anläggandet av vägar, mötesplatser, gemensamma nya vatten- och 
spillvattenledningar (samt eventuell omläggning/flytt av befintliga va-
ledningar), gångvägar etc. som föranleds av plangenomförandet bekostas 
av exploatören. Anslutningskostnaderna för vatten- och avlopp regleras i 
exploateringsavtal enligt aktuell VA-taxa. 

Den enskilde fastighetsägaren bekostar och ansvarar för skötsel och 
underhåll av ledningar som tillhör den egna fastigheten, från anvisade 
anslutningspunkter. 

Kostnader för att utföra dagvattenåtgärder inom planområdet, med 
undantag för tomtmark, åvilar exploatören.  

Geoteknik 
Vid alla markarbeten inom planområdet ska rekommendationerna i den 
geotekniska utredningen beaktas. 

Geotekniska åtgärder som krävs för byggnader och anläggningar inom 
tomtmark bekostas av fastighetsägare.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar 
Standard på bostadsgator i området ska vara grus. Minsta vägbredd ska vara 
4,5 meter.  

Gröderhamnsvägen ska bibehållas med nuvarande standard men 
mötesplatser ska anläggas. Exploatören ansvarar för att Gröderhamnsvägens 
skick inte försämras under byggnadstiden. Dokumentation ska ske före och 
efter byggnadsarbetenas slutförande. 

De nya mötesplatserna på väg 796 mellan planområdet och anslutningen till 
väg 785 innebär att ny mark måste tas i anspråk. Med anledning av detta har 
en genomförbarhetsstudie tas fram.  

Efter utbyggnad av mötesplatserna ska dessa ingå i Trafikverkets 
väganordningar där Trafikverket står för drift och underhåll. 
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Gångvägar 
Standard på gångvägar inom kvartersmark ska vara grus. Slutlig standard på 
gångvägar bestäms i samband detaljprojekteringen. 

Förbättringsåtgärder på befintlig gångväg mot södra delen av Fiskebäckskil 
(utanför planområdet) ska regleras i exploateringsavtal mellan kommunen 
och Grönskult Utveckling AB. Gångvägen ska utföras som en två meter bred 
grusgång. 

Geoteknik 
Områdets geotekniska förutsättningar framgår av en översiktlig geoteknisk 
utredning utförd av Bohusgeo, PM daterat 2009-11-26, Rapport daterad 
2009-11-25 samt PM 2010-09-16. Rekommendationerna i utredningen ska 
följas vid genomförandet. 

Åtgärder som behövs för byggande på kvartersmark ordnas av berörd 
fastighetsägare.  

VA, dagvatten 
Hela planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten och dagvatten.  

Inom planområdet finns kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten 
utbyggt till viss del. LEVA i Lysekil AB ansvarar för underhåll av det 
allmänna ledningsnätet. Befintliga bostadsfastigheter inom planområdet är 
anslutna till ledningsnätet. Hur anslutning av den föreslagna bebyggelsen till 
kommunalt VA-nät kan ske redovisas i ett principförslag framtaget av 
Markteknik AB (VA-plan, M52:01, 2011-10-05). Principförslaget ska vara 
styrande för utformningen vid fortsatt VA-projektering. Den enskilde 
fastighetsägaren bekostar och ansvarar för skötsel och underhåll av 
ledningarna tillhörande den egna fastigheten från anvisade anslutnings-
punkter. Principförslaget redovisar även preliminära höjder för bostadsgator 
på kvartersmark.  

En dagvattenutredning framtagen av Markteknik (daterad 2011-10-05) 
redovisar förslag till åtgärder för dagvattenhanteringen inom planområdet. 
För planområdet gäller att dag- och dräneringsvatten i första hand ska tas om 
hand lokalt inom tomtmark före vidare avledning. 

För flesta fastigheterna föreslås en dagvattenservis ansluten till dagvatten-
huvudledning. Ett fåtal fastigheter har dagvattenanslutning direkt till dike. Då 
svårigheter råder i området att lokalt fördröja dagvattnet föreslås att en större 
fördröjningsdamm utförs i planområdets sydvästra del, och en mindre i den 
nordöstra. 

I dagvattenutredningens bilaga 5 redovisas de åtgärder som föreslås för 
respektive område enligt denna utredning. 
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Fördröjningsdammen i sydvästra delen av planområdet ska vara byggd 
innan bygglov beviljas. Planbestämmelse har även införts som anger att 
”Lägsta höjd för färdigt golv ska vara 0,4 meter över marknivån i 
spillvattenledningens förbindelsepunkt”. 

Befintliga VA- ledningar under dagvattendamm ska flyttas innan dammen 
anläggs, enligt beskrivning i VA-plan och dagvattenutredning.  

El, tele 
Vattenfall har anläggningar (transformator och kablar) inom området – se 
illustration nedan. Ledningar är inmätta och har lagts in på plankartan. 10 
kV- ledningen har säkrats genom u- område på plankartan i den del 
ledningen ligger på kvartersmark. 0,4 kV-ledningen kan komma att 
behöva flyttas. Flyttning av ledningarna kan genomföras av Vattenfall 
efter godkännande och utsättning och bekostas av exploatören.  

Skanova har markförlagda kablar inom planområdet. Exploatören ska stå 
för flytt, om inte anläggningarna kan vara kvar i sitt nuvarande läge. 

Renhållning 
Avfallshantering från insamling till slutbehandling sköts av Rambo AB. Vid 
villatomter hämtas hushållsavfall vid tomtgränsen. Föreslagna vändytor 
medger vändning med de renhållningsfordon som används i området. 

Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer. 
Närmaste återvinningsstation finns i Fiskebäck på ca 1,5 km avstånd. På 
Skaftö återvinningscentral utanför Grundsund lämnas sorterat grovavfall. 

10 kV- kabel röd linje, 0,4 kV- kabel blå linje 

Transformator 
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Brand och säkerhet 
Lämpliga lägen för brandposter studeras i samråd med Räddningstjänsten i 
samband med detaljprojekteringen. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin 
Bjelkenäs i samarbete med Lysekils kommun, Ylwa Larsson och David 
Engström, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ylwa Larsson         Karin Bjelkenäs 

 
 
Lysekils kommun        Rådhuset Arkitekter AB 
Samordningsansvarig för  
Planverksamheten 

JUSTERINGAR EFTER 
UTSTÄLLNINGEN 
Genomförandebeskrivningen har justerats med anledning av att ansvaret för 
drift och underhåll av dagvattenanläggningarna ska vara kommunalt i stället 
för enskilt. Det medför ändringar under rubrikerna Organisatoriska frågor - 
Ansvarsfördelning, Fastighetsrättsliga frågor – gemensamhetsanläggningar, 
ledningsrätt och Tekniska frågor – VA- dagvatten. 

I övrigt har gjorts redaktionella ändringar och kompletteringar.  

 

 

Ylwa Larsson         Karin Bjelkenäs 

Lysekils kommun        Rådhuset Arkitekter AB 
Samordningsansvarig för  
Planverksamheten 
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