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INLEDNING
BAKGRUND
Planområdet	är	beläget	på	Skaftö,	nordöst	om	Östersidan	intill	väg	785.

Området	 som	 helhet	 är	 inte	 detaljplanelagt	 men	 har	 tidigare	 studerats	 för	 bostadsändamål.	 I	
början	på	90-talet	upprättades	ett	förslag	gällande	bostadsbebyggelse	för	området	men	planarbetet	
fullföljdes	ej.

Rossing	Arkitekter	AB	har	träffat	avtal	med	markägaren	om	att	bebygga	Evensås	1:4	i	enlighet	
med	intentionerna	i	denna	detaljplan.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen	syftar	till	att	möjliggöra	byggande	av	bostäder	inom	del	av	fastigheten	Evensås	1:4	
på	Östersidan	på	Skaftö,	Lysekils	Kommun.	

Planen	föreslår	sammanlagt	ca	30	bostäder	fördelade	på	lägenheter	i	flerbostadshus,	gruppbyggda	
småhus	samt	styckebyggda	småhus.	Den	nya	bebyggelsen	skall	 fogas	 till	befintlig	bebyggelse	
med	respekt	för	tradition	och	kulturarv.	Detta	hindrar	dock	inte	att	den	nya	bebyggelsen	får	vara	
tydligt	historiskt	avläsbar	och	ges	ett	uttryck	som	speglar	vår	tid.	Avsikten	är	att	bostadshusen	ska	
bebyggas	som	särskilt	energieffektiva	bostäder.

Planområdets	 lokalisering	 innebär	 goda	 förutsättningar	 för	 hushållningen	 med	 naturresurser	
genom	att	bebyggelsen	ligger	i	direkt	anslutning	till	befintligt	utbyggt	samhälle.	Här	finns	en	god	
infrastruktur	med	vägar	och	ledningssystem	och	goda	förutsättningar	till	kollektivtrafikförsörjning	
genom	 närhet	 till	 färja	 till/från	 Lysekils	 tätort	 samt	 busstrafik.	 En	 viktig	 förutsättning	 för	
utvecklingen	av	Skaftö	är	utbyggnaden	av	gc-vägar.	Från	samrådsskedet	har	plangränsen	utökats	
för	att	även	innefatta	en	del	av	det	framtida	sammanhängande	gc-stråket	runt	ön.		

Planområdets läge i kommunen

PLANOMRÅDET

Fiskebäckskil

Östersidan

Gullmarn

väg 785
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D

    1

EVENSÅS

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING, AREAL OCH AVGRÄNSNING
Planområdet	ligger	nordöst	om	befintlig	bebyggelse	på	Östersidan,	Skaftö,	intill	väg	785.	Planen	
utgör	en	del	av	fastigheten	Evensås	1:4	och	även	hela	Evensås	1:93.	Aktuellt	planområde	gränsar	
till	väg	785	och	fastigheterna	Evensås	1:148,	1:92,	1:94,	1:97	och	1:98.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Marken	inom	planområdet,	Evensås	1:4,	är	i	enskild	ägo.	Rossing	Arkitekter	AB	har	träffat	avtal	
med	markägaren	om	att	bebygga	marken	i	enlighet	med	intentionerna	i	denna	detaljplan.	

Planområdets avgränsning och intilliggande fastigheter

väg 785

Hålevägen

Klubbans väg

1:148

1:117

1:150

1:138

1:106
1:105

1:95
1:94

1:93

1:92

PLANOMRÅDE

1:4

1:98

1:97

1:4

VÄGERÖD
1:69

1:4

1:114

1:4

1:8

1:41

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000
Lysekils	kommun	omfattas	av	”Särskilda	hushållningsbestämmelser”	enligt	4	kap	i	miljöbalken	
(högexploaterad	kust).	Bestämmelserna	anger	att	områdena,	på	grund	av	natur-	och	kulturvärden	
som	helhet,	är	av	riksintresse	och	att	ingrepp	i	miljön	endast	får	göras	om	det	kan	ske	på	ett	sätt	
som	inte	påtagligt	skadar	dessa	värden.	Bestämmelserna	skall	emellertid	inte	hindra	utvecklingen	
av	tätorter	eller	det	lokala	näringslivet.	 	 	

Natura	2000	är	ett	nätverk	av	EU:s	mest	skyddsvärda	områden.	Natura	2000-områden	finns	i	alla	
medlemsländer	och	kom	till	för	att	hejda	utrotningen	av	djur	och	växter	och	för	att	förhindra	att	
deras	livsmiljöer	förstörs.	Alla	Natura	2000-områden	är	klassade	som	riksintressen	enligt	4	kap	
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miljöbalken.	Gullmarsfjorden	som	ligger	ca	250	meter	norr	om	planområdet	är	ett	av	de	områden	
som	pekats	ut	som	Natura	2000-områden	inom	Lysekils	kommun.	Gullmarn	är	dessutom	klassad	
som	riksintresse	för	naturvård	och	friluftsliv	enligt	3	kap	6	§	Miljöbalken	samt	naturreservat.		

Bebyggelsen	 i	 Fiskebäckskil	 och	 delar	 av	 Östersidan	 är	 av	 kulturhistoriskt	 riksintresse	 och	
omfattas	av	kommunens	kulturminnesvårdsprogram.

Den	föreslagna	markanvändningen	genomförs	i	randzonen	till	befintlig	tätort	och	är	en	utveckling	
av	 Östersidans	 samhälle.	 Utbyggnaden	 bedöms	 därför	 vara	 förenlig	 med	 bestämmelserna	
i	 miljöbalken	 och	 innebär	 inte	 någon	 påtaglig	 skada	 på	 de	 skyddade	 värdena,	 turismens	 eller	
friluftslivets	intressen.	

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MB
Miljökvalitetsnormer	 finns	 bl.	 a.	 för	 att	 ange	 föroreningsnivåer	 eller	 störningsnivåer	 som	
människor	kan	utsättas	för	utan	fara	för	olägenheter	av	betydelse.	

De	eventuella	luftföroreningar	som	bedöms	kunna	alstras	av	den	föreslagna	bostadsbebyggelsen	
består	i	att	personbilstrafiken	troligtvis	kommer	att	öka.	De	skadliga	ämnen	i	utomhusluft	som	
miljökvalitetsnormerna	avser	kommer	inte	att	öka	så	mycket	att	normerna	överskrids.

STRANDSKYDD
Planområdet	berörs	av	Gullmarns	strandskyddsområde	i	nordöst,	dock	föreslås	ingen	bebyggelse	
inom	den	strandskyddade	marken.

MILJÖMÅL FÖR LYSEKILS KOMMUN
Enligt	 miljömål	 för	 kommunen	 skall	 de	 lokala	 miljömålen	 som	 redovisas	 i	 ÖP	 06	 integreras	
i	 samhällsplaneringen	 och	 balanseras	 mot	 sociala	 och	 samhällsekonomiska	 intressen.	 All	
samhällsplanering	 och	 allt	 byggande	 ska	 syfta	 till	 en	 sund,	 trivsam	 och	 vacker	 miljö	 med	
kretsloppstänkande.

PLANOMRÅDET

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
Planområdet	är	i	ÖP	06	(Översiktsplan	2006)	delvis	redovisat	som	område	för	tätortsutbyggnad,	
huvudsakligen	av	bostäder.

Vision	2015	och	ÖP	06	för	Lysekils	kommun	anger	mål	och	spelregler	för	hållbar	utveckling.	
Ett	mål	 som	framhålls	 i	kommunens	vision	är	att	kunna	erbjuda	nya	bostäder	 i	 attraktiva	och	
havsanknutna	lägen.	Närheten	till	havet	har	hittills	varit	ett	starkt	skäl	för	många	att	bosätta	sig	i	
kommunen.
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DETALJPLANER
Området	 som	 helhet	 är	 inte	 detaljplanerat	 men	 har	 tidigare	 studerats	 för	 bostadsändamål.	 För	
angränsande	område	i	väster	finns	detaljplan	från	1965	(se	nedan).	Aktuell	detaljplan	överlappar	
till	viss	del	denna	äldre	plan	och	ersätter	där	också	planbestämmelserna.	
I	början	på	90-talet	 togs	ett	 förslag	 fram	gällande	bostadsbebyggelse	 för	Evensås.	Förslag	 till	
detaljplan	upprättades	men	planarbetet	fullföljdes	ej.	

Ett	förslag	till	aktuell	detaljplan	var	utskickat	för	samråd	under	tiden	27	november	2009	t.o.m.	
den	7	januari	2010.

Miljö-	och	byggnadsnämnden	beslutade	2010-06-10	att	ställa	ut	planförslaget	enligt	5	kap	23	§	
plan-	och	bygglagen	efter	ändringar	och	kompletteringar	enligt	samrådsredogörelsen.

Utsnitt från ÖP 06

Tätortsutbyggnad, 
huvudsakligen bostäder

Planområdet

Gång- och cykelväg, 
huvudstråk

Gällande detaljplan (14-SKA-938) för angränsande område i väster.
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BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 
En	 behovsbedömning,	 daterad	 2009-08-05,	 har	 gjorts	 utifrån	 Plan-	 och	 bygglagen	 och	
Miljöbalken	 avseende	 betydande	 miljöpåverkan.	 Slutsatsen	 är	 att	 miljöbedömning	 med	
miljökonsekvensbeskrivning	inte	erfordras.	

Planförslaget	 bedöms	 vara	 förenligt	 med	 bestämmelserna	 i	 Miljöbalken.	 Förändringen	 av	
markanvändningen	berör	ett	område	i	anslutning	till	Östersidans	samhälle	och	medför	ingen	skada	
på	 natur-	 och	 kulturvärden	 i	 området.	 Planförslaget	 berör	 inget	 Natura	 2000-område,	 medför	
inte	 någon	 skada	 på	 riksintressen	 eller	 åsidosätter	 miljökvalitetsnormer.	 Inte	 heller	 motverkas	
nationella	miljömål.	

Planförslaget	överensstämmer	delvis	med	 intentionerna	 i	 kommunens	översiktsplan.	Förslaget	
ligger	vidare	i	linje	med	kommunens	ambition	och	de	allmänna	intressena	att	skapa	underlag	för	
att	skapa	fler	bostäder	för	åretruntboende	i	attraktiva	lägen.

Mot	 bakgrund	 av	 ovanstående	 ställningstaganden	 har	 Lysekils	 kommun	 i	 beslut	 2009-10-
01	§	191	tagit	ställning	till	att	planens	genomförande	inte	bedöms	medföra	risk	för	betydande	
miljöpåverkan.	En	miljöbedömning	av	planen	behöver	därmed	inte	genomföras	och	behov	av	att	
upprätta	en	särskild	miljökonsekvensbeskrivning	finns	inte.

Länsstyrelsen	har	givits	tillfälle	att	yttra	sig	över	behovsbedömningen	och	kommunens	förslag	
till	ställningstagande.	Länsstyrelsen	har	2009-09-10	skriftligen	meddelat	att	Länsstyrelsen	delar	
kommunens	uppfattning	att	planförslaget	inte	kan	förväntas	innebära	betydande	miljöpåverkan.	
Planförslaget	behöver	därmed	inte	miljöbedömas.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER
NATUR
Mark och vegetation
Enligt	 den	 naturinventering	 som	 genomfördes	 i	 september-oktober	 2007	 utgörs	 den	 helt	
dominerande	 vegetationstypen	 inom	 planområdet	 av	 hällmarksljunghed,	 med	 glesa	 inslag	 av	
mestadels	lågväxta	och	klena	buskar	och	träd.	I	svackor	i	hällmarken	förekommer	här	och	var	
mindre	fuktpartier.	I	planområdets	norra	del,	i	bergssluttningen	öster	om	stora	dammen,	löper	en	
bitvis	avbruten	gärdsgård	med	kantiga	stenar.	Planområdet	är	kuperat	och	utgörs	huvudsakligen	av	
berg	som	sluttar	mot	söder	och	sydväst.	Från	den	stora	dammen	i	nordväst	leder	en	avsmalnande	
sprickdal	österut	mot	områdets	centrala	delar.	Norr	om	sprickdalen	vidtar	ett	brant	bergsparti	vars	
högsta	höjder	når	50	meter	över	havet.	Cirka	50	meter	söder	om	dammen	finns	ett	relativt	plant	
parti	som	särskilt	i	sin	sydvästligaste	del	har	karaktär	av	fattigkärr.	

Till	helt	övervägande	del	består	det	inventerade	området	av	hällmarksljunghed,	en	miljö	som	är	
karaktäristisk	för	de	kustnära	delarna	av	Bohuslän.	Dessa	hällmarksytor	med	sparsam	vegetation	
bedöms	 inte	 hysa	 några	 särskilda	 naturvärden.	 Delar	 av	 området	 har	 dock	 vissa	 naturvärden	
och/eller	förekomst	av	fridlysta	eller	mindre	allmänna	växtarter	och	dessa	markytor	bör	så	långt	
möjligt	undantas	från	exploatering	

Naturinventeringen	har	 identifierat	 tre	 områden	 som	bör	 undantas	 från	 exploatering,	 områden	
markerade	som	A,	B	och	C	på	kartan.	Den	större	dammen	(område	A)	är	till	sin	utformning	sådan	
att	den	utgör	en	miljö	som	kan	antas	vara	värdefull	för	både	groddjur,	insekter	och	i	viss	mån	
fåglar.	Därför	är	det	angeläget	med	en	skyddszon	 i	de	delar	av	dammens	närområde	som	inte	
är	exploaterade.	Inom	område	B	har	den	fridlysta	arten	lopplummer	påträffats.	Miljön	utgör	en	
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kontrast	mot	det	annars	öppna	landskapet	runtom	och	är	värdefull	med	många	olika	ekologiska	
nischer.	I	fuktpartiet	intill	den	mindre	dammen	(område	C)	växer	vitag,	en	relativt	sällsynt	art	på	
Skaftö.

Föreslagen	exploatering	är	placerad	på	berget	men	är	småskalig,	 relativt	 tät	och	koncentrerad.	
Planen	följer	de	riktlinjer	som	naturinventeringen	påpekat	gällande	vilka	delar	av	området	som	
bör	lämnas	fria	från	exploatering.

Runt	den	större	dammen	har	en	skyddszon	lämnats	och	de	båda	mindre	dammarna	sparas.	Hela	
klåvan	väster	om	lokalgatans	norra	mötesplats	är	särskilt	vacker	och	sparas	i	sin	helhet.	Dammen	
används	idag		till	skridskoåkning	vintertid	vilket	inte	sliter	särskilt	mycket	på	naturen	eftersom	
marken	då	är	frusen.	Denna	användning	ökar	sannolikt	i	och	med	planområdets	utbyggnad.	Någon	
gångväg	anläggs	inte	i	dammens	närhet	då	området	här	är	relativt	svårforcerat	vilket	motverkar	
slitage	på	dammens	stränder.		

Resultat av genomförd 
naturinventering, utförd i 
januari 2008.

x = förekomst av 
lopplummer (fridlyst).

Känsligast	 ur	 landskapsbildsynpunkt	 är	 de	 8	 husen	 i	 planområdets	 norra	 del.	Avsikten	 är	 att	
dessa	byggnader	ska	integreras	i	berget	så	att	de	i	mindre	grad	syns	från	havet	än	bebyggelsen	i	
planområdets	södra	del.

Jan	Malmgren/JM	Natur	har	genomfört	en	fjärrhabitatanalys	för	större	vattensalamander	i	området	
under	våren	2010,	redovisad	i	ett	utlåtande	daterad	2010-07-15.	Enligt	utlåtandet	innebär	planens	
utformning	en	lindrig	påverkan	på	vattensalamanderns	livsmiljöer.	Habitatanalysen	visar	att	med	
den	föreslagna	bebyggelsens	anpassning	till	terrängen	i	området	inte	i	allt	för	hög	utsträckning	
tar	livsmiljöer	för	den	större	vattensalamandern	i	anspråk.		Ett	konfliktområde	redovisas	dock	(se	
figur	nedan).	Området	är	anvisat	som	natur	i	detaljplanen	men	för	att	stärka	dess	betydelse	bör	det	
tydliggöras	att	områdets	natur	ska	behålla	sin	befintliga	struktur	och	vegetation.	Inom	området	
bör	 inte	omfattande	markarbeten,	 sprängningar	 eller	 utfyllnader	utföras.	Den	planerade	vägen	
utgör	i	sig	inget	hinder,	men	vattenföring	och	vattenkvalitet	i	den	lilla	dammen	måste	säkras.
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Övriga	 hänsyn	 som	 är	 lämpliga	 att	 vidtaga	 är	 främst	 relaterade	 till	 att	 skydda	 populationens	
förutsättningar	 till	 en	 gynnsam	 bevarandesituation	 mot	 de	 indirekta	 effekter	 som	 följer	 av	 en	
exploatering.	Dessa	hänsyn	redovisas	i	punktform	nedan;

Båda	 dammar	 som	 förekommer	 inom	 planområdet	 ska	 skyddas	 från	
negativ	 påverkan.	 Detta	 gäller	 både	 under	 och	 efter	 anläggningsskedet.	
Detta	 låter	 sig	 göras	 utan	 att	 minska	 exploateringsgraden	 i	 planen.	

De	 hus	 och	 tomter	 som	 anläggs	 i	 sluttningarnas	 topp	 bör	 utformas	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att		
inte	onödiga	fyllnadsmassor	används	för	att	slänta	av	sluttningarna.	Sådana	anläggningsåtgärder	
innebär	 en	 direkt	 påverkan	 på	 de	 miljöer	 som	 vegetationsklädda	 sluttningar	 och	 branter	
erbjuder	 för	 den	 större	 vattensalamandern	 och	 andra	 i	 området	 förekommande	 arter.	
Sluttningarna	är	även	en	viktig	del	i	områdets	karaktär,	och	de	bör	därför	skyddas	från	påverkan.	

Under	byggskedet	bör	hydrogeologisk	expertis	användas	för	att	 tillse	att	 inte	sprängnings-	
schaktnings-	 och	 grävningsarbeten	 ger	 negativ	 påverkan	 på	 hydrologin	 i	 området.	 Detta	
skulle	i	annat	fall	kunna	inverka	menligt	på	möjligheterna	för	den	större	vattensalamandern	
och	 andra	 i	 området	 förekommande	 arter	 att	 använda	 området	 som	 livsmiljö.	

Dagvattenhanteringen	ska	utformas	så	att	 infiltration	 i	huvudsak	utförs	 lokalt	 (t.ex.	sedum	
tak)	och	att	uppsamling	från	hårdgjorda	ytor	samlas	i	därför	avsett	vattenmagasin,	innan	det	
tillåts	komma	ut	i	någon	av	de	två	befintliga	dammar	som	finns	i	planområdet.

Geoteknik
Hela	planområdet	 består	 av	berg	 i	 dagen.	Berggrunden	utgörs	 av	gnejs	med	 inslag	 av	kvarts.	
Berggrunden	på	Skaftö	har	generellt	låga	radonvärden.	All	byggnation	föreslås	ske	på	fast	berg.	

Berggeologisk/bergteknisk	besiktning	och	rasriskutvärdering	har	utförts	av	Bergab,	rapport	daterad	
2010-05-27.	Utifrån	de	 förhållanden	som	råder	bedöms	det	 finnas	 risk	 för	ytliga	bergras	eller	
blocknedfall	samt	eventuell	påverkan	på	befintlig	och	planerad	bebyggelse.	Inom	naturområden	
som	ej	skall	exploateras	har	rasrisk	noterats	men	där	görs	bedömningen	att	inga	stabilitetshöjande	
åtgärder	behövs.	Som	ett	resultat	av	utredningen	skall	nedanstående	rekommendationer	följas	och	
föras	in	i	exploateringsavtalet	som	tecknas	med	exploatören.	

•

•

•

•

Ett potentiellt konfliktområde mellan 
bebyggelsens placering och ett 
habitat som kan förväntas användas 
av salamandrar finns inom den röda 
polygonen i figuren. 
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Inom	 område	 2	 (se	 bilaga	 1	 ovan)	 görs	 bedömningen	 att	 inga	 planerade	 byggnader	 bör	
placeras	närmare	än	6	meter	från	släntkrön	i	väster.	Bergsläntens	uppsprickning	bör	beaktas.	

Inom	område	6	görs	bedömningen	att	inga	planerade	byggnader	bör	placeras	närmare	än	4	
meter	från	släntkrön	i	söder.

I	samband	med	schakt	för	och	grundläggning	av	byggnad	ska	bergets	stabilitet	besiktigas.	
Detta	genomförs	då	markentreprenaden	pågår	och	då	berget	avtäckts	alternativt	plansprängts	
och	planerade	lägen	för	byggnader	har	satts	ut	på	berget.	

När	markplaneringsarbetena	är	färdiga	ska	en	besiktning	göras	av	kvarstående	bergslänter/
schaktsidor	 inom	 exploaterat	 område.	 Vid	 besiktningen	 skall	 behov	 av	 kompletterande	
rensning	och	andra	stabilitetshöjande	åtgärder	bedömas.

Efter	att	vägen	breddats	för	ny	gång	och	cykelväg	och	bergslänter	rensats,	ska	en	ny	besiktning	
utföras.	Vid	besiktningen	bedöms	eventuellt	behov	av	förstärkningsåtgärder.

Radon
I	Lysekil	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	”normalriskmark”	 ibland	har	orsakat	
lokalt	 höga	 radonvärden	 i	 nya	 byggnader.	 Sprickor	 i	 berggrunden	 eller	 olämpligt	 material	 av	

•

•

•

•

•
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Terrängmodell illustration från söder.

Området	angöres	med	bil	via	väg	785	strax	väster	om	Evensås	1:92.	En	lokalgata	försörjer	området	
i	en	svängd	form	uppför	berget	och	avslutas	med	en	vändmöjlighet	intill	föreslagna	lägenhetshus	
i	planområdets	norra	del.	Till	 fots	eller	cykel	kan	man	 ta	 sig	 till	området	via	den	gc-väg	som	
anläggs	parallellt	med	väg	785.	

Inom	området	finns	två	dammar	som	sparas.	Området	närmast	den	större	dammen	är	känsligare	
ur	natursynpunkt	och	därför	föreslås	ingen	gångväg	nära	denna.	

Planen	syftar	inte	till	att	området	skall	bebyggas	som	en	kopia	på	skärgårdssamhällets	ursprungliga	
bebyggelse.	Den	nya	bebyggelsen	skall	fogas	med	respekt	för	tradition	och	kulturarv,	men	det	
hindrar	inte	att	den	nya	bebyggelsen	får	vara	tydligt	historiskt	avläsbar	och	ges	ett	uttryck	som	
speglar	vår	tid.

Berget	lutar	i	huvudsak	mot	havet	i	väster.	Planens	idé	är	att	bygga	på	det	lutande	berget	med	så	små	
markingrepp	som	möjligt	men	med	hänsyn	tagen	till	nödvändiga	anpassningar	för	tillgänglighet	
och	va-system.	Bostadshusen	föreslås	följa	bergets	lutningar.	Många	av	husen	byggs	tvärs	bergets	

7 GRUPP-
BYGGDA 
PASSIVHUS

5 GRUPPBYGGDA 
SMÅHUS

2 SMÅHUS

CA 14 LÄGENHETERSAMTLIGA 
BOSTÄDER HAR 
HAVSUTSIKT

3 TOMTER FÖR 
FRILIGGANDE 
SMÅHUS

GARAGE OCH 
PARKERING

fyllnadsmassa	bör	vara	största	orsaken	till	detta.	Om	man	dessutom	i	samband	med	byggnationen	
måste	göra	 sprängningar,	 schaktningar	mm	uppstår	 en	helt	ny	 situation	med	nya	 sprickor	och	
kanaler	som	riskerar	att	leda	fram	ännu	mera	radon.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse
Planen	föreslår	22	bostadshus	fördelade	på:
Planområdets	södra	del
	 •	3	tomter	för	enbostadshus
	 •	14	tomter	för	gruppbyggda	och/eller	sammanhållet	utformade	hus
Planområdets	norra	del
	 •	8	markintegrerade	byggnader	innehållande	ca	14	bostadslägenheter	av	varierad	storlek.	

Av	dessa	17	tomter	för	enbostadshus	(södra	delen),	tilldelas	tre	tomter	till	markägaren	och	cirka	
sju	av	resterande	14	tomter/enbostadshus	kan	förmedlas	via	den	kommunala	tomtkön.	
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lutning	med	gavel	mot	sjön	och	med	en	naturlig	suterrängvåning	som	följd	av	detta.	Området	
bebyggs	med	småhus	för	åretruntbruk	samt	småskaliga	flerbostadshus	nordost	om	dammen.

För	 att	 på	 bästa	 sätt	 ta	 tillvara	 det	 kuperade	 områdets	 förutsättningar	 är	 det	 en	 fördel	 om	
exploateringen	 i	huvudsak	sker	 i	 form	av	gruppbyggda	hus.	Bebyggelsen	bör	 följa	den	 lokala	
byggnadskulturens	täta,	vindskyddande	småskalighet.	Bebyggelsen	i	det	oförstörda	ursprungliga	
skärgårdssamhället	är	också	starkt	sammanhållen	genom	att	husen	varieras	inom	gemensamma	
teman.	Den	nya	bebyggelsen	är	studerad	som	en	sammanhållen	helhet	med	variation	och	 i	en	
anpassad	skala.	Bostadshusen	ligger	tätt,	detta	ger	läverkan	och	intressanta	rumsbildningar	mellan	
husen	som	i	det	traditionella	skärgårdssamhället.	All	bebyggelse	är	småskalig,	tätt	grupperad	och	
sammanhållen.	Bebyggelsen	 i	södra	planområdet	skiljer	sig	dock	 i	sin	karaktär	 från	området	 i	
norr.

Byggnaderna	har	lämpligast	sina	fönster	i	huvudsak	i	fasad	mot	väst	och	syd.	Här	sammanfaller	
energiaspekten	 väl	 med	 möjligheten	 till	 utblick	 mot	 hav	 och	 skärgård.	 Samtliga	 bostäder	 kan	
orienteras	 naturligt	 mot	 havet	 och	 blir	 välbelysta	 av	 sol	 och	 kan	 ”ta	 skydd”	 mot	 norr.	 Detta	
ger	 skydd	 mot	 ”nordanvind”	 men	 även	 grannars	 insyn.	 Dessa	 principer	 regleras	 inte	 genom	
planbestämmelser,	men	är	enklare	att	genomföra	vid	en	samlad	projektering	för	området.	

Illustrationerna	över	området	i	söder	redovisar	sadeltak	på	byggnader.	Denna	grupp	tecknar	sig	
tydligare	från	väg	785	och	från	bebyggelsen	väster	om	området.	För	att	ansluta	till	den	lokala	
byggnadstraditionen	 skall	 det	 dominerande	 taklandskapet	utifrån	upplevas	 som	husgrupp	med	
lutande	tak.	Planbestämmelse	för	taklutning	från	18°	till	38°	gäller	därför	för	dessa	byggnader.	
Material	 på	 lutande	 tak	 skall	 vara	 rött	 lertegel	 eller	 plåt.	 ”Tillbyggnader”,	 skärmtak,	 carport-
garage	etc	är	möjliga	att	utföras	med	låglutande	tak.	För	att	klara	 tätning	tillåts	dessa	tak	kläs	
med	papp	eller	plåt.	Plåt	på	tak	kan	gärna	vara	av	zink	men	får	inte	vara	blank	eller	högglansig,	
detta	för	att	motverka	solljusreflexer.		Fasader	på	samtliga	hus	skall	i	huvudsak	utföras	av	trä	eller	
fibercement.	Högsta	tillåten	totalhöjd	är	angiven	för	samtliga	byggrätter.	

Husgruppen	med	8	flerbostadshus	i	norra	delen	ges	en	egen	och	sammanhållen	karaktär.	Dessa	
byggnader	skall	”integreras”	i	berget	genom	att	följa	bergets	konturer.	Avsikten	är	att	de	i	huvudsak	

Fotomontager visar planområdet sett från Gullmarsstrand. Östersidans samhälle växer, men genom att exploateringen 
sker i anslutning till befintlig bebyggelse är avsikten att tillägget ska upplevas som naturligt i landskapet.

Föreslagen bebyggelse
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skall	”bli	en	del	av	berget”	och	synas	i	mindre	grad	på	långt	håll	än	bebyggelsen	i	planområdets	
södra	del.		Tak	får	utföras	låglutande	och	blir	därmed	mindre	synliga	från	sjösidan	och	tecknar	sig	
lugnare	mot	berget.	Även	denna	bebyggelse	har	högsta	tillåtna	totalhöjd.

Husgruppen	rymmer	lägenheter	av	olika	storlekar.	På	tak	ovan	högsta	totalhöjd	får	uppföras	glasat	
rum	om	max	15	kvm	bruttoarea.	Ett	glasat	rum	per	bostadslägenhet	på	tak	medges	med	undantag	
för	de	två	byggnader,	innehållande	sammanlagt	fyra	lägenheter,	som	ligger	omedelbart	väster	om	
den	samlade	parkeringen	 tillhörande	 lägenhetsområdet.	Anledningen	är	att	dessa	byggnader	är	
något	mer	exponerade	på	nära	håll	och	att	helheten	blir	bättre	om	taksiluetten	i	detta	fall	utföres	
mer	sammanhållet.	De	glasade	rummen	som	medges	är	så	begränsade	i	sin	volym	att	de	i	första	
hand	”sticker	ut”	på	nära	håll	och	upplevs	marginellt	från	Fiskebäckskilsidan	och	fjorden	utanför.	
Med	flack	taklutning	med	sedum,	takpapp	eller	plåt,	gärna	zink-plåt	eller	motsvarande	på	taken,	
tillsammans	med	t	ex	järnvitriolbehandlade	fasader	av	trä	underordnar	sig	eller	ansluter	denna	
bostadsgrupp	till	det	grå	berget	från	sjösidan	sett.	

Fotomontaget visar planområdet sett från Fiskebäckskil.  

Föreslagen bebyggelse

Terrängmodell illustration från väst 
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Etapper
Området	 kan	 byggas	 ut	 i	 två	 etapper	 där	 utbyggnaden	 av	 de	 friliggande	 tomterna	 och	 de	 7	
gruppbyggda	suterränghusen	intill	lokalgatan	utgör	den	första	etappen.	Lägenhetshusen	i	norra	
delen	utgör	etapp	2.

Omgivningar och service
Vid	 infarten	 till	Fiskebäckskil,	 ca	2	km	 sydväst	 om	planområdet	 finns	mataffär,	 kassaservice,	
bageri,	bensinstation,	fiskaffär,	pizzerior,	återvinningsgård/miljöstation,	förskola	och	äldreboende.	
Ytterligare	förskola	och	grundskola,	åk	1-6,	finns	 i	Grundsund	ca	7	km	bort.	Högstadium	och	
gymnasium	 finns	 i	 Lysekil.	 I	 Grundsund	 och	 i	 Fiskebäckskil	 finns	 servicehus	 med	 bas	 för	
hemvården.	Distriktsläkarmottagningen	är	belägen	ca	1,5	km	från	planområdet.		Denna	service	
kan	nås	via	befintlig	kollektivtrafik.

Utbudet	 av	 arbetsplatser	 på	 Skaftö	 är	 begränsat.	Arbete	 finns	 i	 huvudsak	 inom	 hantverk	 och	
byggnadsindustri	i	småföretag,	hotell-	och	turistverksamhet	samt	inom	marinbiologisk	forskning.	
Preemraff,	norr	om	Lysekil,	utgör	en	stor	arbetsplats.	Utpendling	till	närliggande	kommuner	sker.	
Den	nya	tekniken	möjliggör	distansarbete	som	förekommer	på	Skaftö	inom	olika	arbetsområden.	
Med	attraktiva	boendemiljöer	kan	detta	öka	i	omfattning.

Kulturmiljö och arkeologi
Bebyggelsen	 i	 Fiskebäckskil	 och	 delar	 av	 Östersidan	 är	 av	 kulturhistoriskt	 riksintresse	 och	
omfattas	av	kommunens	kulturminnesvårdsprogram.

Inga	kända	fornlämningar	finns	inom	planområdet.	I	planområdets	norra	del	finns	en	stengärdsgård	
som	blir	en	naturlig	gräns	för	bebyggelsen	nedanför.	Gärdsgårdarna	inom	planområdet	skyddas	
genom	en	generell	 planbestämmelse.	Utformningen	bedöms	 inte	medföra	någon	konflikt	med	
kulturmiljön.	En	bärande	gestaltningsidé	 för	planområdet	är	att	bebyggelsen	skall	vara	 tydligt	

Föreslagen etappindelning för utbyggnad.

Etapp 1

Etapp 2
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historiskt	 avläsbar	 men	 skärgårdssamhällets	 täta	 och	 varierade	 särart	 ska	 vara	 vägledande	 för	
utformningen.

GATOR OCH TRAFIK
Gator, gång- och cykelvägar 
Planområdet	trafikförsörjs	via	väg	785.	Ny	in-	och	utfart	anläggs	ca	200	meter	öster	om	Hålevägen.	
Hastigheten	är	idag	begränsad	till	50	km/h	där	utfarten	planeras	ligga.	Utfarten	förläggs	så	att	100	
meter	fri	sikt	erhålls	i	båda	körriktningarna.	I	samband	med	planens	genomförande	byggs	också	
gång-	och	cykelväg	längs	planområdets	gräns	utefter	väg	785.	Denna	gång-	och	cykelväg	ingår	
som	del	i	det	nät	av	gång-	och	cykelstråk	som	i	enlighet	med	kommunens	översiktsplan	på	sikt	
skall	binda	samman	hela	Skaftö.	

Inom	planområdet	samsas	gående,	cyklar	och	motordrivna	fordon	på	samma	utrymme.	Gator	och	
vägar	utföres	med	måttlig	bredd	för	att	i	möjligaste	mån	fortsätta	bygga	småskaligt	och	ansluta	till	
områdets	övergripande	gestaltningsidé.	Byggnaderna	är	traditionsenligt	och	tätt	grupperade	varför	
en	i	sammanhanget	för	bred	gata	skulle	förstöra	områdets	karaktär	av	skärgårdssamhälle.	Däremot	
tillämpas	nödvändiga	och	praktiska	funktionsmått	för	vår	tids	krav.	För	att	förena	ett	småskaligt	
och	”skärgårdssamhälleligt”	intryck	med	bilens	funktionsmått	kan	gatan	delas	på	längden	med	två	
olika	ytskikt	enligt	följande	princip.	1,5	m	smågatsten	vid	ena	sidan	som	”gångyta”	kombineras	
med	2,7	m	”köryta”	på	mitten	samt	0,3	m	smågatsten	vid	andra	sidan.	Genom	att	gångyta	och	
köryta	utföres	utan	inbördes	nivåskillnad	kommer	hela	ytan	att	samverka	till	en	yta.	Bilar	för	köra	
på	de	gåendes	villkor	och	kan	enkelt	mötas.

Parkering
Parkering	 sker	 på	 egen	 tomt	 och	 på	 anvisade	 gemensamma	 ytor	 för	 parkering	 inom	
planområdet.

Kollektivtrafik
Närmaste	busshållplats	finns	längs	väg	785	ca	200	m	från	planområdet.	Avståndet	till	färjeläget	
från	 planområdet	 är	 ca	 350	 m.	 Personfärjan	 mellan	 Östersidan	 och	 Lysekil	 med	 uppehåll	 på	
Fiskebäckskilssidan	 tar	 ca	 15	 min	 och	 trafikerar	 sträckan	 en	 till	 två	 gånger	 i	 timman	 dagtid.	
Färjeläget	utgör	även	knutpunkt	för	buss	såväl	för	den	lokala	som	regionala	busstrafiken.

Tillgänglighet
Planen	 är	 utformad	 med	 stor	 hänsyn	 tagen	 till	 att	 förändra	 befintligt	 berg	 så	 lite	 som	 möjligt	
och	att	kunna	uppföra	permanentbostadshus	som	följer	de	krav	på	tillgänglighet	som	lagenligt	
krävs	 för	 att	 lämna	 bygglov.	 Genom	 att	 anlägga	 lokalgatan	 som	 löper	 från	Trafikverkets	 väg	
och	upp	igenom	bostadsområdet	i	en	sväng	som	förlänger	stigningssträckan	nås	en	relativt	god	
terränganpassning.

Lokalgatan	angör	Trafikverkets	väg	på	+31	m	och	stiger	till	+38	m	på	en	längd	av	195	m	genom	
planområdets	södra	del.	Lokalgatans	fortsättning	upp	till	den	övre	parkeringen	till	planområdets	
norra	del	har	en	brantare	lutning	och	har	en	lokal	lutning	på	1:11	där	det	lutar	som	mest.	

Tillgängligheten	 till	 den	 enskilda	 bostaden	 kan	 i	 de	 flesta	 fall	 lösas	 på	 ett	 handikappanpassat		
sätt	eftersom	stor	del	av	området	bebyggs	och	projekteras	med	ett	samlat	grepp.	Ingen	bostad	är	
placerad	så	att	tillgänglighet	till	entréplan	inte	går	att	lösa.

FRIYTOR
Lek och rekreationsområden
Lekplats	anläggs	i	östra	delen	av	planområdet,	på	ett	attraktivt	utsiktsläge	vilket	ger	lekplatsen	
potential	att	bli	områdets	samlande	punkt.	Lekplatsen	nås	till	fots	genom	en	gångstig	öster	om	
garagen.
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Badplats	finns	vid	Rödbergsvik	norr	om	Östersidan	ca	500	meter	från	planområdet.	Ridanläggning	
finns	vid	Sälvik,	ca	1,5	km	från	området.	

Skaftö	har	vackra,	intressanta	och	uppskattade	områden	för	naturupplevelser,	lätta	att	nå	till	fots,	
med	cykel	eller	med	båt.	I	Grundsund	finns	fotbollsplan,	Folkets	hus	och	sporthall.	Med	färjan	
når	man	sim-	och	ishall	i	Lysekil.

Den	stora	dammen	i	området	används	relativt	flitigt	till	skridskoåkning	när	den	är	frusen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten och dagvatten
Generell	 riktlinje	 är	 att	 ledningar	 i	 största	 möjliga	 mån	 ska	 följa	 gatusträckningarna	 för	 att	
minimera	terrängingrepp.	Planbestämmelse	reglerar	att	de	interna	vägarna	skall	vara	tillgängliga	
för	allmänna	ledningar.

Anslutningspunkt	 till	va-nätet	finns	vid	början	av	Hålevägen.	Ny	matarledning	förläggs	delvis	
i	 rörgrav	 i	 nyanlagd	 gc-väg	 upp	 till	 planområdet.	 Inom	 planområdet	 förläggs	 va-ledningarna	
i	gatan,	u-områden	samt	på	naturmark.	Lösningar	 för	vatten	och	spillvatten	finns	redovisade	 i	
tillhörande	dag-	och	va-utredning,	daterad	2009-11-11,	rev	2011-10-25.

Dagvatten	 skall	 omhändertas	 lokalt.	 Dagvatten	 från	 takytor	 och	 vägar	 skall	 fördröjas	 och	
filtreras	inom	området.	Infiltrationen	sker	efter	fördröjning	i	två	makadamfyllda	ledningsbäddar	
ut	 till	 naturmarken	 där	 så	 är	 möjligt.	 Fördröjningsmagasinet	 utföres	 med	 tillräckligt	 lång	
dräneringsledning	som	 ligger	 i	makadambädd.	Bäddens	volym	dimensioneras	utifrån	så	kallat	
femårsregn.	Gator	avvattnas	genom	avrinning	 i	stödremsan.	Vid	detaljprojektering	skall	 tillses	
att	vattnet	rinner	från	byggnader	och	att	överskottsvatten	från	dräneringsrör	kan	söka	sig	ut	mot	
naturmark	i	ett	flertal	punkter	och	att	instängt	vatten	ej	blir	stående	inom	tomterna.	Infiltrationen	
skall	utföras	med	sådan	kapacitet	att	det	sammanlagda	vattenflödet	till	dammarna	inte	förändras.

Värme
För	var	dag	blir	det	tydligare	att	vi	måste	motverka	den	globala	uppvärmningen.	Vi	använder	idag	
40	%	av	den	samlade	energiförbrukningen	till	bebyggelsen.	Nya	bostäder	byggs	för	att	användas	
i	50	eller	100	år.	Kunskap	och	teknik	finns	för	att	bygga	hus	som	kräver	minimal	uppvärmning.	
Avsikten	 är	 att	 planområdet	 skall	 bebyggas	 med	 energieffektiva	 bostäder.	 Konceptet	 är	 extra	
mycket	 isolering,	 tätskikt,	 effektiv	 balanserad	 ventilation	 med	 bra	 värmeväxling	 och	 viss	
orientering	i	väderstrecken	av	fönster.	

El, tele
Tillräckligt	med	elström	finns	nära	planområdet.	Befintlig	transformator	finns	vid	Hålevägen	
strax	väster	om	området.	Ny	transformator	kan	behövas,	planen	redovisar	byggrätt	för	
transformator,	E1,	till	områdets	strömförsörjning	i	anslutning	till	parkering	nära	infart	från	väg	
785.

Kapacitet	för	teleanslutning		via	”kopparnätet”	finns	helt	nära	planområdet.	Anslutning	till	
Skanovas	fibernät	bedöms	i	dagsläget	inte	realistiskt	med	hänsyn	till	hög	anläggningskostnad	
och	därmed	höga	anslutningskostnader	för	de	boende.

Avfallshantering
Parkeringsområdet	vid	infarten	till	planområdet	skall	även	ha	plats	för	områdets	renhållning.	
Detta	säkerställs	dock	inte	i	plankartan.	
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller
Väg	785	utgör	en	bullerkälla	för	området.	Riktvärden	för	trafikvärden,	som	inte	bör	överskridas	
vid	nybebyggelse	av	bostäder,	är	55	dBA	ekvivalent	nivå	utomhus	vid	fasad	och	70	dBA	maxnivå	
vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad.

Nuvarande	trafikmängd	är	ca	1630	fordon	per	årsmedeldygn,	varav	90	fordon	lastbilar.	Under	
månaderna	juni,	juli	och	augusti	förkommer	intensivare	trafik.	Här	bedöms	trafiken	då	vara	i	snitt	
2700	bilar	per	dygn.

En	 bullerutredning	 av	 Trivector	 Traffic	AB,	 Lysekil	 -	 Buller	 vid	 Evensås	 1:4,	 daterad	 8	 juli	
2010	har	genomförts	för	planen.	Som	en	följd	av	utredningen	krävs	det	att	de	5	hus	som	ligger	
närmast	vägen	 får	bullerdämpande	åtgärder	 i	 enlighet	med	bullerutredningen.	Detta	 regleras	 i	
plankartan	med	att	krav	på	bullervall	införs.	För	hus	belägna	närmare	än	45	meter	från	väg	785	
bör	uteplats,	hälften	av	bostadsrummen	och	minst	ett	fönster	i	sovrummen	vetta	mot	tyst	sida	samt	
att	fasadisolering	ska	utföras	i	enlighet	med	Trivectors	bullerutredning.	
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens	genomförandetid	slutar	10	år	efter	den	dag	då	planen	vunnit	laga	kraft.

Kommunen	är	inte	huvudman	för	allmän	plats.

Frågor	av	administrativ	karaktär	behandlas	i	tillhörande	genomförandebeskrivning.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Detaljplanen	har	upprättats	i	samråd	mellan	kommunen	och	Rossing	Arkitekter	AB.	Ansvarig	på	
planenheten	i	Lysekils	kommun	är	Ylwa	Larsson.

JUSTERINGAR EFTER UTSTÄLLNINGEN
Efter	 utställningen	 sammanställdes	 och	 kommenterades	 de	 synpunkter	 som	 kommit	 in	 i	
ett	 utställningsutlåtande.	 Synpunkterna	 föranledde	 följande	 justeringar	 som	 har	 införts	 i	
antagandehandlingen.	

Riskområden,	 utpekade	 av	den	berggeologiska	 rapporten,	 	 regleras	med	prickmark	 för	 att	
säkerställa	skyddsavtastånden	för	bebyggelsen.
Lek	blir	en	egen	bestämmelse	i	plankartan.
Krav	på	bullervall	införs	som	planbestämmelse	i	plankartan.	
Plankartans	u-områden	justeras	efter	den	reviderade	dagvatten-	och	VA-planen.
Utfartsservitutet	för	fastighet	Evensås	1:92	säkras	med	planbestämmelsen	y	i	plankartan.
Syftet	 med	 planbestämmelserna	 x	 och	 z	 kvarstår	 men	 bestämelserna	 ersätts	 med	 allmän	
platsmark	och	g	bestämmelse	i	plankartan.	

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	2011-11-24

Ylwa	Larsson			 	 	 	 	 	
Samordningsansvarig		 	 	 	 	 	
för	planverksamheten
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