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Sammanfattning 
 

Lysekils kommun arbetar med att ta fram en detaljplan på Skaftö i området mellan 

Stockevik och Grundsund. Initiativ har tagits till att skapa en friskvårdsanläggning 

med havets privilegier som utgångspunkt. Friskvård, rekreation, bad och friluftsliv 

i kombination med boende under hela året kan bidra till sysselsättning och tryggad 

service. I Lysekils kommun finns ett allmänt intresse och en målsättning att skapa 

förutsättningar för sysselsättning och näringar knutna till rekreation och turism året 

runt. Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårds-

anläggning i anslutning till Stockeviks samhälle. Anläggningen planeras bestå av 

friskvårdsanläggning samt boende i hotell och annexbyggnader. Planförslaget, som 

omfattar ett ca 11 ha stort område, innebär även att parkeringsytor och tillfartsväg 

planeras. Cirka 15 helårsbostäder planeras i den östra delen av området. 

Ett planprogram har tidigare upprättats och samråd för planprogrammet hölls under 

våren 2011. Planprogrammet omfattade ett mindre område än detaljplaneförslagets 

planområde. En behovsbedömning har genomförts och Lysekils kommun, liksom 

Länsstyrelsen, bedömer att planförslaget kan komma att innebära betydande miljö-

påverkan. Det medför att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i samband 

med detaljplanen.  

Anläggningen blir synlig från Gåsöfjorden. Denna förändring medför måttliga ne-

gativa konsekvenser för landskapsbilden längs Gåsöfjorden då karaktären av orörd 

natur mellan Stockevik och Grundsund påverkas. Störst påverkan inom planområ-

det och dess närhet uppstår när byggnader läggs uppe på höjder med hällmarker. 

Byggnaderna exponeras där mot omgivningen samtidigt som hällmarkerna, vilka är 

en grundläggande kvalitet som ger karaktär åt landskapet, påverkas.  

Dagvatten renas och fördröjs innan det når Natura 2000-område och riksintresse 

för naturvård i vattenområdet kring Skaftö så att inga konsekvenser uppstår.  

Planen medför negativ påverkan på natur- och kulturvärden enligt miljöbalken kap 

4 §1 och kap 4 §4 eftersom natur- och kulturvärden tas i anspråk och påverkas vi-

suellt. Tillgängligheten till friluftsliv ökar för den planerade anläggningens brukare 

samtidigt som utsiktspunkter övergår till kvartersmark och undantas från allemans-

rätten. Den del av planen som utgör friskvårdsanläggning är lokal näringsverksam-

het inom område för tätortsutbyggnad och den ska därmed inte hindras enligt mil-

jöbalken kap 4 §1. Planen bedöms i stort översensstämma med översiktsplanens 

intentioner med undantag av ett antal planerade bostäder i den östra delen som inte 

följer det befintliga bebyggelsemönsteret i jordbrukslandskapet. 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund 
Skaftös bofasta befolkning uppgick 2012 till ca 1 480 personer. Befolkningen har 

på drygt 10 år successivt minskat från ca 1750 invånare. Under sommaren mång-

faldigas invånarantalet och ön har då som mest uppskattningsvis bortåt 7 000 bo-

ende. Arbetstillfällen och nya bostäder behövs för att befolkningen på ön ska öka 

så att underlag för skola, förskola och annan kommunal service säkras och stärks.  

Söder om Stockevik, i området mellan samhället och Åseberget, har initiativ tagits 

till att skapa en friskvårdsanläggning med havets privilegier som utgångspunkt. 

Friskvård, rekreation, bad och friluftsliv i kombination med boende under hela året 

kan bidra till sysselsättning och tryggad service. I Lysekils kommun finns ett all-

mänt intresse och en målsättning att skapa förutsättningar för sysselsättning och 

näringar knutna till rekreation och turism året runt.  

1.2 Detaljplanens syfte 
Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsan-

läggning i anslutning till Stockeviks samhälle på Skaftö i Lysekils kommun. An-

läggningen planeras bestå av friskvårdsanläggning samt boende i hotell och annex-

byggnader.  

Planförslaget, som omfattar ett ca 11 ha stort område, innebär även att en tillfarts-

väg inkl. gång och cykelväg anläggs samt att ca 15 helårsbostäder uppförs i den 

östra delen av området. 

I Lysekils kommun finns ett allmänt intresse och en målsättning att öka åretruntbo-

endet på Skaftö och skapa underlag för sysselsättning och nya näringar samt stärka 

turistnäringen. Planen syftar till att utreda möjligheten att etablera en verksamhet 

som kan skapa arbetstillfällen på Skaftö och på så vis locka fler åretruntboende. 

1.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 
När en kommun upprättar en detaljplan ska en miljöbedömning av planen göras, 

enligt miljöbalken kap 6 § 11. Miljöbedömningen ger underlag för att bedöma om 

planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om ge-

nomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska en miljökonse-

kvensbeskrivning tas fram, enligt plan- och bygglagen kap 4 § 34.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hör till planhandlingarna för detalj-

planeförslaget för Södra Stockevik, Grönskult 1:11 m.fl. Miljökonsekvensbeskriv-

ningen ska, enligt miljöbalken kap 6 12 §, identifiera, beskriva och bedöma den 

betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra. Syftet med miljöbedöm-

ningen samt MKB:n är att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar ut-

veckling främjas.   
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1.4 Tidigare utredningar 
 

 

FIGUR 1.1: Illustration över planområdet i programskedet. 

 

Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2010-02-03 att en utbyggnad av en friskvårdsan-

läggning inklusive tillhörande bostäder ska prövas i detaljplan. Ett planprogram har 

upprättats och samråd för planprogrammet hölls under våren 2011. Planprogram-

met omfattade ett område för friskvårdsanläggning med bad, hotell och restaurang. 

Planprogrammet omfattade även två alternativa tillfartsvägar till området samt en 

parkering. Planprogrammet omfattade ingen kvartersmark för bostäder. 

1.5 Behovsbedömning och avgränsning 
Under programsamrådet har länsstyrelsen haft synpunkter på hur planförslaget för-

håller sig till riksintressen enligt miljöbalkens 3 och 4 kapitel, samt kommunens 

översiktsplan. De frågor som tagits upp, berör påverkan på natur- och kulturvärden, 

samt tillgänglighet till friluftsliv. 

En behovsbedömning har genomförts och Lysekils kommun, liksom Länsstyrelsen, 

bedömer att planförslaget kan komma att innebära betydande miljöpåverkan. Det 

medför att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i samband med detaljpla-

nen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att beskriva och bedöma områ-

den enligt nedan. 
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Landskapsbild behandlas eftersom förslaget påverkar värdefull landskapsbild 

kring Gåsöfjorden. Landskapsbild är en del av påverkan på riksintressen enligt mil-

jöbalken kap 3 och 4. 

Naturmiljö och dagvattenhantering behandlas eftersom områdets dagvatten leds 

till vattenområden som utgör Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. 

Naturvärden ingår i riksintresse enligt miljöbalken kap 4. 

Friluftsliv behandlas eftersom området gränsar till riksintresse för friluftsliv. Fri-

luftsliv ingår i riksintresse enligt miljöbalken kap 4. 

Kulturmiljö behandlas eftersom området påverkar fornlämningar. Kulturmiljö 

ingår i riksintresse enligt miljöbalken kap 4. 

Markanvändning och naturresurser behandlas eftersom området påverkar riks-

intressen enligt miljöbalken kap 4 som innehåller bestämmelser för hushållning. 

Under programsamrådet har synpunkter framförts avseende förhållandet mellan 

översiktsplan och detaljplaneförslaget vilket behöver klarläggas. 

År 2030 utgör jämförandeår för nollalternativ samt konsekvenser.  

 

Miljökonsekvenser kan vara positiva eller negativa och graderas i skalan liten – 

måttlig – stor. 

1.6 Process och preliminär tidsplan 
 

 

FIGUR 1.2: Figur över planprocessen.  

 

En detaljplan tas fram i en process enligt figuren ovan. Arbetet med miljökonse-

kvensbeskrivningen påbörjas i praktiken redan vid behovsbedömning inför sam-

rådsskedet. Då har kommunen skaffat sig kunskap om nuläget när det gäller miljö-

förhållandena och också om vissa tendenser i utvecklingen. De viktigaste miljöa-

spekterna beskrivs och analyseras parallellt med att planförslaget växer fram. Den 

preliminära tidsplanen för planförslaget redovisas nedan. 

Samråd       juni-juli 2014 

Granskning      dec-jan 2014/2015 

Antagande      april 2015 
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1.7 Samråd och kontakter 
Programsamråd för planförslaget hölls 2011-04-11 till 2011-05-09. Planförslaget 

skickades till Länsstyrelsen, centrala organ, kommunala instanser och sakägare 

enligt särskild sändlista. Ett samrådsmöte hälls i Skaftö Folkets hus 2011-04-26.  

Samråd för detaljplaneförslaget beräknas enligt preliminär tidsplan att hållas under 

juni till juli 2014.  

1.8 Angränsande detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av några tidigare detaljplaner. Angränsande detaljplaner 

saknas. 
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2 Detaljplanen 

2.1 Nollalternativet 
År 2030 utgör jämförandeår för nollalternativ samt konsekvenser. Nollalternativet 

för planområdet bedöms i huvudsak motsvara nuläget. Viss fortsatt igenväxning 

kan förväntas.  

2.2 Förslag till detaljplan 
 

 

FIGUR 2.1: Utsnitt ur koncept till plankarta - samrådshandling, 2014-04-09. 
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Friskvårdsanläggning  
Område är avsatt för friskvårdsanläggning (K1, brunt på plankartan). Byggrätten är 

förlagd inom de områden som ej är prickad mark. Ytan som är tänkt för huvudan-

läggningen är förlagd i en sänka mellan klipphällarna. Den sammanlagda bygg-

nadsarean, inkl. komplementbyggnader, är begränsad till 4700 m
2
. Huvudanlägg-

ningen får enligt förslaget nå en totalhöjd på 14 m, exklusive hiss- och ventilat-

ionsanläggningar. Tak ska utföras som grönt tak, med sedum eller annat vegetat-

ionsmaterial.  

De ytor som är avsedda för friskvårdsanläggningens annex är förlagda norr om hu-

vudanläggningen, uppe på klipphällarna. En föreslagen entrégata leder in i annex-

området och delar sig till två återvändsgator. På västra sidan om gatusystemet, ut 

mot havet, ligger byggrätten i huvudsak på hällmark. Husen får här vara på högst 

en våning och ha en totalhöjd på max 4,8 m. Den sammanlagda byggnadsarean, 

inkl. komplementbyggnader, är här begränsad till 2000 m
2
. På andra sidan gatan, i 

friskvårdsområdets östra del, är byggrätterna för annexen i huvudsak placerade i ett 

något mer låglänt, bevuxet område. Byggnaderna får inom dessa områden vara 

högst två våningar och ha en totalhöjd på 7,2 m. Den sammanlagda byggnadsarean, 

inkl. komplementbyggnader, är inom de två byggrättsområdena begränsad till 800 

resp. 1000 m
2
. 

Enligt planförslaget ska det bildas högst en fastighet inom respektive byggrättsom-

råde som är tänkt för annexbyggnaderna, totalt tre områden.   

Bostäder, bostadskomplement 
Områden är avsatta för bostäder och bostadskomplement (B, gula på plankartan). 

Byggrätten är förlagd inom de områden som ej är prickad mark, totalt åtta områ-

den. Begränsningen av byggnadshöjden varierar mellan 4,5 och 5,5 m. Samtliga 

åtta byggrättsområden möjliggör friliggande byggnader, men inom två av byggrät-

terna tillåts även parhus. För byggrätter söder om den befintliga Vattentornsvägen 

ska nya bostadshus ha en fasad av träpanel som målas i en ljus, täckande färg. 

Områdena för bostäder är delvis förlagda i anslutning till befintliga bostäder och 

med angöring till Vattentornsvägen, vilken enligt planförslaget delvis dras om. 

Byggrätterna söder om den nya vägen berör jordbruksmark, delvis med berg i da-

gen. Resterande sex av de åtta byggrättsområdena är förlagda norr om den nya ga-

tusträckningen, delvis i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.  

Natur 
Områden är avsatta för natur med olika egenskaper (NATUR, gröna på plankar-

tan). Bestämmelserna för de olika naturtyperna – hällmark, rekreation, skogsmark 

och ängsmark – baseras på de befintliga förhållanden som råder i området. Natur-

marken ska behålla sin struktur och vegetation och befintliga stenmurar på natur-

mark ska bevaras. Häll- och ängsmark ska skyddas från igenväxning. Skogsmark 

ska behandlas enligt skötselplan. Inom det naturområde för ängsmark som föreslås 

mellan de två byggrätterna söder om den nya vägdragningen föreskrivs inom ett 

område att stenhäll ska skyddas. Längre in längs vägen, i anslutning till det plane-

rade entrétorget, får en dagvattendamm anordnas.  
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Parkering 
Ett område är avsatt för parkering (P, grått på plankartan). Området är förlagt söder 

om en ny lokalgata, vilken ansluter till Vattentornsvägen. Inom det nya parkerings-

området ska det finnas trädplantering. 

Trafik 
Tillkommande bostäder nås från Vattentornsvägen samt befintlig anslutning till 

denna. Befintlig gata rätas enligt planförslaget ut, genom att delvis dras om. Frisk-

vårdsanläggningen angörs via en ny lokalgata, som ansluts till Vattentornsvägen. 

Ett entrétorg planeras vid den tillkommande lokalgatans anslutning till friskvårds-

anläggningen. Det planerade annexområdet försörjs enligt planförslaget med en 

entrégata, vilken delar sig i två säckgator. En delsträcka av den befintliga gång- 

och cykelbanan som går genom naturområdet, öster om det planerade entrétorget, 

är i planförslaget avsatt som GC-väg. 

 

 

 

  



MILJÖKONSEKVENBESKRIVNING 
DETALJPLAN FÖR SÖDRA STOCKEVIK, GRÖNSKULT 1:11 M.FL. 

 

 

12  

 

3 Miljökonsekvenser 

3.1 Landskapsbild 

Gällande krav, skydd, mål m.m. 
Översiktsplan 2006 Landskapsbilden berörs av mål och visioner som finns i 

kommunens översiktsplan.  

Nuläge 
En påverkansanalys för landskapsbilden har utförts inom planarbetet genom att 

bilder ur en tredimensionell modell tagits fram (Bornstein Lyckefors Arkitekter 

AB, 2013).  

Skaftö ligger i Lysekils skärgård, mellan Lysekil och Orust, i mynningsområdet till 

Gullmarsfjorden. Ön har en småskalig karaktär med traditionell bebyggelse och ett 

omväxlande landskap med hävdat kulturlandskap och naturtyper av många slag. 

Närheten till kust och hav präglar landskapsbilden. Dessa grundläggande kvaliteter 

utgör värden att värna om, enligt kommunens översiktsplan. 

Planområdet vetter mot Gåsöfjorden, med Gåsö på andra sidan vattnet. Friskvårds-

anläggningen läggs på en ca 1,5 km lång obebyggd sträcka mellan Grundsund och 

Stockevik som i nuläget visar en enstaka villa och ett vattentorn mot vattnet. Från 

Gåsöfjorden präglas kustlandskapet mellan de två samhällena av typisk kustnära 

bohusnatur. Det är starkt kuperat med flera större och mindre sprickdalar och en 

mosaik av öppna till halvöppna hällmarker, löv- och barrskog. Sprickdalslandskap-

et med sina hällmarker ger ett orört intryck. Intill planområdet, på Åseberget, ligger 

vattentornet som är en cirkulär och relativt låg byggnad. Vattentornet och en intil-

liggande mast utgör från Gåsöfjorden ett avvikande inslag i landskapsbilden. De 

kala hällmarkerna med ljung och tall är tillsammans med havet den starkaste karak-

tären i landskapet.  

Planområdet utgörs av en dalgång som omges av högre liggande hällmarker. Västra 

delen är öppna hällmarker med utblickar mot havet från en höjd. Den centrala de-

len utgörs av ung skog på igenväxande mark. I planområdets sydöstra del finns ett 

småskaligt betes- och odlingslandskap med enstaka byggnader i kanten av en dal-

gång. Utanför planområdet på norra sidan ligger två av hålen tillhörande Skaftö 

golfbana. Inom planområdet finns några bostadshus vilka angörs från Vattentorns-

vägen. 

Nollalternativ 
Landskapsbilden har i huvudsak samma värden som i nuläget.  
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FIGUR 3.1: Ortofoto som redovisar planområdet och landskapsbildens huvudkaraktärer, 

avgränsade med gula streck. Hällmarker är markerade med blått. GC-vägen Stockevik – 

Grundsund är markerad med rosa. 

 
FIGUR 3.2: Hällmarker dominerar i väster. 
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FIGUR 3.3: Den centrala delen av planområdet präglas av igenväxning. 

 

 

FIGUR 3.4: Den östra delen av planområdet ligger i jordbrukslandskap. 
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Inarbetade åtgärder 
Enligt plankartan ingår följande åtgärder i detaljplanen. 

Hällmarker och ängsmarker skyddas från igenväxning på allmän plats.  

Höjdsättning av mark och byggnader ska ske så att stora och för området främ-

mande slänter och stödmurar undviks. Ursprunglig hällmarkskaraktär ska i möjlig-

aste mån bibehållas. 

Hotell ska ha vegetationsklätt tak. Bostäder vid Vattentornsvägen ska ha träpanel i 

ljus täckande färg och rött tak.  

Konsekvenser av planförslag 
Landskapsbilden påverkas dels ut mot Gåsöfjorden och dels lokalt inom planområ-

det.  

Landskapet kring Gåsöfjorden 

Anläggningen är diskret inplacerad i landskapet och inramas av vegetation. Hotel-

lets höjd begränsas till 14 meter vilket gör att det inte sticker upp över omgivande 

berg. Annexen på intilliggande höjd är 1 och 2 våningar höga. Hotellbyggnaden 

blir synlig från havet från väster, men döljs mot nordväst, och blir då tillsammans 

med annex och det befintliga vattentornet ett främmande inslag i landskapsbilden. 

Illustrationer visar en dämpad bergskala och med denna färgsättning kommer 

byggnaden som omges av vegetation inte att bli framträdande. Skalan är stor i re-

lation till landskapets kuperade hällmarker vilket förstärks av byggnadernas stora 

tak. Omgivande vegetation redovisas inte i bilderna men bidrar troligen till att ge 

ett mjukare intryck. Annexbyggnader ligger uppe på den nakna klippan och ger 

intryck av bebyggt område. Tillsammans ger den tillkommande bebyggelsen in-

tryck av att den tidigare nästan orörda platsen kring vattentornet har tagits i anspråk 

av samlad bebyggelse. Denna förändring medför måttliga negativa konsekvenser 

för landskapsbilden längs Gåsöfjorden då karaktären av orörd natur påverkas. 

 

 
FIGUR 3.5: Illustration över hur anläggningen påverkar landskapsbilden från havet 

(Bornstein Lyckefors Arkitekter AB, 2013). Vegetation i området redovisas ej. 
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Planområdet 

Bebyggelsen är inne i planområdet placerad uppe på höjder med hällmarker och i 

den dalgång som ligger mellan höjderna. Bebyggelsen uppe på höjderna dominerar 

genom sitt höga läge och påverkar även höjdernas karaktär genom att dessa måste 

sprängas och fyllas med massor som jämnar ut nivåerna så att vägar och entréytor 

får rimliga lutningar. Bergskärningar, slänter, stödmurar och plana jordytor föränd-

rar karaktären. Störst blir påverkan i område x där annexen placeras så att en större 

kulle tas i anspråk och nästan i sin helhet byggs om. Kullen har en topp i sydväst 

mot hotellet och en topp i norr där 3-4 meter höga skärningar bedöms uppstå för att 

ta upp nivåskillnader mellan väg och befintlig marknivå. Skärningshöjderna kan 

jämföras med total byggnadshöjd som här anges till 4,8 meter. Bergskärningarna är 

irreversibla. Även ett område för bostäder ligger på en höjd (område x) nära vägen 

där bostäderna blir dominerande. Dessa bostäder blir genom sitt höga läge expone-

rade mot Långedalsvägen och golfbanan i norr tillsammans med nya bostäder på 

lägre nivåer. Denna samling av flera hus kommer att ge ett främmande intryck ef-

tersom den bryter av mot det befintliga bebyggelsemönstret med enstaka hus i dal-

gångens kanter. I planområdet och dess närhet blir de lokala konsekvenserna mått-

liga till stora till följd av att ett stort antal hus placeras uppe på höjder där de expo-

neras mot känsliga omgivningar och påverkar hällmarkernas karaktär. 

Entrétorget vid hotellet är stort och medför att en bergknalle i torgets södra del som 

bidrar med att ge karaktär tas bort. 

Platsen där hotellet föreslås är en gallrad gles tallskog som ger ett ljust och trevligt 

intryck som öppnar sig längs gc-vägen Stocksund-Grundsund. Skogen försvinner 

om byggrätten används och öppenheten ersätts med byggnader.  

Parkeringsytorna är 70 x 15 och 90 x 35 meter vilket bedöms ge ett storskaligt in-

tryck. Dessa ligger inom den igenväxande delen av området med låga upplevelse-

värden där konsekvenserna blir små och lokala.  

Frågor att beakta under fortsatt planarbete 
De negativa konsekvenserna för landskapsbilden kan reduceras påtagligt om de 

byggnader som är placerade uppe på höjderna tas bort, så att hällmarkerna förblir 

orörda. 

Dessa ytor bör ramas in med vegetation och gärna brytas ned i mindre enheter. Det 

bör studeras om den befintliga vegetationen kan tas tillvara för att rama in ytorna. 

Mot vägen finns utrymme för en 3 meter bred remsa där träd kan placeras som 

rumslig avgränsning mellan väg och P-ytor. Eftersom vägområdet endast är 6 me-

ter brett bör vägutformningen redovisas med ytor för dagvattenhantering, avvatt-

ning av vägkropp, upptagning av nivåskillnad och eventuell trädplantering så att 

alla funktioner får plats och inte behöver inskränka på omgivande planteringsytor.   
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3.2 Naturmiljö 

Gällande krav, skydd, mål m.m. 
Natura 2000 Havsområdet i väster är klassat som Natura 2000-område, habitatdi-

rektivet (SE0520171 Gullmarsfjorden). 

Riksintresse för naturvård Havsområdet i väster ingår i riksintresse för naturvård 

(NRO 014062, Ramsvikslandskapet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård), enligt kap 

3 § 6 MB. 

Naturreservat Havsområdet i väster ingår i Gullmarns naturreservat.  

Strandskydd Planområdet gränsar i nordväst till område som är strandskyddat, 

enligt miljöbalken 7 kap 13-14 §§. 

Biotopskydd En stenmur inom planområdet omfattas av generellt biotopskydd, 

enligt förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 5 § och bilaga 1 till 

förordningen.  

Nuläge 
Havet väster om planområdet ingår i Gullmarsfjordens Natura 2000-område. Gull-

marsfjorden är Sveriges ojämförligt största fjord. Syftet med området är att bidra 

till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå för de arter och 

naturtyper som ingår i området. De naturtyper, djur- och växtarter som speciellt 

måste bevaras i området är sublittorala sandbankar, estuarier, ler- och sandbottnar 

som blottas vid lågvatten, stora grunda vikar och sund, rev, vegetationsklädda 

havsklippor, pionjärvegetation på silikatrika bergytor och knubbsäl. Dagvatten från 

planområdet leds till havet, se vidare under 3.3 Dagvatten. 

Havet väster om planområdet ingår även i ett område som är av riksintresse för 

naturvård. Riksintresseområdet omfattar Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö 

skärgård. Inom riksintresseområdet finns framstående exempel på landskapstyper 

och naturtyper samt kombinationer av dessa som särskilt väl visar landskapets ut-

veckling samt naturlig utveckling av olika ekologiska system, såväl på land som i 

vatten.  

Gullmarsfjordens mynningsområde i Lysekilsskärgården, d.v.s. havet väster om 

planområdet, ingår i Gullmarsfjordens naturreservat. Syftet är att bevara det marin-

biologiskt värdefulla referensområdet för vetenskaplig forskning, att slå vakt om 

Gullmarns betydelse som reproduktions- och uppväxtområde för åtskilliga värde-

fulla fiskarter, att genom studier inom ramen för ett kontrollprogram fortlöpande 

följa förändringar i vattenmiljön, att värna om möjligheterna att nyttja området för 

friluftsliv och rekreation med hänsynstagande till områdets vetenskapsliga intres-

sen samt att bevara attraktiva landskapstyper samt intressanta växt- och djurmiljöer 

i omgivande strandområden. 

Från strandlinjen mot havet råder ett utökat strandskydd om 300 m. Planområdet 

gränsar i nordväst till strandskyddsområdet. 
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FIGUR 3.6: Karta över områden av riksintresse samt Natura 2000-klassning i anslutning till 

planområdet. Planområdet är markerat med vit gräns på kartan. 
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FIGUR 3.7: En stenmur utmed planområdets södra gräns omfattas av generellt biotopskydd.  

 

En stenmur i odlingslandskapet utmed planområdets södra gräns omfattas av gene-

rellt biotopskydd, enligt miljöbalken 7 kap 11 §. Intilliggande kvartersmark är av-

sedd för bostäder och marken i direkt anslutning till muren är prickad.  

En översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområdet och dess 

närmaste omgivning utfördes 2009.  

Av de av inventeringen identifierade områdena, ligger objekten 5 och 7 inom plan-

området. Objekt 5 är ett litet hällmarksområde i odlingslandskap. Den är klassad 

med naturvärdesklass 2 (höga naturvärden). Här finns den sällsynta arten strut-

skinnlav, Leptogium palmatum. Objekt 7 är en mindre blandskog som nyligen gall-

rats. Objektet har pekats ut som ett område att beakta, då beståndet genom sin öp-

penhet är mycket promenadvänligt och därmed besitter ett visst rekreationsvärde. 

Planområdet berör även ett av objekten 6, vilka är små vattensamlingar på häll-

mark. Vattensamlingarna bidrar till att skapa en landskapsmässig variation och har 

på så sätt ett naturvärde. 

Kärlväxtfloran i utredningsområdet är övervägande trivial, med ljung som domine-

rar på hällmarkerna, risväxter i barrskogsbestånden och trivial örtvegetation i 

lövskogsbestånden. Häckfågelfaunan antas vara relativt ordinär och typisk för 

kustnära områden i Bohuslän. Mindre hackspett har observerats vid enstaka till-

fällen i områdets lövskogsbestånd, med inget tyder på att den häckar i utrednings-

området.  

STENMUR 
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FIGUR 3.8: Karta som visar utredningsområdet och samtliga identifierade naturvärdesobjekt 

från naturvärdesbedömningen 2009. Kulturlämningar enligt Riksantikvarieämbetet redovi-

sas.  

Nollalternativ 
Igenväxningen har bidragit till en viss förändring av artsammansättningen i områ-

det, men naturmiljön bedöms ha samma värden som i nuläget. 
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Inarbetade åtgärder 
Enligt planförslaget ska naturmark på allmän plats behålla sin struktur och vegetat-

ion. På allmän plats ska hällmark skyddas från igenväxning, skogsmark behandlas 

enligt skötselplan och ängsmark skyddas från igenväxning. Inom kvartersmark ska 

ursprunglig hällmarkskaraktär enligt planförslaget bibehållas i möjligaste mån. 

Konsekvenser av planförslag 
Havet bedöms inte påverkas av dagvattenhanteringen i planområdet, se vidare un-

der 3.3 Dagvattenhantering. Därmed bedöms inga negativa konsekvenser uppstå 

för det Natura 2000-område som havet omfattas av. Några negativa konsekvenser 

bedöms inte heller uppstå för riksintresset för naturmiljö samt Gullmarsfjordens 

naturreservat, vilka även de omfattar havet väster om planområdet. 

Det utökade strandskyddsområdet om 300 m påverkas inte av planförslaget.  

Den biotopskyddade stenmuren i planområdets gräns och kan sparas.  

Det hällmarksområde som i naturvärdesbedömningen pekats ut som objekt 5 ska 

skyddas enligt planbestämmelse och objektet bedöms inte påverkas av planförsla-

get. Objekt 7 i naturvärdesbedömningen, ett område gallrad blandskog som pekats 

ut som ett område att beakta, faller inom byggrätten för friskvårdsanläggningen. 

Effekten av en byggnation blir att skogen tas ned. Planområdet skär över en mindre 

vattensamling i väster. Vattensamlingen är i naturvärdesbedömningen identifierad 

som ett av objekten 6 och klassad som naturvärde. Nyttjas byggrätten ända ut mot 

västra gränsen, kommer vattensamlingen att påverkas. Effekten som uppstår på 

naturvärdet blir att den landskapsmässiga variation som vattensamlingarna skapar 

minskar något. De negativa konsekvenserna på planområdets utpekade naturmil-

jöer bedöms bli små. 

Frågor att beakta under fortsatt planarbete 
Den biotopskyddade stenmuren bör sparas och skyddas enligt planbestämmelse. 
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3.3 Dagvatten 

Gällande krav, skydd, mål m.m. 
Dagvattenhantering En VA- och dagvattenutredning har utförts i planområdet 

(Energi- och VVS-projekt AB, 2014). 

Nuläge 
Det finns kommunal ledning för dagvatten i Långedalsvägen. 

Den befintliga avrinningen beror, enligt planbeskrivningen, av markens lutning och 

andel hårdgjord yta. För den västra delen av planområdet är huvudsaklig avrin-

ningsriktning mot väster. De relativt branta bergpartierna i västra delen medför att 

avrinningen idag bedöms vara stor, men även långsam, då vattnet bedöms bli stå-

ende i lokala sänkor och raviner innan det leds vidare mot havet. Centrala delen av 

området avvattnas ned till ett sankmarksområde vid planområdets mellersta del. 

Östra delen av planområdet med övervägande del jordbruksmark avleds mot befint-

liga diken utmed Långedalsvägen. 

Nivåkurvor på karta visar att dagvattnet når havet via fyra system med sprickdalar 

med jord och vegetation. För planområdets västra del är sträckan till havet ca 400 

meter. De dalgångar som förbinder centrala planområdet är ca 2km (varav 800 m 

naturmark) och 700 m (varav 400 m naturmark). 

Havet utanför Skaftö ingår i ytvattenförekomsten Gullmarns centralbassäng 

(SE581700113000) och omfattas av miljökvalitetsnormer. Ekologisk status var 

måttlig 2009 och god status ska vara uppnådd 2021 vilket innebär en tidsfrist från 

2015 på grund av problem med övergödning. Kemisk status (exkl. kvicksilver) var 

god 2009 och ska ha bibehållen status 2015. 

Inarbetade åtgärder  
Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt plankartan som hänvisar vidare till kom-

munens policy och VA-utredning. Parkeringsplats med mer än 50 platser ska ha 

oljeavskiljare. Enligt VA-utredning ska dagvatten hanteras enligt följande: 

1. Berg med annex omhändertas lokalt i infiltrationsbrunnar.  

2. Friskvårdsanläggningens mark- och takvatten avvattnas mot infiltrations-

brunnar i västra delen.  

3. Dagvatten från parkering leds via brunnar till oljeavskiljare och vidare till 

infiltration vid befintlig lågpunkt.  

4. Bostäder i öster leds till infiltrationsanläggning i östra delen.  

5. Bostäder nära Långedalsvägen mot dagvattenledning. 

Vägen avvattnas till dagvattenledning vilket antas gälla för delen öster om 

vägens höjdpunkt.  

Konsekvenser 
Med föreslagna åtgärder som oljeavskiljning och infiltration från parkeingsytor 

kommer föroreningar att fastläggas i mark och avskiljare. Jorden är sandig och kan 

därmed antas vara lämpad för infiltration. Lågpunkten mellan parekringsyta och 

hotellentré omges av högre markytor så att vatten kan brädda ut över en större yta 

när jorden blir vattenmättad. Vatten från parkeringsyta bedöms vara väl behandlat 
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innan det lämnar planområdet. Ytterligare rening och fördröjning av dagvattnet 

sker på vägen genom naturmarker mot havet. 

Dagvatten från vägen med total trafikmängd ca 350 fordon/årsmedeldygn efter ut-

byggnad genererar små mängder föroreningar. Om vägens vatten infiltreras respek-

tive leds i öppet dike innan det ansluts till dagvattenledning bedöms denna rening 

vara tillräcklig.  

I de fall infiltrationsbrunnar bräddar över antas vatten rinna vidare över naturmar-

ken. Vattnet rinner då genom befintliga dalgångar med jord, vegetation och små 

vattensamlingar ner mot havet. Avrinning över naturmark ger också en rening av 

dagvatten från trafikytor och en fördröjning.   

 

 

FIGUR 3.9: Karta som illustrerar planerad dagvattenhantering inom planområdet. 

 

Dagvattensystemet bedöms i stort följa dagvattenpolicy. Inga skadliga föroreningar 

bedöms lämna planområdet eller nå havet. Infiltrationsanläggningar fördröjer vatt-

net så att inga kraftiga flödestoppar uppstår som kan skada naturmarken. Inga ne-

gativa konsekvenser bedöms uppstå. 
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Frågor att beakta under fortsatt planarbete 
Vägens avvattning bör klargöras. Dike eller avrinning över grönyta som följer 

vägen är tillräckliga åtgärder. Det måste säkerställas att dessa ytor finna tillgäng-

liga. Ytor vid sidan av vägen ska fylla funktion för ytavrinning, avvattning av väg-

kropp, upptagande av nivåskillnader och kanske planteringar. Utformningen bör 

därför studeras vidare så att alla funktioner ryms.  
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3.4 Friluftsliv 

Gällande krav, skydd, mål m.m. 
Riksintresse för friluftsliv Planområdet gränsar i väster till område som är av riks-

intresse för friluftsliv (Södra Bohusläns kust), enligt MB kap 3 § 6. 

Översiktsplan 2006 Planområdet är delvis utpekat som område för närrekreation 

och rekommenderat som särskilt värdefullt för rekreation (R13) i kommunens 

översiktsplan. 

Nuläge 
Planområdet gränsar i väster till område som är av riksintresse för friluftsliv. Riks-

intresset omfattar södra Bohusläns kust och sträcker sig från Lysekil till Nordre 

älvs mynning. De särskilt goda förutsättningarna för positiva upplevelser i det na-

tursköna kust- och fjordområdet, de goda förutsättningarna för bad, sport och kano-

ting samt de goda tillfällen som bjuds till fritidsfiske, utgör urvalskriter för riksin-

tresset. Här finns även goda förutsättningar för naturstudier, såsom botaniska, zoo-

logiska, ornitologiska och geologiska. Befintliga anordningar för turism och fri-

luftsliv utgör ett huvuddrag för hela riksintresseområdet. En översyn av riksintres-

sen för friluftslivet pågår. 

För den del av riksintresseområdet som ligger i anslutning till planområdet, är det 

på land främst goda förutsättningar för naturstudier och promenader i det natur-

sköna kustområdet som erbjuds. På Gåsöfjorden erbjuds tillfälle till vattenburen 

rekreation, som båtliv, kanoting etc. Utöver Munkeviks badplats, som ligger väster 

om planområdet, finns inga befintliga anordningar för turism och friluftsliv inom 

den närliggande av riksintresseområdet. Närmsta kollektivtrafik till planområdet 

utgörs idag av en busslinje som trafikerar Rågårdsviksvägen samt Lönndalsvägen. 

Till dessa respektive vägar är det från Vattentornsvägens anslutning mot Långe-

dalsvägen ca 1 km. 

Planområdet berör i väster område som i kommunens översiktsplan är avsatt som 

område för närrekreation. I den karta med regler och rekommendationer som hör 

till översiktsplanen är området för närrekreation markerat som R13, vilket känne-

tecknar områden som är av värde för närrekreation i anslutning till kommunens 

tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i detaljplan, samt vär-

defulla områden vid stränderna. För R13-områden rekommenderas i översiktspla-

nen att ny bebyggelse, som inte är kopplad till områdenas funktion som friluftsom-

råden, inte får tillkomma annat än i undantagsfall. 

En gång- och cykelväg mellan Grundsund och Stockevik går i nordsydlig riktning 

genom planområdets västra del. Ett antal övriga stigar förekommer inom planom-

rådet. Ett område med gallrad lövskog har identifierats i naturvärdesbedömningen 

som ett område att beakta, bl.a. med hänsyn till att området besitter ett visst värde 

för rekreation (karta 3.8, område 7a).  

Sprickdalslandskapet mot havet är starkt kuperat och delvis fysiskt svårtillgängligt. 

Det karaktäristiska landskapet med sina hällmarker ger samtidigt ett orört intryck 

och en öppenhet som är värdefull för den visuella upplevelsen i området. Från högt 

belägna klipphällar i planområdets västra del ges god utsikt över havet. Då området 

från Stockevik och söderut till Grundsund är i stort sett obebyggt och obrukat, har 

det med allemansrättsligt hänseende god tillgänglighet. I jordbrukslandskapet i 
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planområdets östra del begränsar ängar och tomtmark framkomligheten utanför 

vägarna. Direkt norr om planområdet ligger Skaftös golfbana. 

Nollalternativ 
Friluftslivet har i huvudsak samma värden som i nuläget. 

 

 

FIGUR 3.10: Det gallrade skogsområde som identifierats i naturvärdesbedömningen som ett 

område att beakta, bl.a. med hänsyn till att området besitter ett visst värde för rekreation.  

 

Konsekvenser av planförslag 
Det riksintresseområde som planområdet gränsar till, omfattar södra Bohusläns 

kust och har pekats ut för sina goda förutsättningar för positiva upplevelser i det 

natursköna kustområdet. Ur ett nationellt perspektiv kan den friskvårdsanläggning 

som planförslaget möjliggör, ha en liten positiv påverkan på riksintresset, då den 

som mål- och utgångspunkt tillgängliggör kustlandskapet. Samtidigt har anlägg-

ningen en viss negativ påverkan på riksintresset, då landskapsbilden i det natur-

sköna kust- och fjordområdet förändras på såväl land som från vattnet, se även 3.1 

Landskapsbild. Den sammantagna bedömningen är att planförslaget medför små 

negativa konsekvenser på riksintresset för friluftsliv. 

Västra delen av planförslaget påverkar naturmark som idag har värde för närrekre-

ation. Kvartersmarken för friskvårdsanläggnings annex tar i anspråk ett område 

som idag erbjuder god utsikt över havet. Friskvårdsanläggningen skapar därmed en 

barriäreffekt för närrekreation i den aktuella delen av planområdet. Den negativa 

konsekvensen för närrekreation bedöms som måttlig.   
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Den parkering som planförslaget möjliggör utgörs av kvartersmark och bedöms 

därav inte ha någon påverkan på allmänhetens tillgänglighet till området. 

Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på tillgängligheten till Munke-

viks badplats. 

Frågor att beakta under fortsatt planarbete 
Den negativa konsekvensen för friluftsliv kan reduceras påtagligt om byggrätten 

för friskvårdsanläggningens annexbyggnader tas bort, så att hällmarksområdet som 

bidrar till den orörda landskapsbilden och erbjuder god utsikt över havet behålls 

öppen och tillgänglig för allmänheten.   

Den negativa konsekvensen för friluftsliv kan reduceras om byggrätten för frisk-

vårdsanläggningens annexbyggnader anpassas, så att hällmarksområdet blir mer 

tillgängligt för allmänheten.   

Genom att göra tillkommande parkering allmän, kan tillgängligheten för allmän-

heten till området öka. 
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3.5 Kulturmiljö 

Gällande krav, skydd, mål m.m. 
Riksintresse för kulturmiljövård Inget riksintresse för kulturmiljövård berörs. 

Fornlämningar En arkeologisk utredning har utförts för planområdet (Bohusläns 

museum, Rapport 2007:15).  

Nuläge 
2007 utfördes en arkeologisk utredning på fastigheterna Grönskult 1:11 m.fl. 

Skaftö 9:1 är en gammal kolerakyrkogård, som angränsar till planområdet. Entrési-

dan till kyrkogården vetter mot planområdet. Skaftö 24:1 är en förhistorisk boplats 

som utgör fornlämning. Den ligger delvis inom planområdet. Enligt utredningen är 

det endast kolerakyrkogården som är av sådan art att den måste bevaras. Länssty-

relsen fattar beslut om huruvida förundersökning blir aktuellt för Skaftö 24:1. 

 

 

FIGUR 3.11: Miljöbild från kolerakyrkogården (Skaftö 9:1) i anslutning till planområdet. 

 

Nollalternativ 
Kulturmiljön värden motsvarar i huvudsak nuläget.  

Konsekvenser av planförslag 
Fornlämningen Skaftö 24:1 ligger delvis inom planområdet. Det påverkas av plan-

förslaget då byggrätter tillkommer. En eventuell förundersökning ger utökat un-

derlag för det fortsatta planarbetet. Små negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

Planförslaget utgörs i den anslutande delen av naturmark. I planförslaget pekas be-

fintlig stig som leder förbi kyrkogården ut som GC-väg. Närmsta fågelvägen mel-

lan kyrkogården och det föreslagna entrétorget mäter ca 40 m, vilket bedöms vara 

ett tillräckligt respektavstånd för att inte någon negativ effekt ska uppstå på kul-

turmiljön. 
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3.6 Markanvändning 

Gällande krav, skydd, mål m.m. 
Särskilda hushållningsbestämmelser Planområdet omfattas av särskilda hushåll-

ningsbestämmelser enligt MB kap 4 § 1 och kap 4 § 4 (högexploaterad kust). 

Översiktsplan 2006 Markanvändningen berörs av mål och visioner som finns i 

kommunens översiktsplan.  

Nuläge 
Skaftös befolkning har sjunkit från 1750 år 1995 till 1554 år 2005. Planområdet 

ligger mellan de två orterna Stockevik och Grundsund. Helårsbostäder omvandlas 

till fritidsbostäder samtidigt som nybyggandet inte räcker till för att täcka behovet 

av helårsbostäder. Grundsund är huvudort där halva öns helårsbefolkning bor. Här 

finns skola, butiker och annan service. Stockevik saknar allmän och kommersiell 

service.  

Planområdet och dess omgivning har värden för landskapsbild, friluftsliv samt na-

tur- och kulturmiljö. Dessa redovisas tidigare i kapitel 3.1-3.5. 

Miljöbalken kap 4 

Skaftö omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten 

enligt miljöbalkens 4 kap och är därmed i sin helhet av riksintresse, med hänsyn till 

de natur- och kulturvärden som finns i området. Exploateringsföretag och andra 

ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte på-

tagligt skadar riksintresseområdets natur- och kulturvärden, enligt MB kap 4 § 1. 

Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 

av det lokala näringslivet, enligt MB kap 4 § 1. 

Det aktuella området för riksintresse enligt MB kap 4 § 4 sträcker sig utmed kust-

områdena från Brofjorden, norr om Lysekil, till Simpevarp, norr om Oskarhamn. 

Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befint-

lig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse 

komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets be-

hov, enligt MB kap 4 § 4. 

Värdebeskrivning Bohuslän 

Länsstyrelsen har i publikationen ”Kustområdet och skärgårdar i Bohuslän” gjort 

en värdebeskrivning av landskapet i Bohuslän enligt miljöbalken kap 4 (Länssty-

relsen 2000). Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken (MB) i sin helhet av riks-

intresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. 4 kap MB hand-

lar i motsats till 3 kap MB om kustens samlade värden. Det är det breda perspekti-

vet som skall behandlas – inte detaljer!  Ett helhetsperspektiv13 skall anläggas på 

vad som är en lämplig utveckling för hela bohuskusten, dvs. hur hela kustens sam-

lade natur- och kulturvärden påverkas av den aktuella exploateringen, eller av 

många liknande exploateringar som kan förutses. 

Bohuskusten söder om Lysekil beskrivs som den ”Högexploaterade kusten”. Vär-

dena sammanfattas enligt följande: 

1. Ursprunglighet inom vissa delar av området 

2. Närhet till områden med många människor 

3. Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, möjligheter till 

båtsport  
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4. Rekreationsmiljö för ett stort antal människor 

5. Tillgängliga och attraktiva bad-, strand- och skärgårdsområden i vissa delar 

6. Högklassiga fornlämningsmiljöer 

7. Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer 

8. Vetenskapliga natur- och kulturvärden 

9. En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden 

Områdestypen anges som ”Fastlandskusten”. Den genomgående landformen är 

sprickdalslandskapet. Långa delar av kusten är vild och orörd. Kusten är utsatt för 

väder och vind. Bebyggelse alldeles vid stranden förekommer bara undantagsvis – 

men då oftast traditionellt och träffsäkert placerad. Andra delar av fastlandskusten 

är livfull och i huvudsak präglad av ett nyttjande. Där finns boende, jordbruk och 

verksamheter. Landskapet är öppet och gästvänligt och tilltalande för friluftsliv och 

turism. Den omfattande kuststräckan söder om Bottnafjorden ända ner till Göte-

borg präglas särskilt tydligt av fiskelägen och olika verksamheter. Fritidsbebyggel-

seområden finns inkilade i genuin sprickdalspräglad natur, såsom på sträckan Fis-

kebäckskil – Grundsund.  

 

Värdebeskrivning planområdet med omgivningar 

Som en del av MKB-arbetet har en tolkning gjorts av vilka värden på platsen som 

är kopplade till miljöbalken kap 4 med länsstyrelsens värdebeskrivning ovan som 

grund. 

De kvaliteter i det aktuella området som bedöms vara relevanta är kortfattat: 

 Sprickdalslandskapet med hällmarker som främsta karaktär 

 Upplevelsevärden i orörd natur kring Gåsöfjorden 

 Avgränsad bebyggelse på Gåsö samt i Stockevik och Grundsund 

 En smal dalgång med jordbrukslandskap och gles bebyggelse i kanterna 

 

Översiktsplan 

Kommunen anger generellt i översiktsplanen att: 

”Kommunen vill kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen med närhet till hav och/ 

eller strövområden i alla kommundelar. Bostadsutbyggnad kan tillkomma såväl i 

helt nya exploateringsområden i orternas utkanter som genom förtätning av befint-

liga samhällen.” 

 

Värden att värna om på Skaftö  

I översiktsplanen gör kommunen följande beskrivning av värdena på Skaftö:  

”Levande samhällen med bofasta i alla åldrar är av största värde  för människorna 

på Skaftö. Det ger förutsättningar för att bo och  verka på ön, social gemenskap, 

kontinuitet och underlag för service. Det största hotet mot detta är den pågående 

omvandlingen av helårshus till fritidshus.  En ö har alltid begränsade markresurser. 

Det är därför av stor betydelse  att  hushållning  sker  med  dessa  så  att  Skaftö  

inte  blir fullbyggt. Utbyggnad bör därför ske i första hand till de befintliga sam-

hällena, medan områdena mellan dessa hålls fria från anläggningar och hus för att 

bevara natur- och kulturvärden för de boende och besökande.  
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Det omväxlande landskapet med biologiskt värdefulla naturtyper av många slag, 

det hävdade kulturlandskapet, den traditionella bebyggelsen, närheten till strövom-

råden och den ständiga närheten till kust och hav är grundläggande kvaliteter.  

Skaftö skall behålla sin småskaliga karaktär. Utbyggnad av bostäder  och  anlägg-

ningar  skall  ske  i  måttlig  skala  och  takt  för  att Skaftö skall behålla de kvali-

teter de boende uppskattar och söker sig till ön för. De sociala värdena i de små 

samhällena med korta avstånd och aktiviteter av olika slag där många är delaktiga 

är viktiga att utveckla och bevara.” 

 

Rekommendationer och markanvändning 

Markanvändningskartan anger två typer av markanvändning för planområdet: 

 Tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder (planområdets västra del) 

 Oförändrad markanvändning (planområdets östra del) 

 

FIGUR 3.12 (T.V.) Utdrag ur markanvändningskartan ÖP06. Orange yta avser ”Tätortsut-

byggnad”. Läge för planområdet är markerat med rött. 

FIGUR 3.13 (T.H.) Utdrag ur karta ”Rekommendationer” ÖP06. Läge för planområdet är 

markerat med rött. 

 

Tre områdestyper enligt rekommendationskartan berörs av planen. 

R1 Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse 

lämpligt för förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej 

störande verksamheter, service, begravningsplatser, grönområden, impediment och 

andra anläggningar  eller  annan  tätortsanknuten  bebyggelse. I området inbegrips 

mindre rekreationsanläggningar som tex. familjecamping. Inget nybyggande som 

kan försvåra en framtida lämplig planläggning får genomföras. Detaljplan krävs för 

all förändrad markanvändning. 

R13 Områden som är av värde för närrekreation i anslutning till kommunens tätor-

ter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i detaljplan, samt värde-

fulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av områdena kan vara av 
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riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse som inte är kopplad till 

områdenas funktion som friluftsområden får inte tillkomma annat än i undantags-

fall. I områden med strandskydd krävs dispens från strandskyddsförordnandet vid 

förändringar. 

R18  Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och 

kulturvärden och stort bebyggelsetryck. Särskilt stort bebyggelsetryck råder i om-

rådet. Stor hänsyn skall tas till natur- och kulturvärdena och behovet av att bevara 

områden för friluftsliv och rekreation. Delar av området är av riksintresse för na-

turvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse skall iakttas. Bostäder 

för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl. 

Nollalternativ 
Utöver aktuellt projekt finns idag inga övriga kända angränsande projekt, vilka kan 

leda till tätortsutbyggnad i området. Några helårsbostäder har troligen övergått till 

fritidsboende vilket minskar tillgången till bostäder för den bofasta befolkningen 

vilket medför risk för utflyttning. 

Konsekvenser av planförslag 

Miljöbalken kap 4 

Planområdet innehåller de två bebyggelsetyperna friskvårdsanläggning och bostä-

der. Friskvårdsanläggningen är lokal näringsverksamhet. Den ligger inte i direkt 

anslutning till tätort men inom ett område som i översiktsplanen avsatts för tätorts-

utbyggnad. Anläggningen ska därmed inte hindras av lagstiftningen enligt miljö-

balken kap 4 § 1. Anläggningen ska ändå utformas med hänsyn till platsens natur- 

och kulturvärden. 

Bostäderna ansluter inte till de befintliga tätorterna men ligger i anslutning till be-

fintlig bebyggelse längs Långedalsvägen och Vattentornsvägen. Eftersom denna 

del av planen inte ansluter till befintlig tätort kan den hindras om den strider mot 

miljöbalkens bestämmelser om skada på natur- och kulturvärden. 

Natur- och kulturvärden 

Värdena på platsen har inom MKB-arbetet beskrivits som:  

 Sprickdalslandskapet med hällmarker som främsta karaktär 

 Upplevelsevärden i orörd natur kring Gåsöfjorden 

 Smala dalgångar med jordbrukslandskap och gles bebyggelse i kanterna 

 Avgränsad bebyggelse på Gåsö samt i Stockevik och Grundsund 

Landskapsbilden påverkas negativt ut mot Gåsöfjärden och lokalt i planområdet 

och dess närhet. Se kapitel 3.1. Denna påverkan är kopplad till att bebyggelse läggs 

uppe på höjder med hällmarker där de exponeras samtidigt som de för områdena 

karakteristiska hällmarkerna skadas. Det lokala värdet Sprickdalslandskapet med 

hällmarker som främsta karaktär påverkas negativt.  

Friskvårdsanläggningen påverkar upplevelsen av orörd natur kring Gåsöfjorden 

negativt genom att den orörda karaktären påverkas. 

Den smala dalgången med jordbrukslandskap påverkas negativt av en samling bo-

stadshus. Dessa exponeras ut mot landskapet och avviker från det befintliga bebyg-

gelsemönstret. 
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Avgränsad bebyggelse på Gåsö samt i Stockevik och Grundsund blir mindre tydligt 

avgränsad eftersom planområdet inte direkt ansluter till tätort även om delar av 

planområdet ligger inom område för tätortsutbyggnad. 

Planen medför negativ påverkan på natur- och kulturvärdena. Den är främst kopp-

lad till att hus placeras uppe på höjder med hällmarker och att grupperna av hus 

också genom sin omfattning avviker från det befintliga mönstret. Påverkan reduce-

ras kraftigt om de hus som placerats uppe på höjderna tas bort från planförslaget 

eller flyttas till en lämpligare plats. Detta gäller både friskvårdsanläggningen och 

bostäderna. De senare bedöms väl smälta in i landskapet om några enstaka hus 

byggs och höjdlägena undviks. 

Friluftsliv 
Ur ett nationellt perspektiv kan den friskvårdsanläggning som planförslaget möj-

liggör, ha en liten positiv påverkan på riksintresset, då den som mål- och utgångs-

punkt tillgängliggör kustlandskapet för hotellets gäster. Samtidigt har anläggningen 

en liten negativ påverkan på riksintresset, då landskapsbilden i det natursköna kust- 

och fjordområdet förändras på såväl land som från vattnet 

Friskvårdsanläggningen påverkar naturmark som idag är av betydelse för närrekre-

ation då den orörda naturkaraktären tas i anspråk för bebyggelse. Barriäreffeker 

uppstår när mark som idag är tillgänglig enligt allemansrätten blir kvartersmark 

som utestänger allmänheten från utsiktspunkter och andra platser. Den parkering 

som planförslaget möjliggör utgörs av kvartersmark och bedöms därav inte ha nå-

gon påverkan på allmänhetens tillgänglighet till området. 

Hushållning 

Friskvårdsanläggningen medför negativ påverkan på natur- och kulturvärden och 

både negativ och positiv påverkan på friluftsliv. Anläggningen ligger inom område 

för tätortsutbyggnad och är lokal näringsverksamhet som är knuten till platsens 

förutsättningar. För att en god hushållning med naturresurser ska uppnås bör an-

nexbebyggelsen på höjden tas bort så att irreversibla skador på naturvärden i form 

av hällmarker undviks. 

De planerade bostäderna i östra delen bidrar till en negativ påverkan på natur- och 

kulturvärden. De ansluter ej till befintlig tätort. För att god hushållning ska uppnås 

bör de hus som är placerade uppe på höjderna tas bort så att irreversibla skador på 

hällmarker undviks. Ett mindre antal nya byggnader som följer det befintliga be-

byggelsemönstret är förenligt med god hushållning.   

Översiktsplanen 

Friskvårdsanläggning ligger i område som anges som utbyggnadsområde för 

helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter enligt rekommendationskar-

tan. Markanvändningskartan anger tätortsutbyggnad. Ungefär halva ytan för tä-

tortsutbyggnad tas i anspråk av friskvårdsanläggning med tillhörande parkeringsy-

tor och naturområden medan endast tre villor planläggs. Friskvårdsanläggningen 

utgör en oproportionerligt stor del av ett område avsett för bostäder. Det strider inte 

direkt mot planen men är en annan inriktning än den i översiktsplanen. En så stor 

anläggning följer inte helt den allmänna inriktning i översiktsplanen som anger att 

”Utbyggnad av bostäder  och  anläggningar  skall  ske  i  måttlig  skala  och  takt”. 

En anläggning med mindre omfattning skulle bättre överensstämma med intention-

erna i översiktsplanen. 

De nya bostäderna i östra delen ligger i ett område som ej är avsett för utbyggnad 

enligt markanvändningskartan. Stor hänsyn skall här tas till natur-  och  kulturvär-
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dena  och  behovet  av  att  bevara  områden  för  friluftsliv och  rekreation enligt 

regler och rekommendationer i översiktsplanen.  Stor  restriktivitet  mot  ny  be-

byggelse  skall  iakttas.  Negativ påverkan på natur- och kulturvärden har redovi-

sats i kapitel 3.1 och beror på placering uppe på höjderna. Antalet nya hus i grupp 

är stort för platsens förutsättningar och följer inte befintligt bebyggelsemönster. 

Detta är ej förenligt med översiktsplanen som anger att ”Utbyggnad av bostäder  

och  anläggningar  skall  ske  i  måttlig  skala  och  takt” och ”Utbyggnad bör där-

för ske i första hand till de befintliga samhällena”. Endast enstaka bostäder kan 

byggas här i enlighet med översiktsplanen. Denna del av planen bedöms ha en allt-

för stor omfattning och miljöpåverkan för att vara förenlig med intentionerna i 

översiktsplanen. 

Länsstyrelsens yttrande till översiktsplanen 

Länsstyrelsen anser i yttrande till översiktsplanen att ett hushållningsperspektiv 

måste läggas på nya bostadsområden i attraktiva lägen utanför centralorten Lysekil. 

Dessa bör betraktas som utredningsområden för mindre bostadssatsningar efter 

fördjupade studier. 

Detaljplanen har en stor omfattning med påverkan på natur- och kulturvärden. Den 

ansluter bättre till länsstyrelsen synpunkter om antalet bostäder begränsas och an-

passas till landskapets förutsättningar så att skador på naturvärden i form av 

hällmarker och höjder undviks. 

Frågor att beakta under fortsatt planarbete 
Det bedöms att den planerade bebyggelsen är för omfattande och medför alltför 

stora skador på natur- och kulturvärden för att överensstämma med miljöbalken 

och kommunens översiktsplan. Skador på natur- och kulturvärden är i hög grad 

kopplade till byggnader som placerats uppe på höjder med hällmarker. Om dessa 

byggnader tas bort minskar skadorna påtagligt och planens konsekvenser för natur- 

och kulturvärden bedöms som liten. En sådan justering innebär också att planen får 

en omfattning som bättre överensstämmer med utbyggnad ”i måttlig skala och 

takt”. Kan annexen samlas i en byggnadskropp i kullens östra del, nära gc-vägen 

till Stockevik? 

Alternativ lokalisering är inte aktuellt eftersom projektägarna förvaltar detta om-

råde och planerad verksamhet är beroende av de förutsättningar som finns på plat-

sen. Alternativ för disposition av planområdet med alternativa lägen inom detta bör 

däremot studeras. Eftersom områdets västra del innehåller en fin tallskog och en 

kulle med storslagen utsikt skulle dessa kvaliteter tas bättre tillvara om marken an-

vändes som allmänt tillgänglig parkyta med enkla stigar och sittplatser. En kvalitet 

som skulle komma både närboende och anläggningens gäster tillgodo. Friskvårds-

anläggningen skulle då flyttas österut, till ett läge öster om GC-vägen, där det fort-

farande finns havsutsikt genom den glesa tallskogen. Byggnaden skulle då troligen 

bli mindre exponerad mot Gåsöfjorden. Hushållningen med platsen natur- och kul-

turvärden förbättras liksom tillgänglighet till friluftsliv och rekreation. 
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FIGUR 3.14: Alternativ disposition av planområdet som bättre tar tillvara platsens natur- och 

kulturvärden med förbättrad tillgänglighet. 

3.7 Planens samlade miljöpåverkan 
Planen miljöpåverkan består i att områden med för platsen karakteristiska natur- 

och kulturvärden tas i anspråk för bebyggelse. Detta gäller främst placering av be-

byggelse uppe på höjder med hällmarker. Byggnaderna exponeras där mot omgi-

vande landskap med natur- och kulturvärden samtidigt som skadorna till följd av 

sprängning av hällmarkerna är irreversibla. Tillgängligheten till friluftsliv ökar för 

den planerade anläggningens brukare samtidigt som utsiktspunkter övergår till 

kvartersmark och undantas från allemansrätten. Det fortsatta planarbetet bör inrik-

tas mot ökad hänsyn till natur- och kulturvärden enligt miljöbalken kap 4 §1 och 

kap 4 § 4 samt översiktsplanens intentioner.  
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4 Planens beaktande av miljömål m.m. 

4.1 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. I november 2005 

lades miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” till de 15 som man antagit re-

dan i april 1999.  

De miljömål som berörs av planförslaget är 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Ett rikt odlingslandskap 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Levande skogar 

Målet ”Begränsad klimatpåverkan” motverkas något då planförslaget bidrar till 

ökning av biltrafik. 

Målen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”God bebyggd miljö” 

motverkas genom intrång i natur- och kulturvärden. 

Målen ”Ett rikt odlingslandskap”,  ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Levande sko-

gar” motverkas något då naturmark tas i anspråk. 

4.2 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) meddelas av regeringen och är ett juridiskt styrmedel 

som regleras i Miljöbalken.  

Vattenförekomster 
Havet utanför Skaftö ingår i ytvattenförekomsten Gullmarns centralbassäng 

(SE581700113000) och omfattas av miljökvalitetsnormer. Dagvatten från trafiky-

tor renas innan det når havet. Föreslagen detaljplan bedöms ej påverka uppfyllande 

av miljökvalitetsnormer. 

Fisk- och musselvatten 
Gullmarn centralbassäng (SESH45) utgör musselvatten enligt Fisk- och musselvat-

tensförordningen. Dagvatten från trafikytor renas innan det når havet. Föreslagen 

detaljplan bedöms ej påverka uppfyllande av miljökvalitetsnormer. 

Luft 
Trafikmängderna blir läge och miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. 
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5 Metod och redogörelse för 
bedömningen 

 

Bedömning av påverkan på naturmiljö bygger på värdebeskrivningar i form av in-

venteringar, och beskrivning av Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. 

Dagvattenutredningen som gjordes under arbetet med planprogrammet har också 

varit ett underlag för bedömning av påverkan på vattenmiljöer. Rening av dagvat-

ten har bedömts enligt kommunens dagvattenpolicy. Dagvattnets rörelser har tol-

kats genom studier av nivåkurvor i karta. 

Landskapsbilden har studerats genom platsbesök. Utredningen ”Påverkansanalys 

landskapsbild” ligger till grund för bedömning av exponering mot Gåsöfjorden. 

Arkeologisk utredning ligger till grund för beskrivning av påverkan på kulturmil-

jön. 

Länsstyrelsens rapport ”Kustområdet och skärgården i Bohuslän” har legat till 

grund för värdebeskrivning av riksintresse enligt miljöbalken kap 4 samt konse-

kvensbedömning. Information om platsen har inhämtats genom platsbesök, över-

siktsplan, kartor och ortofoto. 
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