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Handlingar: 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1 000   
Illustrationskarta, skala 1:1 000          
Planbeskrivning (denna handling) inklusive genomförandefrågor 
Fastighetsförteckning 
Programsamrådsredogörelse 
 
Övriga handlingar: 
Arkeologisk utredning, Bohusläns museum, Rapport 2007:15 
Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, Naturcentrum, juni 2009 
Inventering av stor vattensalamander och strandpadda. Naturcentrum, 2011 
VA- och dagvattenutredning, Energi- och VVS-projekt AB, 2014-05-22 
Geoteknik, radon och bergteknisk utredning, WSP, 2012-10-30 
Påverkansanalys-landskapsbild, Bornstein Lyckefors Arkitekter AB, 2013-12-06 
Behovsbedömning, 2014-03-24 
MKB, WSP, 2014-09-10 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Skaftös bofasta befolkning uppgick 2012 till ca 1 480 personer och har på drygt 10 år 
successivt minskat från ca 1750 invånare. Under sommaren mångfaldigas invånarantalet 
och ön har då som mest uppskattningsvis bortåt 7 000 boende. Arbetstillfällen och nya 
bostäder med helårsstandard, i lägen som kan ge möjlighet för exempelvis småbarnsfa-
miljer att köpa en fastighet, behövs för att befolkningen på ön ska kunna öka i antal, så 
att underlag för skola, förskola och annan kommunal service säkras och stärks. I Lyse-
kils kommun finns även ett allmänt intresse och en målsättning att skapa förutsättningar 
för sysselsättning och näringar knutna till rekreation och turism året runt.  
 
Söder om Stockevik, i området mellan samhället och Åseberget, har initiativ tagits till 
att skapa en friskvårdsanläggning inklusive annexbyggnader vid västerhavet.  
 
Det första planbeskedet som gavs för området tillät ett större bostadsområde i enlighet 
med riktlinjerna i översiktsplanen från 2006 samt en friskvårdsanläggning. Efter många 
diskussioner avbröts detta planarbete. Förslaget omarbetades väsentligt och 2010-02-03 
beslutade Kommunstyrelsen (KS) att ge ett nytt planbesked för att pröva utbyggnad av 
en friskvårdsanläggning i en detaljplaneprocess. Utifrån det senaste planbeskedet upp-
rättades ett planprogram och ett programsamråd hölls under våren 2011. De synpunkter 
som inkom då har, tillsammans med synpunkter från tidigare workshopar med en refe-
rensgrupp, bidragit till det nya förslag till detaljplan som presenteras i denna handling, 
den så kallade samrådshandlingen. Förslaget har även utvecklats utifrån Länsstyrelsens 
synpunkter gällande riksintresset för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap, 1 och 6 §§ 
samt områdets natur- och kulturvärden enligt miljöbalken 4 kap, 1 och 4 §§. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockeviks hamn och där bortom planområdet. Vägen till vänster övergår i en gång- och cykelväg till 
planområdet och vidare mot Grundsund.  

 

 Planområdet 
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Planens syfte och huvuddrag 
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en friskvårds-
anläggning inkl hotell och tillhörande annexbyggnader. Vidare föreslås ca 15-18 bo-
stadshus med helårsstandard i anslutning till befintlig bebyggelse vid Långedalsvägen. 
 
Avsikten med friskvårdsanläggningen är att skapa ett unikt åretruntbaserat besöksmål, 
en anläggning för rekreation och turism, i Stockeviks södra delar. Anläggningen bidrar 
med underlag för sysselsättning, nya näringar samt tryggad service på Skaftö vilket 
även ger förutsättningar för fler åretruntboende till ön. Målsättningen med planen är 
även att skapa en ny målpunkt för boende och besökare som kan öka Skaftös attraktivi-
tet och konkurrenskraft som turistmål. 
 
Planförslaget står i huvudsaklig överensstämmelse med gällande översiktsplan för Ly-
sekils kommun, antagen 2006-06-21 och aktualitetsförklarad 2010-10-28. I översikts-
planen, delområde Skaftö, har ett område söder om Stockevik som ligger i anslutning 
till gång- och cykelvägen mot Grundsund och norr om Åseberget redovisats för tätorts-
utbyggnad med huvudsaklig inriktning mot bostäder. Under rubrik Tidigare ställnings-
taganden finns ytterligare information kring detaljplaneförslagets relation till nuvarande 
översiktplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdets läge 

 
PLANDATA 
Lägesbestämning, areal och avgränsning 
Planområdet ligger på Skaftös västra del, mellan Grundsund och Stockevik. Områdets  
areal uppgår till ca 12 ha, fördelat på ca 5,5 ha kvartersmark, ca 5,0 ha naturmark samt 
ca 1,5 ha gatumark och parkering. 

 

Stockevik 

Fiskebäckskil 
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Planområdet gränsar till Långedalsvägen i öster och når ca 150 m väster om befintlig 
gång- och cykelväg mellan Stockevik och Grundsund. Området ansluter i princip till 
gränsen för strandskydd (300 m från havet) och riksintresse för friluftsliv. I norr anslu-
ter planområdet till bebyggelse i södra delen av Stockeviks samhälle samt till befintlig 
golfbana. I söder avgränsas planområdet mot tillfartsvägen till Skaftös vattentorn. Ef-
tersom planområdets avgränsning förändrats sedan programskedet kan sakägarkretsen 
skilja sig något från tidigare.  
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är huvudsakligen i enskild ägo med fastigheterna Grönskult 
1:11 och Grönskult 1:6 som de största ägorna. Markägoförhållanden framgår utförligare 
av den till planförslaget hörande fastighetsförteckningen. Konsekvenser av planens ge-
nomförande för fastigheter inom planområdet redovisas i en fastighetskonsekvensbe-
skrivning under rubriken Genomförandebeskrivning i denna handling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockevik med utsikt mot södra delen av Gåsöfjorden. Planområdet ligger till vänster, öster om strand-
skyddat område.  
 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Under denna rubrik presenteras hur detaljplaneförslaget förhåller sig till miljö-
balken. För att läsa mer specifikt om vilka utformningsmässiga åtgärder som 
vidtagits för att anpassa förslaget, utifrån de synpunkter som inkom under 
programsamrådstiden gällande miljöbalken, läs vidare  under rubrik Bebyggelse  
samt Planförslagets förhållande till landskapsbild, natur-och kulturvärden samt 
friluftsliv.   
 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
I Miljöbalkens 3 kapitel föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för det 

 

 Planområdet 



D E T A L J P L A N  F Ö R  S Ö D R A  S T O C K E V I K ,  G R Ö N S K U L T  1 : 1 1  M  F L  7  
 

 

eller de ändamål som de är mest lämpade för. Vidare anges att stora mark- och vatten-
områden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
påverka områdenas karaktär. Områden som är ekologiskt känsliga, har betydelse för 
fiske eller vattenbruk, har natur- eller kulturvärden, är värdefulla för friluftslivet, är sär-
skilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller 
har betydelse för totalförsvaret ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa. 
Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som kan orsaka på-
taglig skada på riksintressena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riksintressen. Utdrag ur Översiktsplan 2006. Aktuellt planområde redovisas med röd heldragen linje. 
 
Planområdet berörs inte av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ men havsområdet i 
väster är av riksintresse för naturvård. De värden som avses är framför allt knutna till 
Gullmarns naturreservat. Skaftös vattenområde utgör även Natura 2000-område. För att 
inget vattenområde ska påverkas negativt blir dagvattenhanteringen inom området vä-
sentlig. Tanken är att allt dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD) enligt Lysekils kom-
muns dagvattenpolicy från 2010. En stor del av anläggningens tak planeras ha vegetat-
ion, så kallat grönt tak, och i ett lågpunktsområde kommer en dagvattendamm att ut-
vecklas. För att läsa mer om dagvattenhanteringen inom planområdet läs under rubriken 
Teknisk försörjning.  
 
Planområdet berör inga utpekade riksintressen för kulturmiljövård.  
 
Hela Bohusläns kust och havsområden är av riksintresse för friluftsliv liksom så gott 
som hela Skaftös strand- och kustområde. Planområdet ligger i ett naturområde i anslut-
ning till Stockeviks södra delar och en mindre del av planområdet ligger inom riksin-
tresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 §, resten av planområdet ligger utanför riksintresse 
enligt 3 kap 6 §, se karta på föregående sida. Denna del av planområdet som ligger inom 
riksintresset är i plankartan utsatt som allmänplatsmark NATUR och kommer inte att 
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bebyggas. Genom bestämmelsen NATUR får denna del av planområdet istället ett 
skydd mot framtida bebyggelse.   
 
När det gäller riksintresse för friluftsliv spelar förutsättningarna för naturupplevelser 
och friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detaljplaneförslaget 
ger förutsättningar att, istället för att hindra eller skada, stärka riksintresset för friluftsliv 
genom att naturen i området kan bli mer tillgänglig och mer frekvent besökt än i dagslä-
get. Naturliga och allmänt tillgängliga utsiktspunkter i området ska bevaras och kan om 
så önskas, i och med att landskapet genom en skötselplan ska hållas öppet, bli mer till-
gängliga. Själva anläggningen i sig blir en målpunkt för boende och besökare vilket 
bidrar till att friluftslivet inom området kan komma att öka samtidigt som hotellet bidrar 
med övernattningsmöjligheter. Karaktären på området kommer dock oundvikligen att 
förändras om detaljplanen genomförs. 
 
För att inte skada rekreationsupplevelsen i området har friskvårdsanläggningens ut-
formning analyserats noggrant där dess skala, lokalisering och anpassning till landskap-
et studerats. Under planprocessens gång ska detaljplanens bestämmelser fortsätta att 
utvecklas på så vis att de tillsammans med överenskommelser i exploateringsavtalet ska 
skydda, utveckla och tillgängliggöra naturområdet på ett bra sätt. Bestämmelserna i nu-
varande planförslag innefattar tillåten markanvändning, materialval, byggnadshöjder, 
byggnadsarea, storlek på kvartersmark, bestämmelser angående fastighetbildning, ut-
formning av parkeringsplats etc.  
 
Vid en bedömning av planförslagets påverkan på riksintresseområdet är viktigt att be-
akta att avgränsningen för riksintresseområdet togs fram av Naturvårdsverket och ingen 
översyn av avgränsningen har gjorts sedan 1987. Som intresseaspekter för det utpekade 
riksintresseområdet (Nr 03 Södra Bohusläns kust från Lysekil till Nordre Älvs mynning, 
Lysekils, Uddevalla, Orusts, Tjörns, Stenungsunds och Kungälvs kommuner) anges 
naturstudier, kulturstudier, strövande, bad, båtsport, kanoting och fritidsfiske. Idag kan 
endast  ”naturstudier”  anses  relevant  för  området  där  friskvårdsanläggningen planeras. 
Som  urvalskriterier  anges  bl.a.  ”Särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser”  
och  ” Naturskönt kust-,  och  fjordområde”.    Tyvärr kan naturstudierna i höglänta och 
igenvuxna delar av riksintresseområdet inte  anses  ha  ”särskilt  goda  förutsättningar”  då  
området inte är särskilt tillgängligt idag.  
 
I  Naturvårdsverkets  ”Riksintresse för naturvård och friluftsliv- Handbok med allmänna 
råd  för  tillämpningen  av  3  kap  6§,  andra  stycket,  Miljöbalken”  poängteras  att  de  områ-
den som pekats ut ska ha god tillgänglighet för allmänheten vilket den del av planområ-
det som ingår i riksintresset huvudsakligen inte har idag. Det står även att "Områden av 
riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter 
att de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet eller 
utlandet". Förhoppningen är att friskvårdsanläggningen kan bidra till att locka fler besö-
kare till naturområdet än de som bor eller har stuga i närområdet.  
 
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Planområdet omfattas, liksom stora delar av kustområdena på i Lysekils kommun, av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1 § Miljöbalken och är av riksintresse 
med hänsyn till natur- och kulturvärden i området. Exploateringsföretag och andra in-
grepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
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skadar områdets natur- och kulturvärden. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd 
i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.  
 
För att studera planförslagets påverkan på natur- och kulturvärden så har, sedan pro- 
gramhandlingen presenterades, en påverkansanalys gällande landskapsbilden tagits  
fram, se bilaga Påverkansanalys – landskapsbild. Planförslaget har därefter utvecklats 
genom att utformningen och utbredningen av anläggningen bearbetats mer i detalj. På 
grund av att friskvårdsanläggningen har anpassats till landskapet (se vidare under rubrik  
Bebyggelse längre fram i planbeskrivningen) så bedöms inte ett genomförande av pla-
nen medföra påtaglig skada på riksintressena enligt 4 kap. Det rörliga friluftslivets vär-
den ska enligt 4 kap 2 § särskilt beaktas men det bedöms, som tidigare nämnts, kunna 
stärkas bland annat genom att friskvårdsanläggningen blir en målpunkt för utflykter, 
bidrar till övernattningsmöjligheter samt bidrar till att naturmarken kan bli mer tillgäng-
lig genom att den ska hållas öppen så att igenväxning motverkas. 
 
Planförslaget bedöms vid ett genomförande inte heller motverka syftet med de särskilda 
hushållningsbestämmelserna eftersom det i 4 kap 1 § står att bestämmelserna 4 kap i 2-8 
§§ inte ska utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala nä-
ringslivet. Friskvårdsanläggningen bedöms påverka det lokala näringslivet positivt på så 
vis att det skapar arbetstillfällen året runt. De bostäder som föreslås i planområdets syd-
östra del består av friliggande villor samt parhus. De kommer inte att få havsutsikt och 
detaljplanen kan därmed erbjuda boende till rimliga priser på Skaftö vilket bidrar till att 
bostäderna har större chans att inte bli fritidsbostäder.  
 
Gullmarsfjordens vattenområde är utpekat som ett Natura 2000-område och därmed 
klassat som riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Planområdet ligger utanför själva Na-
tura 2000-området men dagvattnets avrinningsområde berör delvis Natura 2000-
området. Detta ställer stora krav på hantering och rening av det dagvatten som har sin 
avrinning mot Gåsöfjorden. Dagvattenhanteringen inom planområdet är därför mycket 
viktig, läs mer om detta under rubrik Teknisk försörjning.  
 
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om 
det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa 
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö. Dessa kallas miljökvali-
tetsnormer (MKN). 
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Beträffande luftföroreningar finns miljökvalitetsnormer enligt Luftkvalitetsförordningen  
(2010:477) för sju typer av ämnen i utomhusluft. De är kvävedioxider och kväveoxider,  
partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly, ozon och kolmonoxid. 
 
I Lysekils kommun och särskilt på Skaftö med relativt låg trafikbelastning och stor luft-
omsättning bedöms föroreningshalternas samtliga värden ligga långt under gällande  
gränsvärden. Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av planförslaget i den grad att miljö-
kvalitetsnormerna överskrids. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Västra Götalands län, Havs- och Vattenmyndigheten för Västerhavet, har beslutat om  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P6
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föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster inom länet. I samband med detta  
planarbete är det framför allt havet som står i fokus och därmed hantering av dagvatten-
hantering inom planområdet.  
 
Dagvatten (MKN) 
Området som föreslås bebyggas består av naturmark med delvis mycket berg i dagen. 
Genom en, i förhållande till tidigare, viss ökad andel hårdgjorda ytor i planförslaget, 
bedöms mängden dagvatten öka. 
 
Dagvattenhanteringen beskrivs mer utförligt under avsnittet Teknisk försörjning. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär inte att tillflödet av dagvatten till havet förändras 
nämnvärt eftersom dagvattnet även kommer fördröjas genom ett så kallat grönt tak på 
anläggningens huvudbyggnad samt att den större parkeringsplatsen ska bestå av ett ge-
nomsläppligt material som också det fördröjer till viss del. Planförslagets genomförande 
bedöms inte motverka att god ekologisk status kan uppnås eller bidra till förändring av 
den kemiska statusen.  
 
Spillvatten (MKN) 
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till kommunens renings-
verk vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir obe-
fintlig. Vid utbyggnad av allmänt ledningsnät i planområdet ökar förutsättningarna för 
att angränsande fastigheter ska kunna anslutas till allmänna ledningar. 
 
Renvatten (MKN) 
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till allmänna ledningar för 
dricksvatten. I den till detaljplanen hörande VA-utredningen redovisas att kapacitet för 
uttagsökningen finns.   
 
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av planen ej medföra att möjligheterna att 
uppnå gällande miljökvalitetsnormer försvåras. Förutsättningarna för att angränsande 
fastigheter ska kunna anslutas till allmänna ledningar förbättras. 
 
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 
Normen avser att skydda människors hälsa från skadliga effekter från störande omgiv-
ningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet.  
 
På Skaftö är det främst vägtrafiken som kan generera störningar. Den trafikökning som 
planförslaget medför (se under rubrik Gator och Trafik längre fram i planbeskrivningen) 
bedöms vara relativt begränsad och miljökvalitetsnormen bedöms därför inte komma att 
överskridas. 
 
Områdesskydd, 7 kap MB  
Naturreservat och Natura 2000 
För att skydda de marina värdena är Gullmarsfjorden avsatt som naturreservat. Gull-
marsfjordens vattenområde är ett naturreservat och tillika ett Natura 2000-område och 
därmed av riksintresse enligt miljöbalken. Naturreservatet omfattar vattenområdena runt 
Skaftös västra, norra och östra kust.  
 
Planområdet ingår inte i reservatet men ligger delvis inom ett avrinningsområde som 
mynnar i havet. Ett genomförande av planförslaget bedöms emellertid inte påverka för-
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hållandena inom Natura 2000-området eftersom planförslaget redovisar lokalt omhän-
dertagande av dagvatten, se under rubrik Teknisk försörjning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaftö omges av naturreservat och Natura 2000 område (grönmarkerade områden).  
Karta: Länsstyrelsen 
 
Strandskydd 
Beslut om gränsbestämning av strandskydd i Lysekils kommun fattades i juni 1999. När 
förändringar av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken gjordes 2009 bedömde läns-
styrelsen i Västra Götalands län att det gränsbestämda strandskyddet skulle behållas. 
 
Det aktuella planområdet gränsar till strandskyddat område. Under 2014 gör Länsstyrel-
sen en översyn av strandskyddet. Enligt remisshandlingen föreslås strandskyddsgränsen 
i anslutning till planområdet behållas oförändrad.  
 
Lokala miljömål 
Miljönämnden i Lysekil har utarbetat förslag till lokala miljömål utifrån de nationella 
och regionala miljömålen samt den lokala miljösituationen. De lokala miljömålen som 
redovisas i ÖP 06 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och 
samhällsekonomiska intressen. All samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en 
sund, energisnål, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande.  
 
Av de lokala miljömålen har aktuell detaljplan koppling till målet God bebyggd miljö. 
Nedan redovisas aktuella delar av det lokala miljömålet med kommentarer om hur plan-
förslaget förhåller sig till målbeskrivningen. 
 
God bebyggd miljö 
•  Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt att de lokala 

Planom-
rådet 
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miljömålen avseende energianvändning, användning av icke fossila bränslen och trans-
portpåverkan nås. 
 
Planförslaget innebär att en friskvårdsanläggning etableras i anslutning till Stockeviks 
samhälle, befintlig golfbana och bad- och rekreationsområden. 15-18 nya bostäder med 
helårsstandard föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse och väg. All bebyggelse ska 
uppföras energieffektivt och följa de mål som anges i Lysekils kommuns energiplan. 
Planförslaget innebär också upprustning och utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
med Långedalsvägen samt anläggning av gång- och cykelvägar inom planområdet.  
 
•  Kommuninvånarna  skall  inte  utsättas  för  bullerstörningar  över  de  riktvärden  som 
riksdagen fastställt. 
Boende på Skaftö bedöms generellt ej vara eller bli påverkade av bullerstörningar. Den 
trafikökning som planförslaget medför (se vidare under rubrik Gator och Trafik) blir 
relativt begränsad och miljökvalitetsnormen bedöms därför inte riskeras att överskridas. 
 
•  Radonhalten  i  samtliga  skolor  och  förskolor  år  2010  är  lägre  än  200  Bq/m3  luft  och 
att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3. 
Området består av gnejs ur Stora Le-Marstrandsformationen, en grupp bergarter med 
generellt sett låg uranhalt. Sannolikheten för inträngningar ifrån denna bergart med lo-
kalt högre uranhalt som följd är stor varför byggnadsåtgärder vid genomförandet be-
döms bli aktuella. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Lysekils kommuns översiktsplan, ÖP 06 är antagen 2006-06-21 samt aktualitetsför-
klarad 2010-10-28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur Öp 2006. Aktuellt planområde redovisas med röd heldragen linje. 
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I ÖP 06 är stora delar av aktuellt planområde redovisat för tätortsutbyggnad, i huvudsak 
för 60-80 bostäder, se orangemarkerat område i kartan ovan. Den östra delen av plan 
området berör även ett område som i ÖP 06 anges som oförändrad mark- och vattenan-
vändningsområde område (öppen mark/vegetation). I det ofärgade området föreslås i 
planförslaget 15-18 friliggande enbostadshus och parhus med helårsstandard. Den 
mindre grupp av bostäder som föreslås i detta planförslag ligger alltså inte inom vad ÖP 
06 förslår som tätortsutbyggnadsområde. Ett tidigare förslag till detaljplan innebar en 
mycket större grupp av bostäder som låg inom det område som ÖP 06 föreslår för tä-
tortsutbyggnad. Anledningen till att lokaliseringen av bostäderna flyttades beror på syn-
punkter som inkom efter att det tidigare förslaget presenterades, samt att den politiska 
viljan gällande det tidigare föreslagna tätortsutbyggnadsområdet i ÖP 06 förändrats. De 
föreslagna bostäderna ligger enligt nuvarande förslag i anslutning till befintlig bebyg-
gelse samt med relativt goda kommunikationer. Bostäderna kommer inte att få havsut-
sikt vilket kan bidra till att bostadspriserna hålls nere. Detta möjliggör för helårsboende, 
exempelvis småbarnsfamiljer och anställda på rekreationsanläggningen, att kunna bo-
sätta sig där.  
 
Vision 2015 i ÖP06 anger scenarier för kommunens utveckling och strategier för olika 
utvecklingsområden. En strategi som presenteras under utvecklingsområdet Boende-
miljö och livsmiljö är att skapa ett brett utbud av attraktiva bostäder för åretruntboende i 
vacker och hälsosam miljö med närhet till bad, båtplats och strövområden. Det mindre 
bostadsområdet som presenteras i detta förslag kommer att ha alla dessa kvaliteter.  
 
ÖP 06 lyfter även fram den stora betydelsen av turismen. Inte minst som en viktig in-
komstkälla. Ett problem i kommunen idag är att turismen är starkt säsongsbunden. Tu-
ristnäringar som sträcker sig över hela året är extra attraktiva och betydelsefulla för 
kommunen. Förslagen friskvårdsanläggning, med tillhörande restaurang, hotell och kon-
ferenslokaler, innebär en sådan näring som kan stärka turistunderlaget året runt och ge 
följdeffekter i nya näringar. Friskvårdsanläggningen kan dessutom bidra till att sätta 
Lysekil och framförallt Skaftö tydligare på kartan, både nationellt och internationellt. 
 
I ÖP 06 sägs vidare att ”viktiga  förutsättningar  för  möjligheten  att  besöka Lysekil är 
goda kommunikationer och tillgång till övernattningsmöjligheter”. Friskvårdsanlägg-
ningen skulle stärka båda dessa aspekter. Ett genomförande medför att gång- och cykel-
vägar anläggs samt att ett hotell uppförs. ÖP 06 nämner även att det är en brist på tu-
ristanläggningar i kommunen. 
 
I ÖP 06 tas även ställning för att miljön ska bevaras för rekreation inom naturområden 
och hållas lättillgänglig genom stigar och andra anordningar. Det står att beroende på 
områdenas karaktär kan också anläggningar för fritid och rekreation få anordnas i dessa 
områden. I ÖP 06 påpekas vidare att tillgången till grön- och strövområden i tätorternas 
närhet är av stor betydelse. Området som idag används som strövområde i närheten av 
planområdet kommer inte att försvinna även om det bitvis ändrar karaktär bland annat 
eftersom trafik angör friskvårdsanläggningen. Området kan när detaljplanen genomförs 
bli mer tillgängligt. Dels genom att en skötselplan upprättas som ska syfta till att natu-
ren ska hållas öppen, och dels genom att friskvårdsanläggningen i sig lockar fler besö-
kare att upptäcka och röra sig inom området. Därigenom kan betydelsen av området 
som närrekreationsområde öka.  
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Merparten av planområdet är i ÖP 06 utpekat som ”R1”(utbyggnadsområde)  respektive 
”R18”(område på inre Skaftölandet). En mindre del av planområdet, betecknat på 
plankartan som naturmark, har pekats ut som särskilt värdefullt för rekreation, ett så  
kallat ”R  13-område”. Det anges i ÖP 06 som område som är ”relativt orörda natur 
områden som är frekvent utnyttjade med motionsspår och strövstigar”. Det aktuella 
området väster om gång- och cykelvägen är dock inte särskilt frekvent utnyttjat. Det 
finns dock en utsiktspunkt med en äldre sittbänk som ligger utanför planområdet och 
inte kommer att påverkas av denna detaljplan. Området är i övrigt kraftigt kuperat och 
innehåller knappt några strövstigar. Anledningen till att det i ÖP 06 pekats ut som R 13 
område sammanfaller troligtvis främst med att det utpekats som riksintresseområde för 
friluftslivet av naturvårdsverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur ÖP 06. Planområdet, i bildens mitt, är markerat med röd linje. 
 
Slutsatsen är att planförslaget i huvudsak följer fastslagna riktlinjer i ÖP 06. De ställ-
ningstaganden kommunen gjort gällande miljöbalken 4 kap 4 § (särskilda hushållnings-
bestämmelser för högexploaterad kust) hindrar inte detaljplanens genomförande. Detta 
bland annat eftersom lagen anger att bestämmelserna i 2-8 §§ inte ska utgöra hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet samt för att friskvårdsan-
läggningens lokalisering och utformning anpassats till landskapet. Planförslaget ligger 
även i linje med kommunens vision och allmänna intresse att skapa besöksnäringar som 
är attraktiva året runt samt bostäder för åretruntboende i en varierad bostadsbebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P6
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Utdrag ur 2010 års programhandling. Aktuellt planområde redovisas med röd heldragen linje. 
 
Det nuvarande förslagets förhållande till programhandlingen  
En programhandling, 2011-03-11, har föregått den nu aktuella samrådshandlingen. Pro-
gramhandlingen var på samråd mellan 8 april till 9 maj 2011. Under denna tid inkom ytt-
randen som har bidragit till att utveckla detaljplaneförslaget till vad det är idag.  
 
Under arbetet med föreliggande samrådshandling har fördelar och nackdelar av olika 
lokaliseringar vägts mot varandra. Friskvårdsanläggningen har flyttats österut för att ej 
beröra riksintresse för friluftsliv. Vidare är tillfartsvägen från öster vald och bearbetad. 
Ytterligare noterbara förändringar är att bebyggelseområdet i väster reducerats i omfatt-
ning samt att bostadsbebyggelse utmed tillfartsvägen tillkommit. 
 
Detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av några tidigare detaljplaner. 
 
Naturvårdsplan 
En naturvårdsplan för Lysekils kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-12-16. 
Naturvårdsplanen innehåller bland annat fakta om natur och naturvård i kommunen, 
riktlinjer för hur naturvärdena ska beaktas vid fysisk planering och exploatering samt  
mål och åtgärdsprogram för kommunens naturvårdsarbete. 
 
Planområdet berörs ej av utpekade områden redovisade i Naturvårdsplanen. 
 
Boendestrategi 
Boendestrategin för Lysekils kommun, antagen av KF 2013-06-27, lyfter fram kommu-
nens bostadspolitiska ambitioner och är en del i kommunens arbete för att nå visionen 
om en ökad andel helårsboende. Syftet med strategin är att dra upp riktlinjer för att 
kunna styra planeringen av bostäder i önskvärd riktning, att skapa attraktiva och ända-
målsenliga boenden för såväl nuvarande som blivande kommuninvånare. Ett ändamåls-
enligt bostadsbyggande blir viktigt för att kunna främja såväl tillväxten som välfärden 
för kommunen och dess invånare. 
 
I boendestrategin presenteras sex övergripande strategiska mål för att nå visionen 15 
500 invånare i kommunen. Bland de sex målen berör planförslaget målet ”Skapa fler 
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arbetstillfällen för boende  i  kommunen”  samt  ”Utveckla  ett  attraktivt,  hållbart  och  varie-
rat bostadsbestånd för helårsboende”.  Planförslaget bedöms verka för båda dessa mål.  
 
Kommunala program mm 
Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekil, antagen av KF 2011-06-22, ska tillämpas. 
 
Parkeringsnorm för Lysekils kommun, antagen i april 2010, ska tillämpas. 
 
Relevanta mål enligt Energiplan för Lysekils kommun 2008 ska efterföljas. En ny Ener-
gipolicy håller i dagsläget på att tas fram.  
 
 
BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 
Miljöbedömning 
Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts för att be- 
döma om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument vilket bifogas planhandlingar-
na. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också sammanfattat i denna 
planbeskrivning  
 
Sammanfattning av behovsbedömning 
Bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar anger vilka karaktäristiska 
egenskaper i planen som ska bedömas samt vad som ska beaktas med hänsyn till typen 
av påverkan och vilket område som kan komma att påverkas. Vid behovsbedömningen 
har kriterierna i denna bilaga särskilt beaktats.  
 
Förändringen av markanvändningen berör ett område i anslutning till Stockeviks sam-
hälle. Platsen där friskvårdsanläggningen föreslås är obebyggd och gränsar till riksin-
tresse för friluftsliv och strandskydd men berör inte dessa intressen direkt. Området lig-
ger även utanför Natura 2000-området (Gullmarsfjorden) men del av dess dagvatten 
mynnar slutligen, efter fördröjning och rening, i Gullmarsfjorden. Detta ställer stora 
krav på dagvattenhanteringen. Förslaget bedöms inte medföra någon skada på riksin-
tressen eller åsidosättande av miljökvalitetsnormer och inte heller motverkas nationella 
miljömål.  
 
Planförslaget överensstämmer huvudsakligen med intentionerna i kommunens över-
siktsplan. Planförslaget ligger vidare i linje med kommunens ambition och de allmänna 
intressena att skapa underlag för nya näringar knutna till rekreation och turism. Sam-
manfattningsvis så ser kommunen att detaljplanen har goda förutsättningar att stärka 
riksintresset enligt 3 kap 6 § som planområdet ansluter till. För mer information kring 
3 kap och 4 kap Miljöbalken se vidare under tidigare rubrik i planbeskrivningen   
Avvägning enligt miljöbalken. 
 
Kommunens ställningstagande 
Kommunen anser att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras med anledning 
av att Länsstyrelsen i yttrande (2011-05-23) under programskedet meddelade att de be-
farar att planförslaget kan medföra en betydande miljöpåverkan på närliggande riksin-
tressen för friluftsliv enligt 3 kap 1 och 6 §§ och natur- och kulturmiljön enligt 4 kap 1 
och 4 §§. 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), daterad 2014-08-29 tillhör planförslaget. Be-
skrivningens slutsatser bidrar till att utforma ett väl bearbetat planförslag för att en håll-
bar utveckling ska främjas. Arbetet med att till viss del anpassa planförslaget i enlighet 
med MKB:s slutsatser kommer att pågå under hela planprocessen. Dokumentet är ett 
arbetsmaterial som utgör en del av beslutsunderlaget i planprocessen och kommer att 
behandlas samtidigt med planförslaget under samråd och granskning.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar nuläget, planförslagets konsekvenser samt 
ett nollalternativ som är en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika 
utveckling om detaljplanen inte genomförs. I MKB:n redovisas även förslag till 
åtgärder. Den kommer utgöra ett underlagsmaterial för den fortsatta planprocessen. 
Längre fram i denna handling, under rubriken Planförslagets förhållning till miljökon-
sekvensbeskrivning  på sida 47 redovisas planförslagets förhållande till miljöbedöm-
ningens slutsatser.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 
NATUR 
Mark och vegetation 
En översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning som underlag för detaljplan  
har genomförts av Naturcentrum under hösten 2008. Inventeringen kompletterades  
under våren 2009 med noggrannare studier av vattensamlingar och fågelliv. 
 
Landskapet är typiskt för kustnära bohusnatur, starkt kuperat med flera större och 
mindre sprickdalar och en mosaik av öppna till halvöppna hällmarker, löv och barrskog 
samt små partier med kulturlandskap. Stora delar av området har tidigare betats och 
varit betydligt mer öppet än vad det är idag. Nu hävdas endast små fläckar i områdets 
sydöstra del. 
 
De öppna till halvöppna hällmarkerna utgör drygt hälften av utredningsområdets areal.  
Utöver skog och hällmarker förekommer ungefär fem hektar öppet odlingslandskap i 
utredningsområdets sydöstra del. På hällmarkerna i norra delen har igenväxningen av 
tall och lövträd gått längre än på de sydligare hällmarkerna.  
 
De öppna, solexponerade hällarna vid Åseberget (objekt 3, utanför planområdet, se 
karta på sid 20) är den mest värdefulla naturtypen inom det inventerade området.  
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Utpekad häll med naturvärde belägen i odlingslandskapet 
 
Planområdets västra del består av kuperad terräng med till huvuddelen berg i dagen. 
I sprickdalarna och i de större sänkorna växer huvudsakligen lövskog men fläckvis även  
barrskog. Skogsbestånden är relativt unga och har generellt inga eller endast låga natur-
värden.  
 
I östra delen är planområdet del av ett öppet jordbrukslandskap med inslag av mindre  
höjdpartier. Tvärs igenom planområdet löper i nordsydlig riktning en skogsbeväxt dal-
gång. 
 
Kärlväxtfloran i utredningsområdet är enligt naturutredningen övervägande trivial, med 
ljung som dominerar på hällmarkerna, risväxter i barrskogsbestånden och trivial ört-
vegetation i lövskogbestånden. Enskilda lokala förekomster av naturvårdsintressanta 
arter har noterats i utredningsområdet, däribland två sällsynta lavarter.  
 
Topografi 
Inom planområdet är bergets högsta topp på nivån ca 45 m över nollnivån. Åsebergets 
dominerande topp, utanför planområdet där vattentornet ligger, har nivån +60 m. Ter-
rängen avtar mot öster där områdets lågpunkt sammanfaller med Långedalsvägen med 
höjden +25 m över havet. 
 
Fauna 
I utredningsområdet har ett stort antal fågelarter observerats. Det stora flertalet bedöms 
troligen endast vara tillfälliga besökare under vår- och höstflyttningen. Utifrån de natur-
typer som förekommer kan man anta att häckfågelfaunan är relativt ordinär och typisk 
för kustnära områden i Bohuslän.  
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Groddjur – kompletterande inventering 
Inga groddjur observerades i samband med den kompletterande inventeringen i slutet av 
april 2009. Resultatet visar därmed att de små vattensamlingarna som förekommer san-
nolikt inte hyser några större populationer av varken grodor, paddor eller större sala-
mandrar. Det går dock inte att utesluta att enstaka individer eller små populationer kan 
förekomma regelbundet eller i perioder i eller i anslutning till vattensamlingarna. I Na-
turvärdesbedömningen konstateras att vattensamlingarna framförallt har ett landskaps-
ekologiskt värde genom att de bidrar till att skapa en variation av livsmiljöer i området. 
De enskilda vattensamlingarnas värde för flora och fauna är dock begränsat. 
 
Naturcentrum AB har vidare 2011, på uppdrag av Lysekils kommun, genomfört en 
översiktlig inventering av större vattensalamander och stinkpadda i delar av Lysekils 
kommun. Totalt har 187 dammar besökts. Inom eller i anslutning till planområdet finns 
inga dokumenterade fynd av större vattensalamander och stinkpadda. 
 
Naturvärdesbedömning 
Naturcentrum har utfört en naturvärdesbedömning av planområdet.  
 
Den genomförda bedömningen utgår från tre olika klasser av naturvärden, s.k. unika 
naturvärden, höga naturvärden samt naturvärden. Resterande naturtyper har bedömts 
sakna särskilda naturvärden. Totalt noterades sex naturvärdesobjekt inom utrednings-
området. Dessa objekt innehöll inga unika värden, två med höga naturvärden samt fyra 
med naturvärden.  
 
Området som naturvärdesbedömningen omfattade är större än planområdet. Av objekten 
1-7, som redovisas på bilden ovan, förekommer endast tre inom planområdet (nr 5, 6 
och 7). Nummer 5 omfattar ett litet hällmarksområde omgivet av odlingslandskap. Häl-
larna är mestadels kala. I sprickor och utmed kanterna finns en tät mossvegetation, 
med bland annat en sällsynt lav, kopparbryum. Nr 6 är en av flera mindre vattensam-
lingar och innehar naturvärde. Nr 7 är en på senare år gallrad blandskog i områdets cen-
trala del och är oklassat, d.v.s. utan naturvärde men ändå värd att beakta. 
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Utdrag ur naturvärdesbedömning. Utredningsområdet = blå linje. Planområdet = röd linje. 
1. Lövskog söder om Stockevik Klass 3 – naturvärde (utanför planområdet) 
2. Dalgång med tät lövskog Klass 3 – naturvärde (utanför planområdet) 
3. Hällmarker vid Åseberget Klass 2 – höga naturvärde (utanför planområdet) 
4. Vattentornets omgivning Klass 3 – naturvärde (utanför planområdet) 
5. Häll i odlingslandskap Klass 2 – höga naturvärde (innanför planområdet)  
6. Små vattensamlingar på hällmark Klass 3 – naturvärde (innanför planområdet)  
7. Nyligen gallrad blandskog i områdets centrala del. Oklassad-utan naturvärde 
 
Planförslaget: Planområdet gränsar i väster och delvis i söder till större sammanhäng-
ande områden för rekreation och friluftsliv. Dessa områden har identifierats innehålla 
höga naturvärden som ger en representativ bild av hur stora delar av Bohusläns hårt 
vindhärjade kustområden en gång i tiden har sett ut. Den fortlöpande igenväxningen gör 
idag att denna naturtyp blir allt mer sällsynt. 
 
Den kuperade landskapsbilden i det öppna bergslandskapet bevaras genom att den  
föreslagna byggnationen tar fasta på befintliga gränser och element i landskapet och  
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anpassas efter naturliga kanter, sprickor, svackor och höjder. Inom planområdet avses 
partier med naturmark bibehållas, vilka har potential att bli områden med höga natur-
värden om de hanteras utifrån en särskilt upprättad skötselplan som avses att tas fram i 
och med denna planprocess. 
 
Friskvårdsanläggningens lokalisering föreslås mellan två höjdpartier i ett parti med 
blandskog som på senare år gallrats (se område nr 7 på kartan på föregående sida). En-
ligt utförd naturvärdesinventering har område nr 7 inte några utpekade speciella natur-
värden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallrat område med rester av stenmur 
 
Den planerade friskvårdsanläggningen berör även ett av de flera småvatten (en mindre 
vattensamling och den vegetation som finns i dess omedelbara närhet) som benämns 
som nr 6 på kartan på föregående sida. Inga populationer av groddjur, paddor eller 
större vattensalamandrar påverkas av detaljplanens genomförande.  
 
Föreslagna annexbyggnader i anslutning till friskvårdsanläggningen lokaliseras på mark 
med berg i dagen utan dokumenterade naturvärden. Bostäder inom planområdets syd-
östra del föreslås uppföras i öppet jordbrukslandskap i anslutning till befintlig bebyg-
gelse. 
 
Befintlig tillfartsväg, som föreslås byggas om, passerar förbi ett mindre hällmarks-
område i odlingslandskapet där en rödlistad mossvegetation förekommer. Ombyggna-
den ska inte påverka hällmarken. I planområdets västra del anläggs ny väg på plan 
mark,  från  ”Vattentornsvägen”  fram  till  friskvårdsanläggningen. Ny väg anläggs också 
fram till annexbyggnaderna. Vägens sträckning är vald för att klara tillgänglighet och 
begränsa omfattning av sprängning i berget.  
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Med hänvisning till ett förtydligande samråd med Naturcentrum, som utfört naturvär-
desbedömningen, påverkar en etablering av en friskvårdsanläggning i området endast en 
försumbar del av naturområdet som helhet.  
 
Stenmurar 
Förekomst av stenmurar och andra forn- och kulturlämningar vittnar om att markerna 
historiskt har brukats. Murar i odlingslandskap är biotopskyddade. Murar i skog och på 
hällberg är ej biotopskyddade men är viktiga övervintrings- och livsmiljöer för mindre 
ryggradsdjur och småkryp. De utgör också en viktig grundmiljö för stenlevande lavar.  
 
Planförslaget: Stenmurar inom jordbruksmark ska bevaras. Stenmurar inom bevarad 
naturmark behålls opåverkade. Inom kvartersmark, i anslutning till planerad bebyggelse, 
föreslås murar sparas där det är möjligt och införlivas som en naturlig del i landskapet.  
 
Konsekvenser: De partier av murar som trots allt påverkas av planens genomförande 
föreslås återuppbyggas i nya lägen inom området för att behålla landskapets karaktär.  
 
Skötselplan 
Det huvudsakliga bebyggelseområdet inom planen, där friskvårdsanläggningen inklu-
sive annexbyggnaderna föreslås placeras, består till största delen av magra bergknallar 
med begränsade ytor med mjukmark. Området har en gång varit gammal typisk bohus-
länsk ljungdominerad betesmark som vuxit igen, inledningsvis där det är torrare mjuk-
mark men nu också uppe på bergknallarna, främst med tall. Om man vill återskapa och 
behålla det öppna ljunghedslandskapet är betesdjur en förutsättning men det är i dagslä-
get inte ett alternativ. Om man vill hålla marken öppen kan återkommande manuell röj-
ning fungera. Om man inte gör någonting kommer stor del av bergknallarna alltmer att 
växa igen med buskar och träd. Någon form av åtgärd för att hålla delar av området 
mera öppet är således önskvärd ur naturvårdssynpunkt. 
 
Planförslaget: I en särskild skötselplan ska en strategi för bevarande av naturvärden tas 
fram. En sådan skötselplan föreslås bli upprättad i syfte att ta tillvara lägre men i framti-
den potentiellt höga och redan identifierade höga naturvärden.  
 
Konsekvenser: Att en friskvårdsanläggning anläggs kan således bidra till att skapa un-
derlag för att bevara och förbättra naturvärden som annars på sikt riskerar gå förlorade 
genom en fortlöpande igenväxning. 
 
Det tätortsnära grönområdet skulle kunna utvecklas till att bli ännu mer attraktivt och 
mer frekvent utnyttjat än vad som sker i dagsläget och därigenom öka attraktiviteten 
även för de kringboende. Karaktären på planområdet kommer dock oundvikligen att 
förändras om detaljplanen genomförs.  
 
GEOTEKNIK 
De västra och norra delarna av planområdet består i huvudsak av bergsområden. Områ-
det är typiskt bohuslänskt, vilket innebär kraftigt kuperat med berg i dagen i höjdpartier 
och jord i lågpartier. Marknivån varierar från nivån +13 i de flacka lågområdena till +45 
uppe på lokala toppar. Området genomkorsas av djupa sprickdalar. 
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Berget i området utgörs av gnejs med frekvent förekommande inneslutningar av kvarts. 
I den sydvästra delen av undersökningsområdet förekommer brantstående pegmatit-
gångar i nordsydlig riktning. 
 
Förekommande huvudsprickriktningar medför att sydliga och västliga slänter är branta  
och utgörs av uppsprucket berg. Vissa av slänterna har en dålig stabilitet med risk för  
blocknedfall. Om grundläggning blir aktuell ovan eller nedan dessa släntkrön (inom 8 m 
ifrån släntkrön), skall det säkerställas att blockutfall inte underminerar marken. En  
bergsakkunnig ska efter bergrensning (skrotning) besiktiga berörd slänt för beslut om 
förstärkningsåtgärder krävs i form av bultning el. dyl. 
 
I planområdets östra del förekommer jord. Dessa områden är huvudsakligen flacka med 
lutning < 1:20 med undantag av ett mindre område med lutning <1:7. Jordarten är sand 
med begränsad mäktighet, (0,5-1 m) enligt manuella sticksonderingar. Några stabilitets-
problem bedöms inte föreligga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget: Före grundläggning av hus i närheten av släntkrön skall närområdets 
bergtekniska förhållanden besiktigas av bergsakkunnig. Detsamma gäller för anläggan-
det av väg eller annan förändrad användning som innebär att fler människor kommer att 
uppehålla sig i området. 
 
Det kan inte uteslutas att lera förekommer lokalt i den lägre liggande terrängen under 

Utdrag ur geoteknisk utred-
ning – slänter med risk för 
blocknedfall markerat med 
röd linje. Planområdet marke-
rat med grov svart linje.  
 
Observera att underliggande 
karta föreställer programför-
slaget som bearbetats vidare 
enligt denna handling.  
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friktionsjorden. Vid kärr kan organisk jord förekomma. Geoteknisk undersökning bör i 
genomförandeskedet utföras för att klarlägga jordens egenskaper med avseende på sätt-
ningar vid planerad byggnation inom dessa områden. 
 
Markradon 
Området består av gnejs ur Stora Le Marstrandsformationen, en grupp av bergarter med 
generellt sätt låg uranhalt. Gränsen till bohusgraniten med sin höga uranhalt går strax 
norr om detaljplaneområdet. Sannolikheten för inträngningar ifrån denna bergart med 
lokalt högre radiumhalt som följd är stor.  
 
Mätningar med gammaspektrometer har utförts inom ramen för aktuellt planarbete. I 44 
punkter gjordes mätningar; 37 av dessa är att betrakta som lågradonmark, 6 som nor-
malradonmark och 1 som högradonmark. De avvikande värdena beror sannolikt på 
pegmatitgångar och inträngningar från bohusgraniten.  
 
Området i sin helhet är att betrakta som lågradonmark, men vid byggnation på pegma-
titgångar ska området betraktas som högradonmark. Mätvärdenas variation medför att 
högradonmark inte kan uteslutas lokalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flygfoto mot väster med vattentornet på Åseberget i förgrunden  
 
Planförslaget: Området utgörs till största del av lågradonmark, vilket innebär att bygg-
nader kan uppföras på traditionellt vis. Där pegmatit förekommer skall byggnader upp-
föras radonsäkert eftersom högradonmark inte kan uteslutas. För att i detalj klargöra 
förhållandena på de aktuella platserna för byggnation ska vid behov ytterligare mät-
ningar utföras. 
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Illustration av planförslaget. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Inledande workshop  
Innan detaljplanearbetet för friskvårdsanläggningen påbörjades var kommunens inrikt-
ning att följa översiktsplanens intentioner för området, som var att bygga bostäder i 
framför allt de låglänta skogspartierna mellan bergen i Stockeviks södra delar. Dessa 
planer väckte dock motstånd och inriktningen ändrades därför till den utformning som 
detaljplanen har idag. I samband med det tidigare arbetet så genomförde kommunen, 
mellan 2008 och 2009, tre träffar med en referensgrupp bestående av bl.a. boende i om-
rådet samt politiska representanter.  
 
En av träffarna genomfördes som en gåtur i planområdet. Detta för att samla in kunskap 
och få en bild av hur man använder det aktuella området söder om Stockevik som en del 
av det större tätortsnära friluftsområdet som ligger mellan Stockevik och Grundsund. 
Gåturens slutsatser var framför allt att besökare i naturområdet främst rör sig i de låg-
länta och skogsbeklädda partierna, som därför ansågs mycket värdefulla för friluftslivet. 
De högre partierna med hällmarker ansågs mer svåråtkomliga och inte lika viktiga som 
strövområden. Man konstaterade också att den typ av natur som de höglänta hällmar-
kerna representerar finns det gott om längs med kusten medan det inte finns lika många  

 



2 6  D E T A L J P L A N  F Ö R  S Ö D R A  S T O C K E V I K ,  G R Ö N S K U L T  1 : 1 1  M  F L  
 

låglänta skogspartier. De låglänta skogspartierna sågs därför som mer värdefulla att be-
hålla som oexploaterade.  
 
Lokaliseringsprövning av friskvårdsanläggningen inklusive tillhörande 
annexbyggnader 
Utgångspunkter för friskvårdsanläggningens, inklusive annexbyggnadernas, lokalisering 
är deras förhållande till omgivningen samt verksamhetens behov i och med dess inrikt-
ning mot friskvård. Målsättningen är att skapa en friskvårdsanläggning med havet som 
utgångspunkt. Det unika och karaktäristiska landskapet och dess utsiktsmöjligheter är 
således en viktig del av verksamhetens koncept. För att på ett ansvarsfullt vis hushålla 
med Skaftös mark har en genomtänkt lokalisering av anläggningen varit viktig. Ett unikt 
läge som skapar förutsättningar för en över tiden hållbar ekonomisk verksamhet är an-
gelägen. Samtidigt ska lokaliseringen beakta aktuella riksintressen och förhålla sig till 
dessa på ett bra och genomtänkt vis.  
 
Under planarbetet har olika lokaliseringar studerats. Dels längre västerut jämfört med 
nuvarande läge, dels norr och öster om den nu aktuella platsen. I programhandlingen 
som var ute på samråd år 2011 redovisades även olika tänkbara tillfartsvägar.  
 
Under programsamrådet, samt gåturen som sammanfattas under tidigare rubrik, fram-
kom synpunkter som resulterade i diskussioner kring olika lokaliseringsalternativs för- 
och nackdelar. Aspekter vägdes mot varandra utifrån olika perspektiv såsom: natur- och 
kulturpåverkan (riksintresse enligt 3 kap 6§ och 4 kap 1 och 4§§), landskapsbild, förhål-
lande till befintlig gång- och cykelväg, anpassning till befintlig bebyggelse samt riksin-
tressen och gällande översiktsplan. Platser i väster samt norr om det aktuella läget ut-
gick eftersom de ansågs påverka områden med riksintresse och landskapsbild negativt. 
 
Nedan redovisas tre av de tidigare diskuterade lokaliseringarna tillsammans med korta 
beskrivningar av deras för- och nackdelar. Alternativ 3 är det lokaliseringsalternativ 
som valts och också det som presenteras i detta detaljplaneförslag.  
 

1. Lokalisering utanför planområdet inne i Stockeviks samhälle 
En lokalisering i Stockeviks samhälle skulle bidra till att man inte fragmentiserar det 
tätortsnära naturområdet mellan Grundsund och Stockevik. Det skulle även bidra till att 
anläggningen länkas ihop med befintlig bebyggelse. Eftersom anläggningen även plane-
ras innehålla en restaurang skulle en lokalisering här vara nära för potentiella kunder 
från Stockevik.  
 
Nackdelar med denna lokalisering är dock att det inte finns några tillgängliga tomter 
utanför strandskyddat område och område för riksintresse i Stockevik. Vidare har det 
bedömts att verksamhetens inriktning och koncept kräver en rofylld och naturnära om-
givning med utsikt över havet. Anläggningens ekonomiska bärkraft och attraktionskraft 
som friskvårdsanläggning bygger till stor del på dess närhet till naturen. En ytterligare 
nackdel är att det inne i samhället inte finns tillräckligt stor yta för parkering samt att 
verksamheten kan störa boende.  
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2. Lokalisering inom planområdet öster om den aktuella lokaliseringen 
En lokalisering öster om det aktuella läget, i de låglänta skogspartierna, innebär att an-
läggningen inte ianspråktar några av de för Bohuslän karaktäristiska hällmarkerna. En 
lokalisering här gör också att anläggningen inte alls skulle synas ifrån havet.  
 
De negativa konsekvenser som diskuterats mycket i och med detta lokaliseringsalterna-
tiv är att påverkan på friluftslivet skulle bli stor. Under tidigare planarbete framkom 
nämligen att de låglänta skogsområdena öster om det aktuella läget är lättillgängliga och 
mycket frekvent besökta av närboende för exempelvis promenader och svampplock-
ning. Dessa skogspartier ses därför som mer värdefulla att behålla oexploaterade vilket 
talar emot en lokalisering här. De anses även vara mer känsliga visuellt för friluftsidkare 
som passerar genom naturområdet. En ytterligare nackdel med detta läge är att anlägg-
ningen skulle riskera att påverka gång- och cykelvägen samt grannar negativt eftersom 
den hamnar närmare dessa och blir mer visuellt påtaglig. 
 
Havsutsikten en viktig del av anläggningens koncept. En lokalisering öster om aktuellt 
läge skulle inte innebära någon havsutsikt. Därmed skulle anläggningens tydliga inrikt-
ning mot västkustens och havets unicitet gå förlorad och en av grundpelarna till dess 
attraktivitet och ekonomiska bärkraft försvinna. Skulle en oattraktiv lokalisering bidra 
till att friskvårdsanläggningen gick i konkurs ses det vara en dålig hushållning med 
Skaftös mark.  
 

3.  Den aktuella lokaliseringen 
Den aktuella lokaliseringen nordväst om gång- och cykelvägen har valts då den ligger 
rofyllt och naturnära med havsutsikt men ändå utanför riksintresse för friluftsliv enligt 3 
kap 6§ Miljöbalken samt utanför område för strandskydd. Lokaliseringen är ett resultat 
av en avvägning mellan friluftslivets värden, natur- och kulturpåverkan, landskapsbil-
dens påverkan samt verksamhetens behov av havsutsikt. Friskvårdsanläggningens in-
klusive annexbyggnadernas utformning planeras att anpassas för att anknyta till den 
specifika platsen. Det nuvarande förslaget syftar till att införlivas i platsens topografi 
och karaktär, för inte störa förbipasserande visuellt eller påverka horisontlinjen från 
havet negativt.  
 
Negativa konsekvenser av den föreslagna lokaliseringen är att en mindre del av ett tidi-
gare orört tätortsnära naturområde delvis exploateras och fragmentiseras. Naturområdet 
väster om gång- och cykelvägen mellan Grundsund och Stockevik är dock stort, ca 60 
ha, och den del av planområdet som ligger inom naturområdet väster om gång- och cy-
kelvägen upptar endast knappt 10 procent av detta. Själva anläggningen, den bebyggda 
ytan, upptar än mindre yta. Öster om gc-vägen finns ungefär lika mycket naturmark  
ytterligare. I översiktsplanen (ÖP 2006) är en stor del av planområdet redovisat som ett 
lämpligt utbyggnadsområde, se sida 13.  
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Naturområdet väster om  gång- och cykelvägen omfattar ca 60 ha (grön linje). Planområdet tar 
knappt 10% av denna yta i anspråk och området för friskvårdsanläggningen inklusive 
annexbyggnaderna är än mindre.  

 
Lokaliseringen är anpassad till att minimiera påverkan på friluftslivet visuellt och vand-
ringsmässigt. Detta genom att annexbyggnaderna är förlagda uppe på svårtillgängliga 
hällmarker och inte kommer att synas så mycket ifrån gång- och cykelvägen samt de 
promenadvänliga låglänta partierna.  
 
En avvägning mellan att bygga på hällmark och låglänt mark har dock gjorts för själva 
huvudbyggnaden till friskvårdsanläggningen. Placeringen av huvudbyggnaden i det 
låglänta skogspartiet mellan två bergsknallar nordväst om gång- och cykelvägen har 
gjorts för att inte påverka landskapsbilden från havet negativt. Annexbyggnaderna som 
är lägre byggnader kan placeras på hällmarkerna utan att påverka landskapsbilden lika 
dramatiskt, men en huvudbyggnad till en anläggning samlad i en byggnadskropp kan 
inte placeras uppe på hällmarkerna utan att skada landskapsbilden och bryta horisontlin-
jer från havet.  
 
Det aktuella lokaliseringsalternativet söder om Stockevik motiveras även med att den 
mer enskilda platsen, som ändå har närhet till både Grundsund och Stockevik, i sig är en 
del av friskvårdsanläggningens koncept och en faktor som påverkar verksamhetens at-
traktivitet. Att från anläggningen erhålla obruten utsikt över havet är en viktig faktor för 
att verksamheten ska uppnå ekonomisk bärighet. Avvägningen har från kommunens 
sida bestått i att det vore en dålig hushållning med markresurser att lägga anläggningen i  
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ett läge där den riskerar att inte bli tillräckligt attraktiv och riskera att inte bära sig eko-
nomiskt och således inte kunna bidra med arbetstillfällen för ungdomar och vuxna.  
 
Det valda läget för anläggningen inklusive annexbyggnaderna ger också tillräckligt stor 
yta i närområdet för en större parkering, samtidigt som lokaliseringen av anläggningen 
här ger ett väl tilltaget avstånd för att minska den  negativa påverkan på närboende. Par-
keringsplatsen kommer dock att påverka naturområdets karaktär lokalt även om denna 
påverkan planeras att begränsas genom att p-platsen ska inrymma flertalet träd och bestå 
av ett lantligt material såsom grus.  
 
Trots enskildheten bedöms anläggningen med sitt friskvårdskoncept, hotell och restau-
rang ligga lättillgängligt för potentiella besökare. Detta bland annat eftersom det är nära 
att promenera till det aktuella läget längs med den natursköna och populära gång- och 
cykelvägen som går längs med den västra delen av Skaftö. En förhoppning är även att 
gång- och cykelvägen ska upplevas som mer trygg i och med att det blir mer rörelse 
längs med den. Den nya tillfartsvägen som planeras till friskvårdsanläggningen kommer 
dock korsa den befintliga gång- och cykelvägen.  
 
Sammanfattningsvis så är lokaliseringen som nu redovisas i planarbetet omsorgsfullt 
vald för att inte påtagligt beröra riksintressenas värden eller strandskyddsområdet. De-
taljerade landskapsstudier har gjorts för att minimera påverkan på landskapets siluett 
och siktlinjer från utsiktsplatser och Gåsöfjordens farled (se Påverkansanalys-
landskapsbild, Bornstein Lyckefors Arkitekter AB, 2013-12-06).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration av friskvårdsanläggningens huvudbyggnad. Fasad mot väster. Bornstein-Lyckefors Arki-
tekter AB 
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Bebyggelse 
Bebyggelsen inom planområdet ska fogas till omgivningen med respekt för tradition 
och kulturarv. Samtidigt ska den vara historiskt avläsbar och ges uttryck som speglar 
vår tid. Detta innebär att lokalisering, materialval, utformning och skala för alla bygg-
nader ska beaktas.  
 
Planområdet ansluter i norr till Stockeviks södra delar. Här finns äldre bostadshus och 
fritidshus blandat på tomter av varierande storlekar. Planområdets västra delar ligger i 
övergången mellan Skaftös bevuxna inland och kala hällberg utmed strandlinjen. Plan-
områdets östra del ligger i kanten av ett jordbrukslandskap där mindre gårdar och bo-
ningshus förekommer. Inom planområdet finns fyra bostadsfastigheter. Byggnaderna är  
företrädesvis lokaliserade i dalgångens kanter och på mindre höjder insprängda i jord-
brukslandskapet. 
 
Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning 
med tillhörande rehab- och hotellverksamhet. Målsättningen för planområdet är att till-
skapa en ekonomisk hållbar anläggning, som förhåller sig på ett bra sätt till omgivande 
landskap. En av förhoppningarna är att friskvårdsanläggningen och dess platsanpassade 
arkitektur ska förstärka naturupplevelsen och locka fler besökare till att upptäcka när-
liggande naturområden.  
 
Friskvårdsanläggningen som planeras i planområdets västra kant föreslås bestå av två 
delar. Huvudbyggnaden är tänkt att innehålla en tränings- och rehabiliteringsavdelning 
med möjligheter till gym, sjukgymnastik, bad mm. Vidare planeras för restaurang - och 
konferenslokaler samt ca 80 hotellrum. I tillhörande annexbyggnader planeras för 
mindre sviter alternativt totalt ca 45 dubbelrum.  
 
I planområdets sydöstra del föreslås ca 15-18 helårsbostäder fördelade i mindre grupper 
i anslutning till en gles befintlig bebyggelse. 
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Friskvårdsanläggnings huvudbyggnad 
Friskvårdsanläggningens huvudbyggnad föreslås lokaliseras i planområdets västra del i 
övergången mellan skogsmark och hällberg samt vid kanten av en naturlig nivåskillnad 
i landskapet, se bifogad illustrationskarta. Området ändrar här karaktär, från låglänt 
landskap med tät vegetation till varierande kuperat landskap dominerat av kalt hällberg 
och omväxlande mer bevuxna sprickdalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur landskapsanalys. Bornstein Lyckefors Arkitekter AB. Illustrationen visar inte den vegetation 
som finns på platsen utan bara bergshällarna. Vegetationen torde göra att friskvårdsanläggningen syns 
än mindre från havet. Sedan bildmaterialet togs fram har utformningen av annexbyggnaderna bearbetats 
till plana tak vilket medför att dess totalhöjd minskats. 
 
Byggnadens övre delar bildar en linje med konturen i landskapet vilket ger en slät silu-
ett från havet. Terrängens variation är så hög att anläggningens innehåll kan fördelas 
över tre våningar och på taket utan att bryta landskapets kontur. 
 
Byggnaden utgörs av en tresidig form med rundade kanter för en god anpassning till 
landskapets rumsliga dimension. En av byggnadens sidor orienteras mot väster och  
utsikten mot Gåsöfjorden, en sida ansluter mot berget i norr och en sida utgör entrésida 
mot öster. Avtrycket mot marken motsvarar en byggnadsarea på ca 4 700 kvadratmeter. 
 
Studier av påverkan på landskapsbilden har gjorts i tredimensionell datormiljö. Härige-
nom har utformningen kunnat anpassas till landskapsbilden från ett flertal siktlinjer. 
Vyn ovan är tagen i den enda vinkeln där anläggningen är synbar från Gåsöfjorden. 
Se  vidare  under  avsnittet  ”Planförslagets förhållande till landskapsbild, natur- och 
kulturvärden  samt  friluftsliv”. 
 
Huvudbyggnaden är utformad med en markvåning ur vilken två separata husvolymer i 
norr och söder reser sig i tre våningar. Dessa binds samman med ett gemensamt tak över 
en innergård med plats för aktiviteter och samvaro. Längst upp på taket finns mindre 
byggnadsvolymer för teknik och publik tillgång till taklandskapet som föreslås utformas 
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med vegetation i varierande strukturer och nivåschatteringar för att delvis efterlikna det 
uppbrutna hällmarkslandskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på bevuxet taklandskap och en uppbruten struktur. Emporia, Malmö. 
 
Byggnadens huvudentré orienteras mot gång- och cykelvägen i öster. Byggnaden angörs 
med genomsikt mot utsikten i väster. Ett vertikalt kommunikationsstråk förbinder lob-
byn och huvudentrén med den översta våningen som också har en publik entré mot norr 
och annexbyggnaderna på berget. 
 
Innehållet i byggnaden domineras av friskvård, hotell, restaurang samt konferens. Dess-
utom planeras ytor för interna funktioner som kontor, kök, teknik mm. Antal hotellrum 
uppgår till ca 80 st. Dessa fördelar sig mot båda sidor om entrén i två ovala byggnads-
volymer med västerutsikt.  
Den östra delen används för konferensfunktioner i direkt anslutning till lobby i mark-
plan och restaurang på taket. Byggnaden har också en övre entré på berget i norr där 
annexbyggnaderna föreslås lokaliseras. 
 
Mellanrummets del mot havet bildar ett vidsträckt panorama mot västerhavet och nytt-
jas för de kontemplativa spafunktionerna som hör till anläggningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration av planförslaget. Entrésida mot öster. Ill: Bornstein-Lyckefors Arkitekter AB 
 
De dominerande materialen i byggnaden är granit och trä. Graniten används för att ”lan- 
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da” byggnaden naturligt i landskapet och knyta an till befintlig omgivning, men också 
för att belysa byggnadens publika karaktär. Trädetaljer återfinns i fönsterraster, fönster-
partier, insidor, mellanrum mm. De skall ge ett uttryck av naturlig patina, autentiskt 
åldrade av väder och vind. 
 
Genom att anläggningen byggs i naturliga material och integreras i landskapet bidrar 
detta till det uttryck som anläggningen eftersträvar; att framstå som en del av landskap-
et. Stora delar av anläggningen planeras även få takvegetation vilket bidrar till att bygg-
naden kan upplevas som en naturlig förlängning av landskapet.  
 
Under programssamrådet diskuterades det hur man i planarbetet ska säkerhetsställa att 
området där friskvårdsanläggningen lokaliseras förblir allmänt tillgängligt och inte pri-
vatiseras i framtiden. Planbestämmelserna kommer att utvecklas vidare under planpro-
cessens gång men hittills är följande bestämmelser bland annat satta för att trygga all-
mänhetens tillgänglighet, anläggningens påverkan på landskapsbilden med mera. Om-
rådet för friskvårdsanläggningen har givits planbestämmelsen R som tillåter besöksan-
läggningar som exempelvis konserthus, teatrar och mässhallar. Hotell, vandrarhem och 
liknande som är avsedda för tillfällig övernattning ingår i användningen. I användning-
en ingår också sådant som kan ses som komplement till det tillfälliga boendet, till ex-
empel restauranger, servicehus, garage, parkering och lekplats. Det aktuella området för 
friskvårdsanläggningen inkl. annexbyggnaderna tillåter alltså inte bostäder. Detta om-
råde har även fått en bestämmelse som innebär att området bara kan avstyckas i max två 
fastigheter. Detta för att hindra avstyckning av flera mindre fastigheter. 
 
Kvartersmarken på området för friskvårdsanläggningen är begränsad och den 
allmänna platsmarken ligger nära anläggningen. Detta för att ge allmänheten 
tillträde till en så stor del av området som möjligt samt förhindra att eventuella 
friggebodar uppförs på höglänta partier. För att inte störa förbipasserande visuellt  
har huvudbyggnadens lokalisering, skala och utformning som tidigare beskrivits 
studerats. Annexbyggnaderna till friskvårdsanläggningen är förlagda uppe på 
hällmarkerna och syns inte mycket från de låglänta partierna som nyttjas frekvent av 
friluftsidkare. Den stora parkeringsplatsen till anläggningen ska delvis införlivas 
bland befintliga träd och bestå av ett genomsläppligt material såsom exempelvis 
grus. Även detta för att inte göra något dramatiskt visuellt intryck i omgivningen. 
Gång- och cykelväg till området säkerhetsställs. Naturmarken ska skötas enligt 
framtida skötselplan och skyddas från att växa igen. Entrétorgets och entréområdets 
utformning kommer troligtvis påverka upplevelsen av allmän tillgänglighet. 
Utformningen av dessa bör därför utvecklas under framtida planarbete.  
 
Annexbyggnader 
Vid sidan om huvudbyggnaden föreslås ca 14 fristående annexbyggnader, lokaliserade 
på berget norr om friskvårdsanläggningen.  
 
Annexen är komplement till anläggningens huvudbyggnad. Annexen föreslås innehålla 
tre hotellrum samt ett gemensamhetsutrymme (pentry och launch osv) som antingen ska 
kunna hyras ut som en svit eller till tre separata övernattningsgäster eller företagsgrup-
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per. Annexen är tänkta att tillsammans med huvudbyggnaden ge anläggningen en extra 
dimension. Utsikten mot horisonten är betydelsefull för friskvårdsanläggningens syfte 
som bland annat är att ge besökarna en stark upplevelse av västkusten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexbyggnader; ett av de utformningsalternativ som studerats. Ill: Bornstein-Lyckefors Arkitekter AB 
 
Besökare och allmänhet når annexbyggnaderna via en väg och gångväg uppe på berget. 
Vägen leder också fram till friskvårdsanläggningen och dess övre entré. Området är fullt 
tillgängligt för allmänheten som också kan utnyttja den övre entrén för att nå friskvårds-
anläggningens olika faciliteter såsom exempelvis restaurangen. Byggnaderna är tillba-
kadragna mot öster för att bevara västra delen av bergets platå som naturmark inklusive 
ge plats för utblickar. 
 
Annexens utformning tar sitt ursprung i det karga stenlandskapet. Volymerna är upp-
brutna i flera riktningar för att skapa en dynamik i rörelsen mellan byggnaderna och 
skapa möjlighet till utblickar i luckor mellan gator och murar. 
 
De uppbrutna volymerna är tänkta att minska intrycket av storlek av den enskilda bygg-
naden samtidigt som de tillsammans skapar en helhet av stor variationsrikedom. Bygg-
nadsarean på annexbyggnaderna föreslås till mellan 200-250 kvadratmeter. 
 
De olika byggnadsvolymerna har varierade höjder och riktningar. De främre husen pla-
neras i ett plan och är således lägre än de bakre som är i högst två plan. Detta för att alla 
enheter ska garanteras utsikt. 
 
De dominerande materialen är sten och trä. Stenen är urmaterialet på platsen, detaljer i 
corténstål syftar till att stärka den robusta marina karaktären och inslaget av trä kan bi-
dra till att skapa värme och atmosfär. I plankartan finns materialbestämmelser som  
reglerar att byggnaden uppförs med sten och trä som fasadmaterial.  
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Bostäder 
I planområdets östra del visar planillustrationen 17 planerade bostadshus. Tillsammans 
med befintlig bebyggelse och nära den befintliga golfbanan avses denna grupphusbe-
byggelse bidra till ett ökat helårsboende på Skaftö. 
 
Bostadshusen föreslås  lokaliseras  i  mindre  grupper  på  båda  sidor  av  ”Vattentornsvä-
gen”. Grupperna består av 3-6 hus per kvarter och omgärdas av naturmark. Naturvärden 
inom området har beaktats vid lokalisering av husen. Grupperna har infogats i land-
skapets olika variationer med mellanliggande orörd naturmark. 
 
Byggnadshöjden är studerad som en sammanhållen helhet med variation i detaljutform-
ning. Utformningen föreslås hållas samman i avgränsade grupper med liknande uttryck. 
För att inpassa bebyggelsen i landskapet föreslås en naturnära färg- och material-
behandling med tidlösa material som tål väder och vind och som åldras med värdighet. 
 
Byggnadernas byggnadshöjd föreslås till 1-1 1/2 våningsplan med möjlighet till förhöjt 
väggliv. Dess byggnadsarea föreslås vara högst 120 kvm för enbostadshus exkl. komp-
lementbyggnader om högst 40 kvm. Inom ett kvarter reglerar planen möjligheten att 
uppföra sex parhus alternativt sex enbostadshus. Dessa medges en största byggnadsarea 
på 160 kvm. På de tomter där inte parhus tillåts är taken styrda till att vara sadeltak för 
att passa bättre in bland omgivande bebyggelse. Tomter för enbostadshus ska minst ha 
600 kvm yta och tomter för eventuella parhus minst 400 kvm.  
 
De tomter som ligger längst i norr, närmast golfbanan, avskiljs från plangränsen genom 
en zon med bibehållen bevuxen naturmark. Trädvegetationen här ska fungera som 
skydd mot förlupna golfbollar och insyn samt nordanvinden.  
 
Byggnaderna ska uppföras energieffektiva och följa gällande krav för ny bebyggelse. 
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Planförslagets förhållande till landskapsbild, natur- och kulturvärden samt 
friluftsliv 
Med hänsyn till kustområdets värden är det viktigt att ny bebyggelse införlivas i land-
skapet på ett sådant sätt att landskapsbild, friluftsliv samt natur- och kulturvärden inte 
skadas.  
 
Planområdet ansluter, som tidigare nämnts, till riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 
6§. När det gäller riksintresset för friluftsliv spelar förutsättningarna för naturupplevel-
ser och friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Värderingen 
hänger samman med hur stort och ostört ett område är och om natur- och kulturföreteel-
serna är särskilt attraktiva för en nationell publik, till exempel genom att området har 
tilltalande utsiktspunkter och utflyktsmål. Naturområdet mellan Grundsund och Stocke-
vik och väster om gång- och cykelvägen uppgår grovt räknat till 60 ha i storlek. Öster 
om gång- och cykelvägen tillkommer sammanhängande naturmark/odlingsmark med 
ytterligare ca dubbelt så stor areal. Friskvårdsanläggningen inkl. annexen beräknas ta 
mindre än ca 1 ha av dessa i anspråk, bostäderna i östra delen av planområdet oräknat. 
Anläggningen kommer att utgöra ett nytt utflyktsmål och därigenom öka förutsättning-
arna för att tillgängliggöra riksintresseområdet ytterligare. 
 
Anpassning av friskvårdsanläggningens lokalisering har gjorts för att minimera påver-
kan och undvika skada på riksintressena enligt miljöbalken 3 kap 1 och 6 §§ samt 4 kap 
1 och 4 §§. Planförslaget har under framtagandet av påverkansanalysen (se bifogad ut-
redning) bearbetats och det har gjorts studier av terrängens variationer och ett flertal 
siktlinjer från olika platser längs med Gåsöfjorden. Analysen visar att det endast är från 
en av flera alla siktlinjer från Gåsöfjorden som den planerade bebyggelsen kan skönjas. 
 
Friskvårdsanläggningen föreslås, efter studier av flera olika alternativ, placeras i en 
sänka mellan två höjdpartier och utformas så att siluetteffekter undviks, se bilaga ”På-
verkansanalys-landskapsbild”. Genom den valda lokaliseringen och utformningen un-
derordnar sig friskvårdsanläggningen terrängen/landskapet och annonseras inte påtagligt 
mot havet eller naturområdet i övrigt.  
 
Huvudbyggnad och annexbyggnader har dels studerats avseende påverkan i det stora 
landskapet och dels avseende deras direkta avtryck på den aktuella byggplatsen. I detta 
har närområdet med bl. a. utsiktspunkter, gång- och cykelpassagen, naturvärden etc. 
inkluderats.  
 
Studier i en tredimensionell datormiljö har gett underlag för reglering av huvudbyggna-
dens och annexens takutformning och byggnadshöjder. 
 
Påverkansanalysens slutsats är att friskvårdsanläggningen inte påtagligt skadar strand-
skyddat område, riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 §, riksintressen för högexploa-
terad kust enligt 4 kap 4 samt övriga riksintressen. Anläggningen bedöms varken på-
verka utblickar eller tillgänglighet till och inom området negativt. Dessa slutsatser kan 
dras då friskvårdsanläggningen inte påtagligt annonseras visuellt i det storskaliga land-
skapet och endast upptar en begränsad yta. Naturliga och allmänt tillgängliga utsikts-
punkter i området ska bevaras och i vissa fall om möjligt och önskvärt utvecklas till att 
bli mer tillgängliga. Detaljplanen ska styra att de delar av planområdet som inte planeras 
bebyggas utgörs av allmän platsmark NATUR, vilket innebär att marken får ett skydd 
mot framtida bebyggelse. Den kvartersmark som ändå föreslås runt friskvårdsanlägg- 
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ningen ska studeras och regleras under planprocessens gång, både i detaljplan och i ex-
ploateringsavtal för att bibehålla en karaktär av att vara tillgänglig för allmänheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur landskapsanalys. Bornstein Lyckefors Arkitekter AB. Illustrationen visar inte den vegetationen 
som finns på platsen utan bara bergshällarna. Vegetationen torde göra att friskvårdsanläggningen syns 
än mindre från havet.  
 
OMGIVNINGAR OCH SERVICE 
Vid infarten till Fiskebäckskil och i Grundsund, ca 1,5 km norr om planområdet  
respektive ca 2 km söder om planområdet, finns livsmedelsbutik och annan kommersiell  
service. I närheten finns också allmän service i form av förskola, skola med årskurs 1-6, 
äldreboende och distriktsläkarmottagning. Högstadium och gymnasieskola samt fullt 
allmänt och kommersiellt serviceutbud finns i Lysekil. Kommersiellt serviceutbud finns 
även i Rotviksbro samt i Torp i Uddevalla.  
 
På Skaftö är utbudet av arbetsplatser begränsat. Största näringar är turism samt hantverk 
inom byggsektorn. Friskvårdsanläggningen förväntas bidra till att öka andelen  
arbetstillfällen i kommunen och bli ett underlag till andra verksamheter på Skaftö.  
Initiativtagarna räknar med en genomsnittlig årsbemanning på ca 50-70 anställda. 
 
Omedelbart norr om planområdet finns en golfbana med 18 hål, golfshop, uthyrnings-
rum samt restaurang. Här ligger även Röds kapell, en blickpunkt och besöksmål ingå-
ende i Lysekils pastorat, som uppfördes på 60-talet.  
 
KULTURMILJÖ 
En arkeologisk utredning redovisas av Bohusläns museum i rapport 2007:15. Skaftö är 
fornlämningsrikt. Inom en radie av 2 km från planområdet finns ett sextiotal kända läm-
ningar. Främst är det boplatser och fyndplatser, huvudsakligen av stenålderskaraktär 
men även enstaka stensättningar. 
 
På de sandiga östsluttningarna ner mot Långedal finns ett flertal kända förhistoriska 
boplatser varav ”Skaftö 24” ligger inom utredningsområdet. Inom utredningsområdet  
finns även en sprickdal med nord-sydlig sträckning, i vars norra del boplatsen ”Skaftö 
10” ligger. Längs med samma sprickdal ligger även kolerakyrkogården ”Skaftö 9”. 
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Slutsatsen från den arkeologiska utredningen innebär följande. Bohusläns museum an-
ser att hänsyn måste tas till fyra förundersökningsområden varav planförslaget påverkar 
en av dessa. De fyra förundersökningsområdena är de tidigare kända fornlämningarna 
inom området Skaftö 9, 10, 11 och 24. En nyupptäckt fornlämning ligger inom ett större 
förundersökningsområde som även omfattar Skaftö 11. Enligt Bohusläns museum är det 
endast kolerakyrkogården, Skaftö 9, som är av sådan art att den måste bevaras. I övriga 
fornlämningsområden kan förundersökningar och deras omfattning diskuteras. Omfatt-
ningen och utformningen av förundersökningarna bestäms av Länsstyrelsen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur arkeologisk utredning 2007:15. Planområdet markerat med grön linje. 
 
Kolerakyrkogården i planområdet har sin historia i att Skaftö på hösten 1834 härjades  
av kolera. Sammanlagt dog 211 personer. Tolv av dessa hörde till landsbygdsbe-
folkningen på Skaftölandet och kom att begravas på Åse Kyrkogård på Grönskult och 
Bergs utmark. Senare begravdes även drunknade sjömän här. Kolerakyrkogården ligger 
längs med gångstigen mellan Grundsund och Stockevik som löper genom planområdet. 
Kolerakyrkogården är en viktig plats att värna på grund av dess historia. 
 
Planförslaget: Fornlämning Skaftö 24 påverkas av planförslaget genom de bostadshus 
som planeras i den östra  delen  av  planområdet  samt  genom  att  ”Vattentornsvägen”  av-
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ses byggas om och delvis ges en ny sträckning. En förundersökning för Skaftö 24 är 
därför beställd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolerakyrkogåren i anslutning till planområdet 

 
GATOR OCH TRAFIK 
Gator 
Planområdet nås via väg 785 som utgör huvudväg på Skaftö. Ca 500 m söder om Fiske-
bäckskil ansluter Stockeviksvägen, väg 796,  mot Stockevik. Vägen delar sig efter ca 
400 m där Långedalsvägen tar vid med riktning söderut mot Grundsund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Långedalsvägens norra del med Skaftö golfbana på höger sida. 
 
Långedalens vägsamfällighet omfattar idag ca 60 fastigheter. Vägen är 1,65 km lång  
och är hastighetsbegränsad till 50 km/h. Vägen är enskild, väg nr 23693, och uppbär 
statsbidrag från Trafikverket. 
 
Långedalsvägen har i anslutning till planområdet en typisk landsvägskaraktär och går  
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genom ett relativt öppet landskap med god sikt. Vägen har i dess norra del en bredd som 
uppgår till 4,3- 4,8 meter. Linjeföringen i plan karakteriseras av mjuka kurvor som 
följer terrängens variationer i kanten av det öppna jordbrukslandskapet. Vägen är hu-
vudsakligen plan utan påtagliga backar. 
 
Från Långedalsvägen leder en befintlig enskild väg till Skaftös vattentorn. Denna väg är 
ca 3,5 m bred och är försedd med mötesplatser. Vägen nyttjas som tillfart även för fyra 
bostadsfastigheter. Driftansvaret delas mellan berörda fastigheter och Lysekils kom-
mun. 
 
När det gäller de kommunala och enskilda vägarna på Skaftö saknas trafikmätningar 
inom och i anslutning till planområdet.  
 
De nuvarande trafikförhållandena karakteriseras av stora säsongsvariationer med höga 
trafikflöden sommartid och högst måttliga trafikflöden vintertid.  
 
En översiktlig bedömning, utifrån de ca 60 fastigheter som ligger utmed vägen, resulte-
rar i att ca 300-420 fordon per dygn trafikerar Långedalsvägen i dagsläget vid sommar-
trafik. Vid antagandet att högst hälften av dessa är boende året runt erhålls en normaltra-
fik på ca 150-210 fordon/årsmedeldygn.  
 
Den generella trafikökningen bedöms uppgå till ca 1,5% per år baserat på Trafikverkets 
förväntade trafikökning för väg 785. Trafikmängden år 2030 torde därmed ligga i inter-
vallet 170-230 fordon/årsmedeldygn vid normaltrafik och ca 330-450 fordon per dygn 
vid sommartrafik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAFIKALSTRINGSBERÄKNING AVSEENDE FRISKVÅRDSANLÄGGNING 
 
Hotell  
Trafikalstring för hotellet är baserat på följande antaganden:  
•  125  rum  (80  hotellrum  +  45  annexrum) 
•  60  %  genomsnittlig  rumsbeläggning/årsmedeldygn   
•  90  %  åker  bil  eller  taxi   
•  10  %  åker  kollektivt   
•  Hotellgästerna  stannar  en  natt   
Ovanstående antagande ger en trafikalstring på ca 135 fordon/årsmedeldygn 
Restaurang  
Trafikalstring för restaurangen är baserat på följande antaganden:  
•  restaurang:  400  m2 
•  0,31  besök/BTA   
•  2  personer/bil   
•  50  %  av  restauranggästerna  bor  på  hotellet   
Ovanstående antagande ger en trafikalstring på ca 30 fordon/årsmedeldygn. 
Träning  
•Rehab-anläggning: 1500 m2. Dock antas att besökare antingen bor på hotellet eller be-
söker restaurangen och därmed ingår i trafikalstring för hotell eller restaurang.  
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Planförslaget: Med anledning av framtida ökade trafikmängder föreslås Långedalsvä-
gen i dess norra del, mellan den väg som idag går till vattentornet (hädanefter omnämnd 
som  ”Vattentornsvägen)  och Stockeviksvägen (allmän väg 796), anpassas till ca 5,0 – 
5,5 m vägbredd och rustas upp.  
 
Den nyanlagda ”Vattentornsvägen”  planerar  man att bygga om och anpassa till den 
standard som besökstrafiken till friskvårdsanläggen erfordrar. Framtida dimension-
erande trafikmängd uppskattas till ca 205 trafikrörelser vid högsäsong enligt ovan redo-
visade beräkningar. Ca 60% av dessa bedöms svänga norrut på Långedalsvägen. 
 
”Vattentornsvägens”  längd,  från  Långedalsvägen  till  friskvårdsanläggningen  är  ca  800  
m. Gatan föreslås anläggas som en lågfartsgata med karaktär av ortens tradition som  
skärgårdssamhälle samtidigt som nödvändiga och praktiska funktionsmått för vår tids 
krav upprätthålles. Sammantaget redovisas vägområdet med 6,0 m bredd varav  
körbanan är 3,5 m och en gång- och cykelbana med 2,5 m bredd. Körytan och gångba-
nan anläggs utan inbördes nivåskillnad. Avsikten är att bilar ska köra på gåendes  
villkor med högst 40 km/tim och vid behov, i samband med möten, ha möjlighet att 
nyttja hela gatubredden. 
 
Vägen mellan Friskvårdsanläggningen och annexbyggnaderna föreslås anläggas med 
körbanebredden 3,5 m och gång och cykelbana 1,5 m. 
 
Parkering 
Parkeringsbehovet, enligt kommunens parkeringsnorm (april 2010), anges för hotell 
utanför tätort till 33 pl/1000 kvm. Andra städers parkeringsnormer, Malmö, Helsing-
borg, Kalmar m fl, anger ett behovstal för hotellparkering motsvarande 25 bilplat-
ser/1000 kvm eller 0,8 bilplatser/hotellrum. 
 
Dessa behovstal skulle ge ett bilplatsbehov för friskvårdsanläggningen i södra Stocke-
vik varierande mellan ca 280 bilplatser (8,5x33) och ca 116 (145x0,8) bilplatser. 
 
Ett medeltal erhålls vid en jämförelse med Öckerö kommuns parkeringsnorm där parke-
ringsbehovet för restaurang, hotell, spa och konferensanläggning är:  
•  20  p-platser/1000 kvm för besökande 
•  0,4  p-platser/årsmedelanställda 

Anställda  
Trafikalstring från de anställda är baserat på följande antaganden:  
•  0,015  anställda/BTA  restaurang   
•  3  sysselsatta/1000  BTA  hotell  och  konferens   
•  70  %  av  de  anställda  använder  bil   
Ovanstående antaganden ger en trafikalstring på ca 30 fordon/årsmedeldygn.  
Nyttotrafik  
Trafikalstring pga. nyttotrafik antas vara 5 % av den totala trafikalstringen för anläggningen.  
Sammanfattning 
Sammantaget visar beräkningen att trafikalstring för friskvårdsanlägningen uppgår till ca 
205 fordon/ årsmedeldygn. 
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Exempel på parkeringsplats med rikligt med trädvegetation 
 
Planförslaget: En sammanvägning av ovanstående samt med en bruttoarea på ca 8 500 
kvm hotell, konferensanläggning, restaurang och rehab ger enligt ovanstående behovs-
beräkning ett behov av ca 190 parkeringsplatser inkl annexbyggnaderna. 
 
Planförslaget redovisar en parkeringsplats med ca 150 p-platser i anslutning till frisk-
vårdsanläggningens huvudbyggnad, uppdelad i mindre sammanhängande  ”naturparke-
ringsplatser”  mellan  bevarade eller nyplanterade träd. Syftet är att begränsa intrycket av 
storskalighet och knyta an till befintlig trädvegetation. Denna p-plats, på plankartan 
markerad  med  ”P-PLATS”,  är  även  avsedd  för  besökande  allmänhet. En del av parke-
ringsplatsen kommer förläggas på allmän platsmark för att säkerhetsställa allmänhetens 
tillgänglighet. 
 
Parkering vid annexbyggnaderna anordnas i anslutning till respektive byggnad. Totalt 
föreslås ca 40 p-platser för denna del av friskvårdsanläggningen. Friliggande enbostads-
hus i planområdets östra del ska förses med 2pl/bostad inom tomtmark i anslutning till 
respektive bostad.  
 
Gång- och cykelvägar  
Det övergripande cykelvägnätet på Skaftö går utmed väg 785. Mellan Östersidan och 
Fiskebäckskil går en gång- och cykelväg med ca 2,5 m bredd. Mellan Fiskebäckskil via 
Stockevik till Grundsund leder en separat gång- och cykelväg. Vägen nyttjar mindre 
lokalvägar och passerar genom planområdet i naturterräng. 
 
Utmed Långedalsvägen, från anslutningen till Stockeviksvägen, vid golfbanan fram till 
”Vattentornsvägen”  finns  en  gångbana  som  idag  främst  nyttjas  av  golfspelare  mellan  
banans olika hål. 
 
I terrängen i planområdets västra delar leder flera befintliga gångar och stigar inom na-
turmarken till utsiktslägen och andra målpunkter som bl a kolerakyrkogården, Munke-
viks badplats m fl. 
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Exempel på utformning av lågfartsgata med.integrerad gång- och cykelbana 
 
Planförslaget: Den nyanlagda vägen inom planområdet, i planbeskrivningen kallad 
Vattentornsvägen, föreslås förses med en 2,5 m bred gång- och cykelbana fram till 
Friskvårdsanläggningen och dess entré. Till annexbyggnaderna fortsätter vägen och gc-
vägen med 1,5 m bredd och avslutas som återvändsgata med vändplatser.  
 
Från vändplatserna vid annexbyggnaderna leder gångvägar ut mot omgivande natur-
mark. 
 
Gångvägen utmed Långedalsvägens norra del föreslås uppgraderas till gång- och cykel-
väg fram till Stockeviksvägen.  
 
Gång- och cykelvägen mellan Stockevik och Grundsund går delvis genom obebyggd 
skogsmark. Under den mörka årstiden kan denna upplevas otrygg att röra sig på. Här 
kan ett genomförande av planförslaget bidra till att befolka vägen och därmed förstärka 
den upplevda tryggheten och öka användarvänligheten. Gång- och cykelvägen planeras 
på en kort sträcka byta sträckning för att ge utrymme för friskvårdsanläggningens entré-
torg.  
 
Kollektivtrafik  
Personfärjan Carl Wilhelmsson (Västtrafiks linje 847) går året runt mellan Lysekil och 
Skaftö, med tilläggsplats vid Gullmarstrand och Östersidan. Färjan tar ca 15 min och 
trafikerar sträckan en till två gånger per timme under dagtid.  
 
En busslinje (linje 845) trafikerar dagligen Skaftö. Linjen går mellan Uddevalla och 
Grundsund via Fiskebäckskil. Den hållplats som ligger närmast aktuellt planområde är 
belägen vid golfklubben, ca 700 m från områdets östra gräns. Busslinjens turtäthet ut-
görs av 14 dubbelriktade turer på vardagar under normalsäsong. Under helgerna är tur-
tätheten 4 dubbelriktade turer. 
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Planförslaget: Kollektivtrafikens koppling till naturområdet kan förbättras vilket gör 
det mer tillgängligt för allmänheten. Utbyggd gång-och cykelväg från planområdet till  
avfart mot Stockeviksvägen och den busshållplats som ligger där underlättar tillgäng-
ligheten och ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy utmed det befintliga gång- och cykelstråket mellan Stockevik och Grundsund 
 
FRIYTOR 
Rekreationsområden 
Delar av planområdet kan nyttjas för närrekreation. Främst gäller detta i låglänt område 
med blandskog där flera stigar förekommer. En av dessa är lite bredare än övriga och 
utgör gång- och cykelväg mellan Grundsund och Stockevik.  
 
De höglänta områdena med berg i dagen är mycket kuperade och därför delvis svår-
framkomliga. I jordbrukslandskapet begränsar ängar och tomtmark framkomligheten 
utanför vägarna. 
 
I anslutning till planområdet ligger en kolerakyrkogård med klippta gräsmattor och  
informationstavla. Vid havet väster om planområdet ligger Munkeviks badplats. Vid det  
högt belägna vattentornet är utsikten över havet hänförande. Omedelbart norr om  
planområdet ligger Skaftös 18-håls golfbana. På övriga Skaftö finns ridanläggning, 
bollplaner och sporthall samt ett flertal badplatser och småbåtshamnar. 
 
Tillgänglighet 
Naturmark och vägar inom planområdet består, enligt plankartan, till stor del av allmän 
platsmark. Tillgängligheten för allmänheten till dessa områden är därmed garanterad. I 
och med att denna naturmarken får bestämmelsen NATUR allmän platsmark i detalj-
plan får den även ett juridiskt skydd mot framtida exploatering.  
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Utsiktsplatser 
Det kuperade naturområdet på Skaftös västra kust, mellan Stockevik och Grundsund, 
innehåller många höglänta platser där utsikt mot havet i väster kan beundras. Den allra 
högst belägna är på Åsebergets topp, utanför planområdet invid vattentornet. En av de 
nedan markerade utsiktsplatserna ligger inom planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsiktsplatser på Skaftös västkust. Åseberget är högst och bäst tillgängligt med bilväg till toppen. 
Karta: Länsstyrelsen. Planområdet har markerats med röd linje. 
 
Planförslaget: Stigar, gångvägar och utsiktsplats inom planområdet avses att förbättras 
för att öka tillgängligheten till och inom naturmarken. Friskvårdsanläggningen kan 
locka fler människor att ta sig ut i naturen och även erbjuda människor naturupplevel-
ser/rekreation. En skötselplan föreslås upprättas i syfte att hindra igenväxning av natur-
marken.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dricksvatten 
Vattenförsörjning sker från Lysekil via dubbla sjöledningar på Gullmarns botten. Led-
ningar ansluter till högreservoaren på Åseberget. Allmänt ledningsnät ligger utmed den 
gång- och cykelväg som går i nordsydlig riktning ca 600 m väster om Långedalsvägen. 
Vattennivå i vattentornet är + 65 meter över nollnivån i uppfyllt läge och i minsta upp-
fyllt läge + 60 meter. 
 
Spillvatten 
Huvudledning för spillvatten går parallellt med huvudledning för dricksvatten. Led-
ningen är utförd dels som självfallsledning och dels som tryckavloppsledning och har 
sträckning från Grundsund till avloppsreningsverket i Stockevik. Vid Åseberget övergår 
spillvattenledningen från tryckledning till självfall. 
 
Pumpning av avloppsvatten till självfallsledning innebär stor variation i flöde och där-
med även stort luftflöde i ledningen. När luften vid pumpstart evakueras uppstår ut-
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strömning av illaluktande luft. Problemet med luktstötar har försökts att reduceras ge-
nom avluftningsledningar placerade i terrängen utmed ledningens sträckning. Dock 
kvarstår luktstötar i viss utsträckning vid luftarna utmed gång- och cykelvägen. 
 
I samband med att samrådshandlingen tas fram har LEVA påbörjat ett arbete med att 
anlägga ledningar för vatten och spillvatten för delar av bebyggelsen utmed Långedals-
vägens norra del. 
 
Dagvatten  
Det finns inget kommunalt ledningsnät för dagvatten. 
 
Den befintliga avrinningen beror på markens lutning och andel hårdgjord yta. I den  
västra delen av planområdet är huvudsaklig avrinningsriktning mot väster. De relativt 
branta bergpartierna i den västra delen medför att avrinningen idag bedöms vara stor 
men långsam eftersom vattnet blir stående i lokala sänkor och raviner innan det leds 
vidare mot havet. Centrala delen av området avvattnas ned till ett sankmarksområde vid 
planområdets mellersta del som planeras bli en dagvattendamm. Östra delen av planom-
rådet med övervägande del jordbruksmark avleds mot befintliga diken utmed Långe-
dalsvägen. 
 
Totalt beräknas avrinningen från området idag kunna uppgå till ca 150 l/s vid nederbörd 
med återkomsttiden 10 år och varaktigheten 20 minuter. 
 
Planförslaget:  
Dricksvatten & Spillvatten 
Den föreslagna friskvårdsanläggningen, annexbyggnaderna samt bostadshusen planeras 
att anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Många av de bostäder som finns i 
närheten och inom planområdet har idag otillfredsställande avlopp och har sedan tidi-
gare fått krav på sig från kommunen att detta måste åtgärdas. När nytt ledningsnät dras 
genom området har de möjlighet att ansluta sig.  
 
Det sannolika kallvattenflödet till den planerade nybyggnationen är beräknat till ca 5 l/s. 
För att undvika problem till följd av stillastående vatten föreslås två anslutningspunkter 
på det kommunala nätet och ett rundmatande ledningssystem. Brandvattenförsörjningen 
av området föreslås tillgodoses genom att minst 3 brandposter bör finnas inom området. 
 
För att åstadkomma acceptabelt vattentryck på 400-500 kPa (4-5 bar) måste man an-
ordna tryckstegring av inkommande vatten. 
 
Spillvattenavrinning från området förutsätts motsvara den maximala dricksvattenför-
brukningen med ett mindre påslag för eventuellt inläckage. Inget dräneringsvatten får 
avledas till spillvattensystemet. Två anslutningspunkter till det kommunala nätet före-
slås. Ledningssystem blir med självfall mot anslutningspunkterna. För att kunna avleda 
spillvattnet från rekreationsanläggningen krävs avloppspumpstation och därtill tryck-
ledning från låg till hög nivå, där självfall är möjligt. Annexhusen blir placerade i nivå, 
där spillvattenledningar är av självfallstyp. Friliggande enbostadshus i planområdets 
östra del ansluts med självfall till ledningar i Långedalsvägen. 
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Befintlig spillvattenledning med dimension 225 mm bedöms inte räcka till för nuva-
rande och tillkommande spillvattenmängd. En utökning till ca 400 mm bedöms trolig. 
Problem med luktstötar kan då åtgärdas varvid luftningsrören i terrängen kan avlägsnas. 
 
Dagvatten  
För att erhålla en ekologiskt hållbar dagvattenhantering bör processer från vattnets na-
turliga kretslopp användas vid planering av nya exploateringsområden. Exempelvis kan 
man använda sig av infiltration, fastläggning, nedbrytning, sedimentering, växtupptag 
och flödesutjämning. Kvalitet, kvantitet och gestaltning bör integreras för att uppnå en 
långsiktigt hållbar och estetisk dagvattenhantering. 
 
Resultatet av en välplanerad dagvattenhantering enligt ovanstående principer är en  
minskad föroreningsbelastning avseende recipienterna och en minskad/jämnare belast-
ning på dagvattenanläggningar (ledningar, diken, magasin, mm), vilket i sin tur resulte-
rar i minskat investeringsbehov då anläggningarna tenderar bli mindre. Man erhåller 
även ökade estetiska värden för boende i området och en bättre miljö för vegetation i 
närområdet. En hållbar dagvattenhantering kan bidra till ett mer attraktivt område där 
öppna dagvattenlösningar används som positiva inslag i närmiljön. Utjämnings- och 
reningsanläggningar bidrar till renare dagvatten och minskat flöde, vilket då också 
minskar storleken på ledningsdimensioner/ dikessektioner. 
 
Målet med föreslagen dagvattenhantering, enligt till planen hörande VA- och dagvat-
tenutredning (Energi- och VVS-projekt AB, 2014-05-21), är att uppnå en hållbar dag-
vattenhantering  i  enlighet  med  ”Riktlinjer  för  dagvattenhantering  i  Lysekil”  (antagen  av  
kommunfullmäktige 2011-06-22). Genom lokalt omhändertagande (LOD) tillvaratas 
processer från vattnets naturliga kretslopp.  
 
Vid planens genomförande ökar andelen hårdgjorda ytor, till exempel tillkommer tak, 
gator och parkeringsytor. Avrinningen blir därmed snabbare och mer riktad. 
 
Utgångspunkten för hantering av dagvattnet är att i huvudsak följa de befintliga avrin-
ningsvägarna samt att inte öka flödena ut från området. Den maximala avrinningen ska 
begränsas och motsvara naturlig avrinning.  
 
Små föroreningsmängder bedöms uppstå pga bebyggelsens karaktär. Anläggningar i 
form av makadamdiken/magasin, öppna diken och dammar renar dagvattnet innan det 
når områdets recipienter. Reningen sker i form av fastläggning, nedbrytning, sedimente-
ring, växtupptag mm. 
 
Från miljöhänsyn kan det vara fördelaktigt att förse viss dagvattenavrinning i diken och  
liknande med avstängningsanordningar för att kunna begränsa konsekvenserna vid en 
olycka eller spill av förorening, samt för att kunna förhindra att brandsläckningsvatten/ 
skum kan nå recipient.  
 
De ytor som ska bebyggas och bidra till en ökad ytavrinning vid nederbörd har beräk-
nats till följande. Friskvårdsanläggning ca 4 700 m2, annex ca 2100 m2 och bostadshus 
ca 1650 m2. Vägar och gångvägar har uppskattats till ca 4000 m2 samt parkeringplatser 
3600 m2. Långtidsparkeringsplatsen har en yta på ca 6000 m2. 
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Dagvattnet i området föreslås att tas om hand enligt följande. Rekreationsanlägg-
ningens takytor, som vetter mot väster, ca 2500 m2, avvattnas via utkastare direkt eller  
indirekt över ledningar till perkolationsbrunnar i naturmark. Taken består delvis av tak-
vegetation vilket tar upp en del vatten och framförallt fördröjer det. Övrig takyta och 
dränering från byggnader samt hårdjorda ytors avvattning sker till regnvattenbrunnar 
och ledningssystem vidare till infiltration/perkolationsbrunnar mot naturmark. Annex-
ens och bostadshusens tak avvattnas med utkastare till s.k. perkolationsbrunnar i natur-
mark. 
 
Parkeringsplatser med fler än 50 bilar ska förses med någon typ av partikel- och oljeav-
skiljande lösning. I övriga fall avvattnas parkeringsplatserna via regnvattenbrunnar och 
ledningssystem till slam- och oljeavskiljare. Efter avskiljare anordnas infiltration i na-
turmark. 
 
El och tele  
El- och telenät är utbyggda i anslutning till planområdet.  
 
Planförslaget: Två nya nätstationer, E-områdena i plankartan på ca 8 x 8 m,  behöver 
uppföras. En mellanspänningskabel kommer att behöva anläggas och ska, om den berör 
kvartersmark, säkerställas i planen med u-område med minst 4 m bredd. 
 
Värme 
Bostäder och lokaler står idag för en stor del av energianvändningen i Sverige, en tred-
jedel av all värmeenergi och hälften av elen används där. Riksdagen har därför bestämt 
att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 % till 2020. 
För att nå energimålen är ambitionen ett resurssnålt och energieffektivt byggande. 
 
Planförslaget: Relevanta mål enligt Energiplan för Lysekils kommun 2008 ska efterföl-
jas. En ny Energipolicy håller i dagsläget på att tas fram för kommunen.  
 
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 bebygg-
gas med energieffektiva bostäder. Konceptet är god isolering, tätskikt, effektiv balanse-
rad ventilation med bra värmeväxling och orientering av fönster mot soliga väderstreck. 
 
Avfall  
Det kommunala bolaget Rambo AB ansvarar för avfallshanteringen åt kommunen. 
 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som  
gäller för renhållning i kommunen. Återvinningsbart material lämnas vid befintliga  
återvinningsstationer. Närmaste återvinningscentral finns i Fiskebäckskils södra del. 
 
Planförslaget: Hushållsavfall ska hämtas vid tomtgräns och/eller i gemensamma miljö-
hus inom området. Sopbilar ska kunna vända utan backningsrörelse. 
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PLANFÖRSLAGETS FÖRHÅLLNING TILL 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)  
En miljökonsekvensbeskrivning (WSP, 2014-08-29) har tagits fram och är ett av 
underlagen till denna detaljplan. Den utgör en del av beslutsunderlaget i  
planprocessen och kommer därför att samrådas tillsammans med planförslaget under 
samrådskedet och granskningsskedet.  
 
I MKB:n redovisas den grad av påverkan som planförslaget bedöms medföra.  
Påverkansgraden rangordnas i tre nivåer i skalan liten-måttlig och stor inom följande 
utvalda ämnesområden: landskapsbild, naturmiljö, dagvatten, friluftsliv, kulturmiljö 
och markanvändning. Slutligen redovisas planens samlade miljöpåverkan. 
 
Planförslagets utformning innebär sammantaget liten till måttlig påverkan inom de 
ovan nämnda sakområden som studerats i MKB:n. Miljökonsekvensbeskrivningen 
redovisar dock utmaingar inom planarbetet som behöver utvecklas vidare under 
rubriken Frågor att beakta under forsatt planarbete.  
 
Flera av de förslag som presenteras i MKB:n ska bearbetas vidare inför 
granskningsskedet, exempelvis hur man kan minska negativ påverkan på 
landskapsbilden gällande lokaliseringen av bostäderna i den östra delen av 
planområdet. Det ska även specificeras hur markanpassning av annexbyggnaderna i 
den västra delen av planområdet ska säkerhetsställas för att minimera sprängning 
och utfyllnad. Vidare framhåller miljöbedömningen att föreslagets parkeringsområde 
bör ramas in med vegetation samt gärna brytas ner i mindre enheter. Genom att 
parkeringsområdet förläggs på allmän platsmark kan tillgängligheten för 
allmänheten till naturområdet dock öka. Det påpekas även att vägutformning bör 
redovisas mer detaljerat så att alla funktioner verkligen får plats inom den 
redovisade vägbredden på plankartan.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningens förslag ses som en viktigt hjälpmedel i att vidare 
utveckla planförslaget inför granskningskedet. MKB:n framhåller framför allt att det 
fortsatta planarbetet bör inriktas mot att utveckla förslaget ytterligare till 
miljöbalken kap 4 § 1 och kap 4 § 4.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET 
Trafikbuller  
Infrastrukturproposition, 1996/97:53, antagen 1997-03-20, anger riktvärden för trafik-
buller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder är: 
 
Riktvärden för trafikbuller som  inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.  
 
Utrymme      Högsta trafikbullernivå, dB(A) 
 
         Ekvivalentnivå Maximalnivå 
Inomhus        30      45 (nattetid) 
Utomhus (frifältsvärden) : 
-vid fasad       55 
-på uteplats             70 
 
Utöver ovanstående gäller även krav på ekvivalent ljudtrycksnivå på uteplats för att 
klara ljudklass C; högst 55 dBA. Standarden tillåter att den maximala ljudtrycksnivån 
överskrids högst 3 gånger per timma under dag och kväll på uteplats och 5 gånger per 
natt (kl 22-06) inomhus. 
 
Trafikmängder i området har bedömts till följande: Långedalsvägen ca 330-450 fordon 
per  medeldygn  under  högsäsong  och  ”Vattentornsvägen” ca 205 fordon/dygn. Trafik-
mängderna varierar kraftigt över året med störst trafik under semesterperioden. 
 
Planförslaget: Med utbyggnaden av området kommer den tillkommande trafiken att 
påverka närområdet med ökad bullerpåverkan. Dock är trafikbelastningen så ringa att 
gällande ekvivalenta riktvärden (55dBA) ej bedöms överskridas.  
 
För  husen  utmed  ”Vattentornsvägen”  kan  enstaka  höga  maximala  ljudnivåer  uppstå  vid  
enskilda fordonspassager av tunga fordon. Färre än sex passager med tunga fordon be-
räknas ske per dag. Eftersom standarden då maxnivån beräknas tillåter tre över-
skridanden av maxvärdet per timme skapar den tunga trafiken inga överskridanden. 
 
Föreslagen bebyggelse är lokaliserad på mer än 60 m avstånd från Långedalsvägen. 
Utmed  ”Vattentornsvägen”  är  tillkommande  bebyggelse  redovisad  mer  än  12  m  från   
vägmitt. Beräkningar visar att gränsvärdet 55 dBA nås 10 m från vägmitt vid en trafik-
mängd på 800 fordon/dygn. 
 
Räddningstjänsten  
Skaftö brandstation ligger vid infarten till Grundsund, mindre än 2 km från planområ-
det. 
 
Försvarsmakten 
Detaljplaneområdet ligger inom Försvarsmaktens (FM) samrådsområde som 
sträcker sig från östvästlig väg söder om Fiskebäckskil till söder om Åseberget. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket innebär både ett  
samrådsskede och ett granskningsskede. Detaljplanen ska därefter tas upp för beslut om 
antagande i kommunfullmäktige.  
 
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.  
 
Detaljplanen är upprättad i enlighet med PBL (SFS 2010:900). 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Inledning 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samord- 
nat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är 
en handling som ingår i planhandlingen.  
 
Genomförandebeskrivningen redovisar principiell ansvarsfördelning och möjligheter till  
genomförande men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 
att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen fortsät-
ter att gälla även efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut 
om att upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för området. 
 
Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bl.a. iordningställande och underhåll samt ansvaret för 
allmänplatsmark inom ett planområde. I detta planförslag är Lysekils kommun  
inte huvudman för allmän plats. Detta hänförs främst till att kommunen  inte är huvud-
man för allmän platsmark i närområdet.  
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Ansvarsfördelning 
Här nedan redovisas förslag till ansvarsfördelning.  
 
*Genomförandeansvarig ansvarar för att exploateringen blir utförd, antingen genom 
eget genomförande eller upphandlad entreprenad. (Ga= Gemensamhetsanläggning) 
 
Anläggning 
(kartbeteckning) 
 

Anläggningens 
ägare 

Genomförande- 
ansvarig * 

Driftsansvarig 

Allmänna platser 
 
LOKALGATA 
 
NATUR 
 
P-PLATS 
 
 
(Gatubelysning)  
 
Entrétorg 
 
 
GC-väg 
 
Kvartersmark 
 
B 
 
R 
 
E1 
 
Vatten, och 
spillvatten 
 
Brandposter 
 
Dagvattenled-
ningar 
  

 
 
Ga 
 
Ga 
 
Friskvårdsanl. fastighetsä-
gare 
 
Ga 
 
Friskvårdsanl. fastighetsä-
gare 
 
Ga och Kommunen 
 
 
 
Resp. fastighetsägare 
 
Friskvårdsanl. fastighetsä-
gare 
 
Vattenfall 
 
LEVA 
 
 
LEVA 
 
LEVA 
 
 

 
 
Exploatör 
 
Exploatör 
 
Exploatör 
 
 
Exploatör 
 
Exploatör 
 
 
Exploatör 
 
 
 
Exploatör  
 
Exploatör 
 
 
Exploatör 
 
Exploatör  
 
 
Exploatör 
 
Exploatör 
 
 

 
 
Ga 
 
Ga 
 
Friskvårdsanl. fastighetsä-
gare 
 
Ga 
 
Friskvårdsanl. fastighetsä-
gare 
 
Ga och Kommunen 
 
 
 
Resp. fastighetsägare 
 
Friskvårdsanl. fastighetsä-
gare 
 
Vattenfall 
 
LEVA  
 
 
LEVA 
 
LEVA 
 
 

 
AVTAL 
Innan planen kan antas, ska ett exploateringsavtal tecknas mellan Lysekils kommun och 
fastighetsägaren/exploatören. Avtalet ska reglera principerna och kostnaderna för ge-
nomförandet av planen. Detta avtal antas i samband med planens antagande. 
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Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas 
av exploatören. Om anläggningsflytt behövs ska ett avtal där kostnader och ansvar  
regleras tas fram innan detaljplanen antas. 
 
Upprustning och utbyggnad av gång-och cykelväg längs med Långedalsvägen från av-
farten vid Stockeviksvägen till planområdet ska regleras  i avtal.  
 
Nyuppförande av den mindre sträcka av befintlig gc-väg mellan Stockevik och Grund-
sund som måste flyttas i och med friskvårdsanläggningens uppförande ska regleras i 
exploateringsavtal. 
 
Detaljprojektering av våtmarken/dagvattendammen ska utföras av sakkunnig. Ett avtal 
om detta bör tecknas mellan exploatör och LEVA. 
 
Vissa områden inom planområdet ska bevaras öppna genom skötsel. Detta ska avtalas 
om i exploateringsavtalet.  
 
Befintlig utsiktsplats på allmän plats inom planområdet ska bevaras och hållas tillgäng-
lig för allmänheten.  
 
Exploateringsavtalet ska reglera utformningen av den större parkeringsplatsen tillhö-
rande friskvårdsanläggningen. Den ska utformas så att den smälter in i omgivande 
skogsmark genom att innehålla grupper av för området typiska trädslag alternativt beva-
rande av vissa befintliga träd. Ett skyddsavstånd av befintlig vegetation ska även sparas  
mot närliggande fastighet Grönskult 1:30. Avtalet ska också behandla att dagvatten från 
parkeringsplatsen ska renas enligt gällande krav.  
 
Exploateringsavtalet ska reglera att entrétorget vid friskvårdsanläggningen ska projekte-
ras av en landskapsarkitekt och utformas så att det smälter väl in i den omkringliggande 
naturen. Ett skyddsavstånd bestående av vegetation ska finnas mellan entrétorg och den 
allmänna gång- och cykelvägen.  
 
Det mindre entréområdet från annexbyggnaderna till friskvårsanläggningen ska även det 
utformas av landskapsarkitekt för att smälta väl in i omkringliggande hällmarkslandkap 
och vara tillgängligt och välkomnande för allmänheten.  
 
Markens anordnande och friskvårdsanläggningens inklusive annexbyggnadernas uppfö-
rande i den befintliga topografin ska specificeras i avtal för att anläggandet ska resultera 
i så lite sprängning och utfyllnad som möjligt. Byggnaderna ska anpassas till landskapet 
och inte tvärtom.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Markägande 
Fastigheter inom planområdet är i enskild ägo. 
 
Allmän plats 
Inom planområdet gäller enskilt huvudmannaskap. En skötselplan ska tas fram för na-
turmarken inom allmän plats och marken ska skötas enligt denna.  
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Exploatör ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig fastighetsbildning 
som rör allmän platsmark. 
 
Kvartersmark 
Kvartersmark med planerade enbostadshus, avstyckas i enskilda fastigheter enligt plan-
kartans bestämmelser. Kvartersmark med planerad friskvårdsanläggning ska utgöras av 
max två fastigheter.  
 
Gemensamhetsanläggning  
Skötsel- och ansvarsområden omfattar lokalgata, natur på allmän platsmark och eventu-
ell gatubelysning.  
 
Servitut/Ledningsrätt 
För dagvattenledningar inom u-område på kvartersmark skall ledningsrätt alternativt 
servitut upplåtas till förmån för LEVA i Lysekil AB.  
 
För område avsett för E (teknisk anläggning) på kvartersmark skall ledningsrätt alterna-
tivt servitut upplåtas till förmån för Vattenfall.  
 
Avtal om eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar ska upprättas vari  
kostnader och ansvar regleras innan detaljplanen antas.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Exploateringskostnader  
Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av 
exploatören.  
 
Mark/Fastighetsbildning  
Alla kostnader förenade med fastighetsbildning belastar exploatören. 
 
VA 
VA-kostnaderna ska regleras enligt avtal med LEVA. Dagvattenlösningar ska utföras 
och bekostas av exploatören. 
 
Planavgift  
Eftersom alla kostnader för planarbetet belastar exploatören kommer ingen planavgift 
att tas ut vid bygglovsprövning.  
 
Geoteknik och bergras/blocknedfall  
Geotekniska och bergtekniska åtgärder som krävs för att erhålla bygglov för byggnader 
och anläggningar inom kvartersmarken bekostas av berörd fastighetsägare.  
 
Gator och gc-väg  
Exploatören bekostar om- och/eller nybyggnad av alla lokalgator inom planområdet. 
 
Upprustning och utbyggnad av gång-och cykelväg längs med Långedalsvägen från av-
farten vid Stockeviksvägen till planområdet ska bekostas av exploatören.  
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Nyuppförande av den mindre sträcka av befintlig gc-väg mellan Stockevik och Grund-
sund som föreslås flyttas, i och med friskvårdsanläggningens uppförande,  ska bekostas 
och utföras av exploatören. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR  
 
Teknisk försörjning  
 
VA 
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska utföras och bekostas av exploatör enligt 
LEVAs standard och regleras i ett exploateringsavtal. Området kommer efter genomfö-
randet att ingå i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Dagvatten ska fördröjas och tas omhand lokalt i enlighet med VA- och dagvatten-
utredning, Energi & VVS-projekt AB (2014-05-21). Infiltrationen skall utföras med 
sådan kapacitet att det sammanlagda vattenflödet inom planområdet inte förändras efter 
exploateringen.  
 
Förbindelsepunkt för vatten och spillvatten anvisas till huvudledningar i GC-vägen 
och/eller till huvudledningar i Långedalsvägen. 
 
El och transformator  
Två nya nätstationer behöver uppföras. En mellanspänningskabel kommer att behöva 
anläggas och säkerställas i planen med u-område. 
 
Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas 
av exploatören.  
 
Gator och gc-väg  
Exploatören anlägger om- och/eller nybyggnad av lokalgata och gång-och cykelvägar 
inom planområdet på allmän platsmark med en körbar yta på 3,5 + 2,5 meter, ett totalt 
vägområde på 6,0 meter. 
 
Exploatören anlägger lokalgata inom området vid annexbyggnaderna med en körbar yta 
på 3,5 + 1,5 meter, ett totalt vägområde på 5,0 meter. 
 
Exploatören anlägger gång-och cykelväg längs med Långedalsvägen från avfarten vid 
Stockeviksvägen till planområdet.  
 
Exploatören anlägger den mindre sträcka av befintlig gc-väg mellan Stockevik och 
Grundsund som måste flyttas i och med friskvårdsanläggningens uppförande.   
 
Belysning 
Gatubelysning längs med samtliga lokalgator ska diskuteras med närboende.  
 
Brand och säkerhet 
Brandpost inom området ska anordnas enligt direktiv från Räddningstjänsten. 
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Naturområden 
Målsättningen med naturen i allmän platsmark är att den ska bevaras, skötas och utveck-
las. En skötselplan kommer att peka ut vilka områden som är aktuella för skötsel och 
utveckling.   
 
Under byggskedet bör hydrologisk expertis användas för att tillse att sprängnings-, 
schaktnings-, och grävningsarbeten inte ger negativ påverkan på hydrologin i området.  
 
Geoteknik, radon  
Planområdet utgörs huvudsakligen av berg i dagen. Enligt geologisk/bergteknisk besikt-
ning och rasriskutvärdering (WSP, 2012-10-30, bilaga 1-2) bedöms det finnas risk för 
ytliga bergras eller blocknedfall på några ställen inom kvartersmark. Inom naturom-
råden som ej skall exploateras har rasrisk noterats men där görs bedömningen att inga 
stabilitetshöjande åtgärder behövs. 
 
Berggrunden på Skaftö har generellt låga radonvärden men nya byggnader bör uppföras 
radonsäkert.  
 
Markens anordnande  
De hus och tomter som anläggs i sluttningar eller på berg ska utformas och placeras på 
ett sådant sätt att onödiga markanpassningar undviks. Det vill säga att man undviker att  
slänta av eller fylla upp tomtmarken. Detta för att bevara topografin i landskapet vilket 
är del av områdets karaktär, men även för att inte påverka de miljöer som den vegetat-
ionsbeklädda tomtmarken erbjuder. Åtgärder som syftar till att styra markens anord-
nande ska utformas i plankarta, exploateringsavtal och även i bygglovsskedet. 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Nedan följer en beskrivning av konsekvenserna för de fastigheter som ligger innanför 
detaljplaneområdet när det gäller fastighetsbildning, förändrad markanvändning samt 
bestämmelser om markens nyttjande. 
 
Grönskult 1:11  Avses bebyggas med friskvårdsanläggning och avstyckas.  
Grönskult 1:6   Avses att bebyggas för bostadsändamål och avstyckas. 
Grönskult 1:30  Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Grönskult 1:32  Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Grönskult 1:33  Föreslås överföras till exploateringsfastigheten 1:11 
Grönskult 6:1   Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
 
Samtliga ovan nämnda fastigheter ges planbestämmelser i enlighet med plankarta.  
 
PLANPROCESSEN 
Planen går nu in i samrådsskedet. Myndigheter, sakägare och andra berörda parter in-
formeras och ges tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget under samrådstiden. 
Information om ett samrådsmöte kommer även annonseras i Bohusläningen och Lyse-
kilsposten samt läggas ut på kommunens hemsida.  Efter samrådstiden sammanställer 
och kommenterar kommunen de synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse.  
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Utifrån de synpunkter som inkommit under samrådstiden samt kommunens ställnings-
tagande till dessa tas ett nytt förslag fram, en så kallad granskningshandling.  
 
Granskningshandlingen kommer under den så kallade granskningstiden att ställas ut för 
granskning. Då har återigen myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter möj-
lighet att lämna synpunkter på planförslaget. Information om granskningen annonseras i 
Bohusläningen och Lysekilsposten samt läggs ut på kommunens hemsida. Efter gransk-
ningen sammanställer och kommenterar kommunen de synpunkter som inkommit i ett 
granskningsutlåtande. Mindre justeringar av plankartan kan göras utifrån de synpunkter 
som inkommit under granskningstiden. Därefter kan detaljplanen godkännas av kom-
munstyrelsen och sedan antas av kommunfullmäktige. 
 
Preliminär tidplan för planarbetet  
Samråd       sept-okt 2014 
Granskning      jan-feb 2015 
Antagande      maj 2015 
 
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET 
 
Sara Chronvall, Landskapsarkitekt, Lysekils kommun  
Ylwa Larsson, Samordningsansvarig för planverksamheten, Lysekils kommun 
Josefin Kaldo, Plan-, bygglov och mätenhetschef, Lysekils kommun 
Hans Jönsson, Exark Arkitekter  
Andreas Lyckefors, Bornstein Lyckefors arkitekter  
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Josefin Kaldo      Sara Chronvall       Hans Jönsson  
Plan-, bygglov och    Landskapsarkitekt      Exark Arkitekter   
mätenhetschef 

 


