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FÖP Åbyfjorden
Det övergripande målet med den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden är att skapa riktlinjer
för Åbyfjordens framtida utveckling, gemensamt för Lysekils och Sotenäs kommuner. Målet
är att konkretisera betydelsen av, och förhållningssättet till, de utpekade bevarandeskydd som
omfattar områdets vatten- och kustområden. Planen tar ett helhetsgrepp om Åbyfjordens framtida
utveckling inom friluftsliv, byggnation, besöksnäring, vattenbruk och båtliv m.m.
Fördjupning Bebyggelseutveckling - denna handling
Denna handling innehåller en fördjupad beskrivning av de områden som i planförslaget pekas ut
som lämpliga för bebyggelsekomplettering utifrån följande kriterier:
•

Bebyggelsen ska lokaliseras och utformas på ett sätt som skapar attraktiva boenden och
verksamheter för just landsbygd. Den ska vara ett alternativ och en kontrast till boende
och verksamheter i staden och samhällena.

•

Bebyggelseutvecklingen ska ske med fokus på en helårsboende befolkning och lokalt
förankrade verksamheter.

•

Bebyggelseutvecklingen ska ske där det finns goda pendlingsmöjligheter med bil och
buss.

•

Ny bebyggelse ska inte begränsa förutsättningarna för jord-, skogs- och vattenbruk,
förutsättningarna för friluftsliv och besöksnäring eller förutsättningarna för en attraktiv
boendemiljö.

Totalt redovisas i planförslaget 7 områden för bebyggelseutveckling, för vilka en fördjupad
beskrivning redovisas i denna handling. Av dessa är 2 områden kategoriserade som så
kallade närcentran och de övriga utgör så kallade närområden. Inom närcentran bedöms en
komplettering med större grupper av ny bebyggelse som lämplig att pröva. Inom närområden
bedöms att mindre grupper med ny bebyggelse är lämplig att pröva. I denna handling beskrivs
förutsättningarna för respektive område (se karta på sida 7) kopplade till:
•
•
•
•

kommunikationer
naturmiljö
kulturmiljö
bebyggelse

För vart och ett av områdena ﬁnns även övergripande sammanfattade rekommendationer.
Denna handlings användning
Denna handling är tänkt att fungera som ett arbetsunderlag i både Lysekils och Sotenäs
kommuner vid framtida beslut inom FÖP Åbyfjorden. Handlingen presenterar riktlinjer och
aspekter som bör beaktas vid framtida utveckling och förändring av de bebyggelseområden
som har inventerats. Handlingen kan användas som en checklista vid fortsatt arbetet, men
samtidigt måste man vara uppmärksam på att det i många fall krävs ytterligare utredningar för att
säkerställa lämplighet för t.ex. nya bostäder, bl.a. geotekniska och arkeologiska utredningar.
Geoteknik
För att kunna säkra markens bärighet och stabilitet krävs kunskap om jordartens utbredning,
uppbyggnad och egenskaper. I planbeskrivningens förutsättningskapitel redovisas
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jordartskartering endast översiktligt för att vid ett senare skede säkerställas i antingen detaljplan
eller förhandsbesked/bygglov. I de områden där det ﬁnns en känd skredrisk är detta utpekat. För
mer information kring geotekniska förutsättningar besök SGI:s hemsida (http://www.swedgeo.
se).
Arkeologi
Kulturminneslagen skyddar, utöver kända fornlämningar, även fornlämningar som hittills
är okända p g a att undersökningar inte har gjorts. Det innebär att det i fornlämningsrika
områden kan komma att behövas arkeologiska utredningar inför nybyggnation. Samråd med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet avseende behov av arkeologiska utredningar ska ske i alla
detaljplaneprövningar, i samband med alla planutredningar samt i alla enskilda prövningar av
förhandsbesked/bygglov där det ﬁnns ﬂera fornlämningar i anslutning till det aktuella området.

Vägen till Röe - ett av närområdena inom planområdet.

Gårdar och enstaka mindre bostadshus utgör befintlig bebyggelse längs vägen genom dalgången
mot Röe Sandvik.
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Förutsättningar

Plangräns

Riksintresse naturvård

Ängs- & hagmark

Avgränsning NÄRCENTRA

Fornlämning punkt

Lövskog

möjlighet till större
bebyggelsegrupper

Område utan särskilda
begränsningar

Fornlämningsområde
Vandringsled
Nybyggnadsförbud

Höglänt obebyggt område

som bör bevaras obebyggt

Jordbruksmark

som bör värnas och ej bebyggas

Knutpunkt för friluftsliv

enl. väglagen

Busshållplats
Befintliga bebyggda
fastigheter
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enl. LST inventering
enl. LST inventering

Bevarandevärt odlingslandskap
enl. LST inventering

”Aktiv” åkermark
enl. Jordbruksverket

869

”Aktiv” betesmark
enl. Jordbruksverket

Hela området omfattas av riksintresse
enl. MB 4 kap.

LYCKAN närcentra - större bebyggelsegrupper
Lyckan har, med sin placering invid väg 171 och väg 869 en funktion som knutpunkt och till viss
del som entré till Åbyfjorden på sotenässidan. Lyckan deﬁnieras därför som ett närcentra.
Inom områden som definieras som närcentran gäller följande övergripande riktlinjer:
•

Bebyggelsekomplettering är generellt lämplig. Även större bebyggelsegrupper med fler
än 4 hus är lämpliga att pröva.

•

Prövning av lämplighet ska göras i planutredning, förhandbesked och/eller detaljplan.

•

Vid prövning i detaljplan ges utrymme för att inom ramen för planprocessen göra andra
avvägningar mellan lämplighet för bebyggelse och bevarande av jordbruksmark/sammanhängande naturmark än de som FÖP:en generellt anger.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de kvaliteter som är specifika
för boende på landsbygd (se planbeskrivning sid 77) kan tillgodoses.

•

I övrigt gäller generella riktlinjer för bebyggelse (se planbeskrivning 95-97).

Kommunikationer
Väg 171 är en av kommunens huvudvägar och ägs av Traﬁkverket. Den är traﬁkerad med
kollektivtraﬁk som gör det möjligt att nå samhällena i kommunen, samt Göteborg, Uddevalla och
Trollhättan. Vid Lyckan ﬁnns busshållplats. Ingen särskild parkering för bilar och cyklar ﬁnns
iordningställd för kollektivtraﬁken. Avståndet till busshållplats inom området sträcker sig från
0-ca 700 m (fågelvägen).
Väg 869 som leder genom området ner mot Åbyfjorden och vidare mot Stensjö, Amhult och Bua
är en relativt smal asfaltsväg. Vägen saknar särskilt utrymme för fotgängare och cyklister. Inga
kommunala eller statliga medel ﬁnns under de närmsta åren för att uppgradera vägarnas standard.
Naturmiljö
Området består av skogsbeklädda bergspartier med mellanliggande låglänta dalgångar som
huvudsakligen utgörs av åker, ängs- och betesmark. Inom området ﬁnns utpekade natur- och
kulturvärden i form av lövskog, ängs- och beteshagar samt värdefulla odlingsmarker. Samtliga
dessa kartskikt bygger på gamla inventeringar. De är därför inte fullständigt aktuella.
Inom de låglänta delarna av området utgörs markens grundlager av lera/silt och på de höglänta
områdena av fast berg. I de centrala och nordöstra delarna av området ﬁnns inslag av morän.
Kulturmiljö
Området rymmer ett stort antal kulturhistoriska lämningar. Väster om väg 171, i den nordvästra
delen ﬁnns en boplats, ett gravfält och ﬂera hällristningar. Även i den sydvästra delen ﬁnns ett
ﬂertal hällristningar. I dalgången bakom verksamhetsområdet ﬁnns ﬂera boplatser och en by-/
gårdstomt ﬁnns markerad som kulturhistoriskt värdefull.
Öster om väg 171 ﬁnns huvudsakligen hällristningar, men i den sydöstra delen även en
stenkammargrav, en boplats, ett röse och en stensättning
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Bebyggelse
Idag ﬁnns drygt 30 bebyggda, avstyckade fastigheter inom området. Fastigheterna nyttjas både
för boende och för verksamheter. Främst på den västra sidan av väg 171, inom ett ﬂackt öppet
markområde, har ett ﬂertal verksamheter etablerats. Här ﬁnns bl a ett vandrarhem, ett kontor och
försäljning för Rödsgubbens jordgubbsodling. Det ﬁnns även ett stenugnsbageri med kafé samt
butik med försäljning av kläder och hantverk.
Ungefär hälften av bostadsfastigheterna i området nyttjas som helårsbostäder. Bostadsbebyggelsen
är huvudsakligen placerad i sluttningarna av bergspartierna och i närheten till de större vägarna.
Bostäderna består av såväl gårdsbebyggelse som villor och mindre fritidshus.
Huvuddelen av de avstyckade bebyggda fastigheterna inom området har enskilda
avloppsanläggningar med slamavskiljare för wc-avlopp. Några enstaka har slutna tankar
och ytterligare några enstaka har slamavskiljare till BDT-avlopp eller utgör fastigheter där
avloppslösningen är okänd.
Rekommendationer:
Lyckan som knutpunkt bedöms ha potential som närcentra. En bebyggelseutveckling här bedöms
som den mest lämpliga på sotenässidan, inte minst för utveckling av verksamheter.
Bebyggelseutvecklingen kan delvis ske i form av större bebyggelsegrupper (ﬂer än 4 hus) och inom
detta område bedöms det därför rimligt att upprätta detaljplan(er) för bebyggelseutvecklingen.
Större grupper av hus lämpar sig i området väster om väg 171. I den östra delen bör bebyggelsen
i stor utsträckning anpassas till kulturmiljön, vilket innebär att enstaka kompletteringar med nya
byggnader är bättre lämpad. Inom området bedöms ca 20 hus kunna tillkomma.
Vid nybyggnation inom området ska nämnda natur- och kulturmiljöer och förutsättningarna för
dess fortlevnad bevaras. En bedömning på plats utifrån dessa aspekter ska göras. Nybyggnation ska
undvikas inom områden med ädellövskog. Dessa hänsyn ska främst beaktas i den sydvästra delen
av området. Inom områden utpekade som höglänt obebyggt område och strandskyddad mark ska
bebyggelse undvikas. Inom närcentran kan områden utpekade som jordbruksmark dock prövas för
bebyggelse i detaljplan, även om detta föredragvis ska undvikas.
Bebyggelse i anslutning till fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ska undvikas.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ska tillfrågas om lämpligheten i det fall nybyggnation blir aktuell i
närheten av någon av lämningarna. Främst i området öster om väg 171, där antalet fornlämningar är
stort, ska områdets karaktär särskilt beaktas vid nybyggnation så att fornlämningarna kan läsas i ett
sammanhang med det omgivande landskapet.
Vid utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Lyckan är det önskvärt att pendelparkering
anordnas i anslutning till busshållplats. Nya utfarter till väg 171 och 869 bör begränsas för att inte
försämra traﬁksäkerheten och för att gällande hastighetsbegränsning inte ska behöva sänkas.
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Foto taget längs väg 869 i den östra delen av området.

Vy över den västra delen av området.
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BRODALEN närcentra - större bebyggelsegrupper
Brodalen har, med sin placering invid väg 162 en funktion som knutpunkt och entré till Härnäset
och till lysekilssidan av Åbyfjorden. Brodalen är en av kommunens tätorter med ca 200 invånare.
Området har därför bedömts vara ett så kallat närcentra.
Inom områden som definieras som närcentran gäller följande övergripande riktlinjer:
•

Bebyggelsekomplettering är generellt lämplig. Även större bebyggelsegrupper med fler
än 4 hus är lämpliga att pröva.

•

Prövning av lämplighet ska göras i planutredning/förhandsbesked och/eller detaljplan.

•

Vid prövning i detaljplan ges utrymme för att inom ramen för planprocessen göra andra
avvägningar mellan lämplighet för bebyggelse och bevarande av jordbruksmark/sammanhängande naturmark än de som FÖP:en generellt anger.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de kvaliteter som är specifika
för boende på landsbygd kan tillgodoses (se planbeskrivning sid 77).

•

I övrigt gäller generella riktlinjer för bebyggelse (se planbeskrivning sid 95-97).

Kommunikationer
Väg 162 är Lysekils kommuns huvudväg för tillfart österifrån (från E6:an). Den omfattas av riksintresse för kommunikationer och parallellt med vägen löper järnvägen för Lysekilsbanan. Idag ﬁnns
ingen traﬁk på detta spår. Väg 162 traﬁkeras med kollektivtraﬁk som gör det möjligt att nå Lysekil
samt Göteborg, Uddevalla och Trollhättan med buss. Busshållplats ﬁnns i Brodalen. Avståndet till
busshållplats inom området sträcker sig från ca 300 - ca 800m (fågelvägen).
Från väg 162 ansluter väg 852 ut på Härnäset. Vägen saknar särskilt utrymme för fotgängare och
cyklister. Väg 852 har sin sträckning tvärs igenom det aktuella området.
Naturmiljö
Det område i Brodalen som bedöms som lämpligt för kompletterande byggnation är beläget söder
och sydväst om beﬁntlig bebyggelse och utgörs idag huvudsakligen av öppen jordbruksmark. I
väster löper området längs med den västra sluttningen av ett skogsbeklätt, obebyggt bergsparti.
Jordbruksmarken betecknas som värdefullt odlingslandskap och skyddas enligt 3 kap. 4§ miljöbalken. Delar av området mellan åkermark och berg utgörs av värdefull lövskog. I den östra delen
av området rinner Broälven. Området i anslutning till älven skyddas som naturreservat och av
strandskydd samt av riksintresse för naturmiljövård. Inom det huvudsakligen låglänta området
utgörs markens grundlager huvudsakligen av lera/silt. Höjdpartierna består av fast berg. Ravinen
kring Broälven i den östra delen består av lös till halvfast lera.
Kulturmiljö
Området ingår i det område av riksintresse för kulturmiljövård som kallas centrala Bro (se
beskrivning i avsnitt förutsättningar i planbeskrivningen för FÖP Åbyfjorden). Detta är rikt på fornlämningar och medeltida lämningar. I den centrala delen av det aktuella området ﬁnns fornlämningar i form av högar (området kallas också Tingshögen).
Bebyggelse
Huvuddelen av den beﬁntliga bebyggelsen i Brodalen regleras genom detaljplan (se bilaga Bebyggelseinventering). Bostäderna utgörs till viss del av villor som tillkom i samband med utbyggnaden i Brofjorden och ingår i den samhällsbildning (skild från det gamla bycentrum) som
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uppstod på 1950-talet. Flertalet av villorna i området tillkom på 60-70 talet efter att en detaljplan
för området blivit klar. Lysekils kommuns översiktsplan, ÖP 06, beskriver ett område söder om
beﬁntlig bebyggelse som lämpligt för utbyggnad av beﬁntligt samhälle.
Inom närcentrat Brodalen ﬁnns idag två verksamheter; en kiosk och en bensinmack. I det angränsande Brodalens stationssamhälle ﬁnns dock 66 bebyggda fastigheter för verksamhet och boende.
Huvuddelen av dessa nyttjas som helårsbostäder.
Enligt utredningar som tidigare utförts är stabiliteten ej tillfredsställande på bäckravinens östra
sida. De geotekniska förutsättningarna gör det tveksamt med ny bebyggelse i nära anslutning till
älven.
Bebyggelsen i Brodalen är ansluten till det kommunala VA-nätet och till reningsverket i Loddebo i
Brastad. Reningsverket har i nuläget kapacitetsproblem vid häftiga regn. Problemet med tillskottsvatten gör att åtgärder på ledningsnätet inom reningsverkets tillrinnigsområde måste vidtas före
anslutning av ﬂer än enstaka fastigheter.
Rekommendationer:
Brodalen som entré till Härnäset bedöms ha potential som närcentra. En bebyggelseutveckling här
ses som den mest lämpliga på lysekilssidan, för bostäder såväl som för verksamheter (se riktlinjer
för verksamheter i planbeskrivningen).
Bro och Brodalen bör dock, med hänsyn till landskapsbilden och de båda byarnas/samhällenas
kontraster i karaktär, inte växa samman. En bebyggelsekomplettering i området mellan Bro och
Brodalen är därför olämplig.
Bebyggelseutvecklingen i Brodalen kan delvis ske i form av större bebyggelsegrupper (ﬂer
än 4 hus) och inom detta område bedöms det därför rimligt att upprätta detaljplan(er) för
bebyggelseutvecklingen. Större grupper av hus lämpar sig på åkermarken sydväst om beﬁntligt
bostadsområde. Då det ligger i direkt anslutning till beﬁntlig villabebyggelse bedöms komplettering
med bebyggelse vara möjlig utan att skada riksintresset för naturvård påtagligt.
Den åkermarken sydväst om beﬁntlig bebyggelse som föreslås för bebyggelse ligger i direkt anslutning till beﬁntlig tätort och det bedöms därav rimligt att ta i anspråk en begränsad del av marken.
Detta behöver dock motiveras utifrån 3 kap. 4 § miljöbalken vid en eventuell framtida detaljplaneprocess. Bebyggelsen bör även ha ett tillräckligt respektavstånd till fornlämningen Tingshögen mﬂ.
Vid nybyggnation bör Länsstyrelsens kulturmiljöenhet tillfrågas om lämpligheten i lokalisering och
utformning.
Enstaka hus bedöms även vara möjliga att pröva längs bergkanten i den nordvästra delen av
området. Områdena med värdefull lövskog ska dock i största möjliga utsträckning bevaras, och
dess förutsättningar för framtida bevarande beaktas vid komplettering med nya byggnader. Inom
områden utpekade som höglänt obebyggt område ska bebyggelse undvikas.
Inom Brodalen bedöms totalt ca 10 hus kunna tillkomma.
Ny bebyggelse i Brodalen ska anslutas till det kommunala VA-nätet, vilket innebär att behov av
åtgärder på reningsverket krävs innan en mer omfattande byggnation är möjlig. En hantering av
omhändertagande och rening av dagvatten måste beaktas vid bebyggelsekomplettering för att risken
för påtaglig skada på riksintresset för naturmiljövård (Broälven) ska kunna avvärjas.
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Befintlig villabebyggelse i Brodalen.

Mellan bergsväggen och väg 852 finns värdefull ädellövskog med ekar.
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vägen till RÖD
närområde - mindre bebyggelsegrupper
Röd ligger i den norra delen av planområdet, mellan Lyckan och Nordens ark och med relativt god
tillgänglighet till E6:an. Inom områden deﬁnierade som närområden gäller följande övergripande
riktlinjer:
•

Mindre bebyggelsegrupper med 2-4 hus är lämpliga att pröva.

•

Prövning av lämplighet ska göras i planutredning. I det fall planutredning visar att bebyggelse inte bör tillkomma utan prövning i detaljplan bedöms bebyggelseutvecklingen som
olämplig.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de kvaliteter som är specifika
för boende på landsbygd kan tillgodoses (se planbeskrivning sid 77).

•

I övrigt gäller generella riktlinjer för bebyggelse (se planbeskrivning sid 95-97).

Kommunikationer
Tillfartsvägen ansluter till väg 171, som är traﬁkerad med kollektivtraﬁk vilken gör det möjligt
att nå samhällena i kommunen samt Göteborg, Uddevalla, Trollhättan och Strömstad med buss.
Här ﬁnns busshållplats och pendelparkering för bil och cykel. Tillfartsvägen är asfalterad.
Utvecklingsområdet ligger längs med tillfartsvägen, på dess södra sida. Avståndet till väg 171 och
busshållplatsen är mellan 0 och ca 950 m (fågelvägen). Det ﬁnns ingen gång- och cykelväg, men
vägbanan är bred och siktförhållandena relativt goda.
Naturmiljö
Området utgörs av en skogsbeklädd bergsluttning. Norr om vägen breder odlingslandskapet ut sig.
Mot söder och öster avgränsas området av höga, storskaliga bergsområden. Den östra delen av
området omfattas, utöver särskilda hushållningsbestämmelser, även av riksintresse för naturvård
och riksintresse för friluftsliv.
Inom de låglänta delarna av området utgörs markens grundlager av lera/silt och de höglänta
områdena av fast berg. Inom bergsområdena ﬁnns inslag av morän. I den sydöstra delen ﬁnns
områden med grus och isälvssediment. Inom området ﬁnns en gammal grustäkt som idag håller på
att växa igen, men marken bär fortfarande spår av grustäktsverksamheten.
Sett ur ett kommunalt perspektiv innehåller detta närområde inga områden som innefattar särskilt
höga naturvärden (jmfr med Sotenäs översiktsplan från 2010, värdefulla naturmiljöer).
Kulturmiljö
Inom området ﬁnns ﬂera kulturhistoriska lämningar. En boplats samt ett par hällristningar
är fornlämningar. De övriga kulturhistoriska lämningarna består huvudsakligen av by- eller
gårdstomter samt av ett vägmärke och en stensättning.
Bebyggelse
Idag ﬁnns 7 bostadsfastigheter inom området. Dessa fastigheter gränsar inte till varandra,
men ligger grupperade inom ett par bebyggelseområden. Samtliga fastigheter är placerade
i bergssluttningen ner mot tillfartsvägen. De beﬁntliga bostadshusen inom området nyttjas
huvudsakligen som delårsbostäder.
Samtliga avstyckade och bebyggda fastigheter har enskilda avloppsanläggningar med
slamavskiljare för wc-avlopp.
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Rekommendationer:
Med hänsyn till områdets relativt korta avstånd till E6:an och därmed goda läge för pendling,
samt tillfartsvägens kapacitet bedöms en komplettering av mindre grupper (2-4 hus) vara möjlig.
Bebyggelsegrupperna bör vara åtskilda från varandra genom ett tillräckligt avstånd, avgränsande
nivåskillnader, vegetation mm så att de upplevs som separata grupper. Detta för att bibehålla den
småskaliga karaktären i området. Inom området bedöms ca 10 hus kunna tillkomma.
Området för den gamla grustäkten bedöms som relativt okänsligt för ny bebyggelse. I övriga delar
av området ska hänsyn tas till topograﬁ och landskapsbild så att tillkommande bebyggelse förankras
i landskapet. Jordbruksmarken är relativt storskalig sett ur planområdets pespektiv och har ett högt
bevarandevärde då den är möjlig att bruka på ett relativt rationellt sätt. Inom områden utpekade som
jordbruksmark, höglänta obebyggda områden och strandskyddad mark ska bebyggelse undvikas.
Vid prövning av nybyggnation ska påverkan på den kulturhistoriska lämningarna undvikas.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ska tillfrågas om lämpligheten i det fall nybyggnation blir aktuell i
närheten av någon av lämningarna.
Framtida byggnation ska i största möjliga mån utnyttja beﬁntliga vägar inom området.
Den beﬁntliga tillfartsvägen bedöms ha tillräckligt god standard för att klara den komplettering med
ny bebyggelse som planförslaget ger utrymme för.

Foto från öster längs tillfartsvägen mot väg 171 med busshållplats och pendelparkering.

Odlingsmarken norr om tillfartsvägen.
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Enstaka bebyggelse finns idag i bergssluttningen.
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En av de befintliga vägarna upp mot bergssluttningen.
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LERBÄCK
närområde- mindre bebyggelsegrupper
Området sträcker sig utmed båda sidor längs med väg 869 från Lyckan ner mot Stensjö/Fodenäs.
Inom områden deﬁnierade som närområden gäller följande övergripande riktlinjer:
•

Mindre bebyggelsegrupper med 2-4 hus är lämpliga att pröva.

•

Prövning av lämplighet ska göras i planutredning. I det fall planutredning visar att bebyggelse inte bör tillkomma utan prövning i detaljplan bedöms bebyggelseutvecklingen som
olämplig.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de kvaliteter som är specifika
för boende på landsbygd kan tillgodoses (se planbeskrivning sid 77).

•

I övrigt gäller generella riktlinjer för bebyggelse (se planbeskrivning sid 95-97).

Kommunikationer
Väg 869 ägs inom området av Traﬁkverket. Detta är den största av vägarna i anslutning till fjorden
och den väg som i störst utsträckning löper längs fjorden och förbinder Lyckan med Stensjö, Amhult, Bua mﬂ. Vägen är asfalterad men relativt smal. Vägen följer landskapet och är därför slingrig
med bitvis dålig sikt samtidigt som den utgör en attraktiv del av landskapsbilden. Längs denna väg
ﬁnns ingen reguljär kollektivtraﬁk. Den traﬁkeras dock av skolbuss. Avståndet till väg 171 och
busshållplatsen är mellan ca 550 m och ca 1,3 km (fågelvägen).
Vägen saknar särskilt utrymme för fotgängare och cyklister.
Naturmiljö
Längs den västra sidan av vägen sträcker sig ett höglänt, brant bergsparti. Utrymmet mellan berget
och vägen är begränsat. Längs den östra sidan av vägen dominerar det öppna jordbrukslandskapet,
som delas upp av småskaliga skogsbeklädda bergspartier. Landskapet har här generellt en småskalig karaktär.
I den norra delen ﬁnns ett mindre område med värdefull lövskog och i den östra delen ett vidsträckt
område kring Stensjö gård som pekats ut som värdefullt odlingslandskap. Utbredningen av detta
område sträcker sig dock väsentligt utanför jordbruksmarkens arealer. De nordöstra delarna av området omfattas av riksintresse för naturvård och de sydöstra delarna omfattas även av riksintresse
för friluftsliv.Inom de låglänta delarna av området utgörs markens grundlager av lera/silt och de
höglänta områdena av fast berg. I den södra delen ﬁnns ett område med grus.
Kulturmiljö
Det ﬁnns relativt få kända kulturhistoriska lämningar inom området. Två områden med boplatser
utgör fornlämningar och ett par fyndplatser ﬁnns som registrerats som övriga kulturhistoriskt värdefulla lämningar.
Bebyggelse
Området är idag glest bebyggt. På den västra sidan av väg 869 ﬁnns endast 2 bostadshus. Stensjö
gård med sin gårdsbebyggelse dominerar bebyggelsekaraktären. I övrigt ﬁnns endast ett fåtal mindre bostadshus (10), de ﬂesta med fritidshuskaraktär. 3 av 11 bebyggda fastigheter inom området
nyttjas som helårsbostäder. Inom området ﬁnns en blandning av enskilda avloppslösningar, någon
enstaka med sluten tank och ett par anläggningar med slamavskiljare till BDT-avlopp. Största andelen utgörs av anläggningar med slamavskiljare till wc. För någon enstaka fastighet saknas information om avloppslösning.
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Rekommendationer:
Området är med sitt läge längs väg 869 och med sin närhet till Lyckan ett lämpligt område för
komplettering av nya byggnader för bostäder och verksamheter. Utrymmet för byggnation är dock
begränsat. Den västra sidan av vägen bedöms inte vara lämplig för ny byggnation då avståndet
mellan väg och det branta bergspartiet är mycket litet och dessutom beläget i öster och norrläge
med begränsad tillgång på solljus. Öster om vägen besdöms dock enstaka nya byggnader kunna
tillkomma utan att begränsa de värden som området besitter. En sådan komplettering bedöms som
lämplig. Inom området bedöms ca 5 hus kunna tillkomma.
Områden med ädellövskog bör ej bebyggas. Vid nybyggnation ska en bedömning av byggnadens
påverkan på den värdefulla odlingsmarken enligt Länsstyrelsens inventeringar göras. Byggnation
som begränsar möjligheterna att bruka odlingsmarken bedöms som olämplig. Inom områden utpekade som jordbruksmark (jmf med LST inventeringar på kartan på föregående sida) och höglänta
obebyggda områden ska bebyggelse undvikas.
Ny byggnation inom områden med fornlämningar ska undvikas. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
ska tillfrågas om lämpligheten i det fall nybyggnation blir aktuell i närheten av någon av
lämningarna.
Eventuella förbättringar av vägsträckan får bekostas med enskilda medel. Fokus bör ligga på ökad
standard på beﬁntlig vägutformning samt på mindre, säkerhetshöjande åtgärder som exemplevis
mötesplatser och förbättringar för fotgängare och cyklister. Nya utfarter till väg 869 bör begränsas
för att inte försämra traﬁksäkerheten.

Spridd bebyggelse finns inom området idag.
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Området i anslutning till vägen mot Fodenäs.
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Stensjö gård är en del av den befintliga bebyggelsemiljön.
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området kring STENSJÖ
närområde - mindre bebyggelsegrupper
Området sträcker sig utmed båda sidor av väg 869 från Stensjö by förbi Skälebacken. Inom
områden deﬁnierade som närområden gäller följande övergripande riktlinjer:
•

Mindre bebyggelsegrupper med 2-4 hus är lämpliga att pröva.

•

Prövning av lämplighet ska göras i planutredning. Idet fall planutredning visar att bebyggelse inte bör tillkomma utan prövning i detaljplan bedöms bebyggelseutvecklingen som
olämplig.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de kvaliteter som är specifika
för boende på landsbygd kan tillgodoses (se planbeskrivning sid 77).

•

I övrigt gäller generella riktlinjer för bebyggelse (se planbeskrivning sid 95-97).

Kommunikationer
Väg 869 är den största av vägarna i anslutning till fjorden och den väg som i störst utsträckning
löper längs fjorden och förbinder Lyckan med Stensjö, Amhult och Bua mm. I den norra delen
av området ägs vägen av Traﬁkverket. I höjd med infarten till Varpet övergår ägandet till enskilt.
Vägen är asfalterad men relativt smal. Vägen följer landskapet och är därför slingrig med bitvis
dålig sikt samtidigt som den utgör en attraktiv del av landskapsbilden. Längs denna väg ﬁnns ingen
reguljär kollektivtraﬁk. Den traﬁkeras dock av skolbuss. Avståndet till väg 171 och busshållplatsen
är mellan ca 1,5 km och ca 2,5 km (fågelvägen). Vägen saknar särskilt utrymme för fotgängare och
cyklister.
Naturmiljö
Området domineras av berg som i sluttningarna täcks av skog. Relativt stora delar av området är
redan idag bebyggt. Öppen, låglänt mark ﬁnns enbart i en väldigt begränsad del i den södra delen
av området.
Den östra halvan av området omfattas av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv. I den nordöstra delen ﬁnns ett strandskyddat område och i den sydvästra delen gränsar området till strandskyddad mark.
Inom området utgörs markens grundlager huvudsakligen av fast berg. Ett par stråk med grus korsar
området; ett i den norra och ett i den södra delen. Dessa stråk ansluter till områden med lera/silt.
Kulturmiljö
I den nordvästra delen ﬁnns hällristningar och två områden med boplatser. I övrigt ﬁnns två ristningar i den nordöstra delen av området där kulturhistoriskt värdefulla lämningar ﬁnns redovisade.
Bebyggelse
Området innefattar Stensjö by, som sedan länge varit bebyggt med bostäder och som utgör ett område med sammanhållen bebyggelse (se beskrivning Stensjö by i bilaga Bebyggelseinventering).
Här har tidigare även funnits matbutik och folkets hus under perioden då stenbrytningen blomstrade i området. Idag nyttjas husen som bostäder. Huvuddelen av bebyggelsen ligger samlad kring
Stensjö by och denna bebyggelse gränsar också till området Varpet. Varpet är ett planlagt fritidshusområde (se beskrivning om Varpet i bilaga Bebyggelseinventering). I övrigt ﬁnns en del enstaka
bostäder spridda inom området och en mindre grupp bostadshus vid Skälebacken i den sydvästra
delen. 9 av de totalt 31 fastigheterna i området nyttjas som helårsbostäder. Nordväst om området
ﬁnns ett område planlagt för ca 30 bostäder. I nuläget är detta område inte bebyggt.
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Inom området ﬁnns en blandning av enskilda avloppslösningar. Några fastigheter har slutna tankar,
de ﬂesta av dessa har även slamavskiljare för BDT-avlopp. Några fastigheter har anläggningar med
slamavskiljare för wc och enstaka fastigheter har endast slamavskiljare för BDT. Ytterligare några
fastigheter har torrtoalett. Status på anläggningarna är inte känd.
Rekommendationer:
Då området ligger i direkt anslutning till väg 869 samt med hänsyn till byns historia och den relativt
stora omfattningen av beﬁntlig bebyggelse bedöms området som lämpligt för komplettering med
nya bostäder och verksamhetslokaler. Kompletteringar i form av lucktomter inom sammanhållen
bebyggelse i Stensjö by är lämpliga att pröva. Mindre bebyggelsegrupper eller enstaka tomter
är lämpliga att pröva inom övriga delar av området. Bebyggelsegrupperna bör vara åtskilda från
varandra genom ett tillräckligt avstånd, avgränsande nivåskillnader, vegetation mm så att de
upplevs som separata grupper. Detta för att bibehålla den småskaliga karaktären i området. Inom
områden utpekade som jordbruksmark, höglänta obebyggda områden och strandskyddad mark ska
bebyggelse undvikas. Inom området bedöms ca 10 hus kunna tillkomma.
Eventuella förbättringar av vägsträckan får bekostas med enskilda medel. Fokus bör ligga på ökad
standard på beﬁntlig vägutformning samt på mindre, säkerhetshöjande åtgärder som exempelvis
mötesplatser och förbättringar för fotgängare och cyklister. Nya utfarter till väg 869 bör begränsas
för att inte försämra traﬁksäkerheten.
Ny byggnation inom områden med fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ska undvikas. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ska tillfrågas om lämpligheten i det fall nybyggnation blir
aktuell i närheten av någon av lämningarna.

Befintlig bebyggelse vid Stensjö by
26

Skogsbeklädda bergspartier omgärdar
de befintliga bebyggelsegrupperna.
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Inom de befintliga bebyggelseområdena utgörs vägarna av mindre grusvägar.
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Området sträcker sig längs väg 855 från Bro kyrkby till Vrångebäck. Inom områden deﬁnierade
som närområden gäller följande övergripande riktlinjer:
•

Mindre bebyggelsegrupper med 2-4 hus är lämpliga att pröva.

•

Prövning av lämplighet ska göras i planutredning. I det fall planutredning visar att bebyggelse inte bör tillkomma utan prövning i detaljplan bedöms bebyggelseutvecklingen som
olämplig.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de kvaliteter som är specifika
för boende på landsbygd kan tillgodoses (se planbeskrivning sid 77).

•

I övrigt gäller generella riktlinjer för bebyggelse (se planbeskrivning sid 95-97).

Kommunikationer
Vägen utgörs av en relativt smal asfaltsväg som sträcker sig genom en dalgång ner till fjorden. Där
vägen följer den norra kanten av dalgången, slingrar den sig längs bergets konturer. I de delar den
har sin sträckning över öppen mark är den rakare. Närmsta busshållplats för reguljär traﬁk ﬁnns i
Brodalen och avståndet till denna varierar inom området mellan 800m - 3km (fågelvägen).
Naturmiljö
Området utgörs av dalgången och begränsas därmed åt både norr och söder av skogsbeklädda
bergspartier. Dalgången i sig utgörs av öppen jordbruksmark Den västra delen av området (närmast
fjorden) omfattas av riksintresse för naturvård och för friluftsliv. I den södra delen ﬁnns ett biotopskyddat område. All jordbruksmark betecknas som värdefullt odlingslandskap. Det ﬁnns också ett
ﬂertal områden med värdefull lövskog. Dessa områden återﬁnns i gränsen mellan jordbruksmark
och berg.
Inom området utgörs markens grundlager huvudsakligen av lera/silt. Höjdpartierna längs dalgången
utgörs av fast berg.
Kulturmiljö
Området omfattas i sin helhet av riksintresse för kulturmiljövård, centrala Bro (se beskrivning i
förutsättningskapitlet i planbeskrivningen). Vägen till Vrångebäck ingår också i det kulturhistoriskt
värdefulla området Brodalen som pekas ut i Lysekils kommuns kulturminnesvårdsprogram pga sin
historia som centralbygd och sin rikedom på fornlämningar. Det ﬁnns ett antal områden med fornlämningar; hällristningar, stensättningar, stenkretsar, boplatser mm samt ett ﬂertal by-/gårdstomter i
dalgången. Bro medeltida kyrka tillsammans med kyrkbyn har ett högt kulturhistoriskt värde.
Bebyggelse
Inom Bro kyrkby ﬁnns en stor andel av den beﬁntliga bebyggelsen inom området. I övrigt ﬁnns
bebyggelse spridd i form av enstaka bostäder, gårdar och mindre grupper av hus i dalgången. Den
beﬁntliga bebyggelsen har generellt en traditionell placering i gränsen mellan öppen mark och berg.
Sammanlagt ﬁnns idag 35-40 bebyggda fastigheter. Av dessa är 14 helårsbebodda.
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Rekommendationer:
Med hänsyn till den relativa närheten till Brodalen och till de goda pendlingsmöjligheter som
närheten till väg 162 erbjuder bedöms en komplettering med bostäder längs dalgången ner mot
Vrångebäck vara möjlig. Den rika kulturhistorien tyder på att området är en bra plats för boende.
Möjligheten att bebo området bör ﬁnnas även för kommande generationer. Nya bostäder bör
därför kunna tillkomma, men med stor respekt och hänsyn till landskapets förutsättningar och
bebyggelsetraditionen.
Nya bebyggelsegrupper bör vara åtskilda från varandra genom ett tillräckligt avstånd, avgränsande
nivåskillnader, vegetation mm så att de upplevs som separata grupper. Detta för att bibehålla den
småskaliga karaktären i området. Inom området bedöms ca 10 hus kunna tillkomma.
Tillkommande bebyggelse bör placeras traditionellt i gränszonen mellan den öppna marken och
bergspartierna, och utformas så att de fungerar väl tillsammans med beﬁntlig bebyggelse. Inom
området utgörs dessa zoner delvis av både värdefullt odlingslandskap och värdefull lövskog. Lövskogen bör värderas högt och bebyggelse inom dessa områden ska undvikas. Traditionellt placerad
bebyggelse bör dock kunna tillkomma inom områden som redovisas som värdefullt odlingslandskap
enlig Länsstyrelsens inventeringar, men som inte direkt berör öppen, odlingsbar mark. Biotopskyddat område ska inte bebyggas. Inom områden utpekade som jordbruksmark (jmf med LST inventeringar på kartan på föregående sida), höglänta obebyggda områden och strandskyddad mark ska
bebyggelse undvikas.
Med hänsyn till riksintresset ska kulturmiljön som helhet beaktas vid nybyggnation. Detta gäller
såväl omfattning, som lokalisering och utformning av ny bebyggelse. Ny byggnation inom områden
med kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ska undvikas. Vid nybyggnation
bör Länsstyrelsens kulturmiljöenhet tillfrågas om lämpligheten i lokalisering och utformning.
Eventuella förbättringar av vägsträckan får bekostas med enskilda medel. Fokus bör ligga på ökad
standard av beﬁntlig vägutformning samt på mindre, säkerhetshöjande åtgärder som exemplevis
mötesplatser och förbättringar för fotgängare och cyklister. Nya utfarter till väg 855 bör begränsas
för att inte försämra traﬁksäkerheten.

Höga berg begränsar området och utgör dalgångens väggar.
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Ädellövskog förekommer i brynzonen mellan berg och öppet landskap.
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Dalgången och vägen slutar vid fjorden.
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vägen till RÖE
närområde- mindre bebyggelsegrupper
Närområdet omfattar dalgången på båda sidor av väg 853 ner mot Röe Sandvik. Inom områden
deﬁnierade som närområden gäller följande övergripande riktlinjer:
•

Mindre bebyggelsegrupper med 2-4 hus är lämpliga att pröva.

•

Prövning av lämplighet ska göras i planutredning i det fall planutredning visar att bebyggelse inte bör tillkomma utan prövning i detaljplan bedöms bebyggelseutvecklingen som
olämplig.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de kvaliteter som är specifika
för boende på landsbygd kan tillgodoses (se planbeskrivning sid 77).

•

I övrigt gäller generella riktlinjer för bebyggelse (se planbeskrivning sid 95-97).

Kommunikationer
Vägen utgörs av en asfaltsväg som leder genom öppen jordbruksmark och är därmed relativt rak
och ﬂack. Avståndet till Brodalen med busshållplats mm är inom området ca 2 - 3,3 km (fågelvägen). Sett ur perspektivet Härnäset som helhet är detta ett relativt litet avstånd.
Naturmiljö
I den östra delen av området bildar bergen i norr och söder en trång dalgång. Bergssluttningarna
är relativt branta och ger ett slutet landskapsrum. Ner mot Röe Sandvik öppnas dalgången upp och
landskapet domineras av den öppna jordbruksmarken. Den västra delen av området omfattas av
riksintresse för naturvård och det västligaste hörnet även av riksintresse för friluftsliv.
Endast en mycket begränsad del i områdets nordvästra del utgörs av värdefull lövskog.
Den öppna marken inom området pekas ut som värdefullt odlingslandskap.
Inom området utgörs markens grundlager inom den öppna dalgången huvudsakligen av lera/silt.
Höjdpartierna i väster och öster utgörs av fast berg. Ett stråk med grus följer vägen i den östra delen
av området och ett motsvarande stråk ﬁnns i den sydvästra delen ner mot fjorden. Längs vägen
i väster ner till fjorden löper ett stråk av sandig morän. På berget i den sydvästra delen ﬁnns ett
ytlager av morän.
Kulturmiljö
Vägen till Röe ingår som en del i det kulturhistoriskt värdefulla området Brodalen, som pekas ut i
Lysekils kommuns kulturminnesvårdsprogram pga sin historia som centralbygd och sin rikedom på
fornlämningar. Inom området ﬁnns bl a ﬂera hällristningar och boplatser.
Bebyggelse
Närmast fjorden, ner mot Åbyfjorden ligger Röe Sandvik, ligger ett planlagt fritidshusområde
med drygt 30 bebyggda fastigheter (se bilaga Bebyggelseinventering). I övrigt ﬁnns 9 bebyggda
fastigheter sparsamt och traditionellt placerad längs bergskanterna i form av gårdar och enskilda
hus. Av dessa är 3 helårsbebodda. I Lysekils kommuns översiktsplan, ÖP 06, är ett område inom
det aktuella delområdet och i anslutning till beﬁntlig bebyggelse i Röe Sandvik utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i glesbygd. Det ﬁnns risk för skred längs med strandkanten (bl.a. utmed
det två hamnarna). Den norra hamnen utgörs av fyllnad men har eventuellt en otillfredsställande
stabilitet. Ytterligare utredning bedöms lämplig. Beﬁntliga byggnader i området är grundlagda på
fast mark.
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Rekommendationer:
Med hänsyn till den relativa närheten till Brodalen och till pendlingsmöjligheterna som det rimliga
avståndet till väg 162 erbjuder bedöms en komplettering med bostäder inom området vara möjlig.
Den rika kulturhistorien tyder på att det längs med vägen till Röe är en bra plats för boende.
Möjligheten att bebo området bör ﬁnnas även för kommande generationer. Nya bostäder bör
därför kunna tillkomma, men med stor respekt och hänsyn till landskapets förutsättningar och till
bebyggelsetraditionen. Vid framtida nybyggnation bör fokus ligga på området öster om beﬁntligt
bebyggelseområde i Röe Sandvik. I övrigt bör bebyggelsekompletteringen vara sparsam.
Nya bebyggelsegrupper bör vara åtskilda från varandra genom ett tillräckligt avstånd, avgränsande
nivåskillnader, vegetation mm så att de upplevs som separata grupper. Detta för att bibehålla den
småskaliga karaktären i området. Inom området bedöms ca 10 hus kunna tillkomma.
Tillkommande bebyggelse bör placeras traditionellt i gränszonen mellan den öppna marken och
bergspartierna. Inom området utgörs dessa zoner delvis av värdefullt odlingslandskap. Traditionellt
placerad bebyggelse bör dock kunna tillkomma inom områden som redovisas som värdefullt odlingslandskap enligt Länsstyrelsens inventeringar, men som inte berör öppen, odlingsbar mark.
Områden med lövskog bör inte bebyggas. Inom områden utpekade som jordbruksmark (jmf med
LST inventeringar på kartan på föregående sida), höglänta obebyggda områden och strandskyddad
mark ska bebyggelse undvikas.
Med hänsyn till det kulturhistoriska värdet i området ska kulturmiljön som helhet beaktas vid nybyggnation. Nytillkommande byggnader ska placeras på ett traditionellt sätt i landskapet och utformas så att de fungerar väl tillsammans med beﬁntlig bebyggelse. Detta gäller såväl omfattning, som
lokalisering och utformning av ny bebyggelse. Nybyggnation inom områden med kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ska undvikas. Vid nybyggnation bör Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet tillfrågas om lämpligheten i lokalisering och utformning.
Eventuella förbättringar av vägsträckan får bekostas med enskilda medel. Fokus bör ligga på ökad
standard på beﬁntlig vägutformning samt på mindre, säkerhetshöjande åtgärder som exempelvis
mötesplatser och förbättringar för fotgängare och cyklister. Nya utfarter till väg 853 bör begränsas
för att inte försämra traﬁksäkerheten.

Jordbruksmarken dominerar i dalgången. Befintliga hus är placerade mellan öppen mark och berg
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Vägen följer landskapet genom dalgången
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Röe gård ligger inom området. Gården är med sin verksamhet ett välbesökt utflykts- och turistmål.

