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Sammanfattning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera
bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda
boendeförutsättningar för sina invånare.

2011-2014

Detta bostadsförsörjningsprogram utgör ett
faktaunderlag som ska ligga till grund för
långsiktiga och strategiska ställningstaganden för bostadsutvecklingen och samhällsutvecklingen som helhet.

för Sotenäs kommun

Målet är att detta dokument ska ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen och av de behov som finns idag och
i den närmsta framtiden. Denna bild ska
hållas aktuell genom konsekvent uppdatering av dokumentet så att det kan användas
för motiv kring beslut och prioriteringar i
den kommunala planeringen.

Bos tads försö rjnings program

Detta dokument är uppdelat i en kommunövergripande del och en del för var
och en av kommunens fyra tätortsområden.
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1.1 SYFTE

1.3 VARFÖR ETT BOSTADSFÖSÖRJNINGSPROGRAM?

Sotenäs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska utgöra ett faktaunderlag och
fungera som utgångspunkt för långsiktiga
och strategiska ställningstaganden kring
bostadsutvecklingen och samhällsutvecklingen som helhet.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står att varje kommun ska
planera bostadsförsörjningen i syfte att
skapa goda boendeförutsättningar för sina
invånare. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska, enligt lagen, antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Kommunens
uppgift är att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och underlätta att lämpliga
åtgärder för boendeplaneringen förbereds
och genomförs. Dessutom ska kommunen
ha en strategi för hur bostadsbyggande
och boende i olika delar i kommunen ska
utvecklas. Bostadsförsörjning handlar inte
enbart om behovet av nya bostäder utan
även om hur man hanterar det befintliga
bostadsbeståndet.

Bostadsförsörjningsprogrammet är en
mycket viktig grund för kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt.
Den ska dessutom vara ett underlag för
kommunens övriga planering.

1.2 MÅL
Riksdagen lade 2003 fast ett övergripande
mål för bostadspolitiken
”Målet för bostadspolitiken är att alla ska
ges förutsättningar att leva i goda bostäder
till rimliga kostnader och i en stimulerande
och trygg miljö inom långsiktigt hållbara
ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska
bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god
uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning, ska en
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling vara grund för verksamheten”.

Detta bostadsförsörjningsprogram är en
grundläggande faktadel för strategiska
ställningstaganden kring befolknings- och
bostadsutvecklingen i syfte att uppnå de
fastställda kommunala målen.

1.4 LÄSANVISNING
Dokumentet är uppdelat i ett kommunövergripande avsnitt och ett avsnitt för vart och
ett av de tätortsområden som definieras i
ÖP2010.

Målet med detta dokument är att ge en
samlad bild av befolknings- och bostadssituationen och de boendebehov som finns
nu och i den närmsta framtiden. Bilden
av förutsättningar för boende ska kopplas
till behov och framtidutsikter för skola,
förskola och omsorg.

Vart och ett av avsnitten inleds med en
sammanfattning av konkreta utbyggnadsmöjligheter för bostäder samt den uttalade
efterfrågan på bostäder i form av den
kommunala tomtkön och det kommunala
bostadsbolagets lägenhetskö.

Målet är också att dokumentet ska hållas
levande genom rutiner för uppdatering av
den statistik och fakta som redovisas, så
att det kan användas för motiv kring beslut
och prioriteringar i kommunens planering.

Efter sammanfattningen följer bakgrundmaterialet, dvs ett mer utförligt material i
form av tabeller, diagram och texter som
ytterligare belyser förutsättningarna för
befolknings- och bostadsutvecklingen.
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I slutet av dokumentet finns en karta för
vart och ett av tätortsområdena som i ett
sammanhang redovisar delar av de förutsättningar kring boende som beskrivs
i textform i bakgrundsmaterialet. Varje
område i kartan har en beteckning som
återfinns i textbeskrivningen.
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Bostadsförsörjningsprogrammet för Sotenäs kommun utgår från vision 2020, programförklaringen för mandatperioden som
antagits i kommunfullmäktige samt från
den kommunövergripande översiktsplanen,
ÖP2010.

fortsätta att utvecklas till en attraktiv och
trygg kommun att leva och bo i.
Viktiga satsningar för att möjliggöra
boende för alla i hela kommunen är att
utveckla fler alternativa boendeformer för
äldre, exempelvis trygghetsboende, samt
bostäder för ungdomar.

2.1 VISION 2020

Under mandatperioden ska kommunen
planera för byggnation av 400 bostäder i
villor, bostads- och hyresrätter.

Vision 2020 omfattar övergripande och
långsiktiga mål som ligger till grund för,
och är vägledande i, hela den kommunala
verksamheten.

Byggnation av bostäder på landsbygden
ska förenklas och cykelvägar mellan samhällena ska öka tryggheten och säkerheten.

Visionen fastställdes av kommunfullmäktige 2007-12-13 (§ 169).

Kommunen ska värna om den unika kustoch kulturmiljön samt vara restriktiv med
kustnära markområden.

Det goda kustnära livet som förenar
tradition, förnyelse, hållbar utveckling
och framtidstro.

Ett mål kopplat till programförklaringen
är att kommuninvånarantalet ska öka till
10.000 personer till år 2030.

1 Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat
av respekt för den enskilde och
människors lika värde

2.3 ÖP2010
Det grundläggande målet vad gäller boende och byggande i kommunen är enligt
översiktsplanen 2010, att öka antalet helårsboende samt en utveckling av den bebyggda miljön som bygger på en långsiktig
hållbarhet.

2 Hållbar utveckling – demokratiskt,
socialt, ekonomiskt och miljömässigt
3 Goda betingelser för företagande
4 En attraktiv besökskommun

Utifrån ovanstånde mål skall det vid nytillkommande bebyggelse tas hänsyn till
läget i landskapet (zon), karaktären på området (livsmiljö) och områdets förhållande
till vägar och kollektivtrafik (tillgänglighet). Den planerade bebyggelsens attraktivitet för helårsboende ska alltid bedömas.
Bebyggelsens utformning skall också utgå
ifrån de förutsättningar och den attraktivitet som platsen besitter. Det innebär
en utgångspunkt i det tre livsmiljöer som
definierats och som var och en kan erbjuda
ett attraktivt boende utifrån sina unika
förutsättningar; livsmiljö i tätort, livsmiljö
bebyggelsegrupperingar utanför tätort och
livsmiljö landsbygd.

5 Alla finner sitt önskade boende
6 Ett rikt fritids – och kulturutbud
7 Ett livslångt lärande

2.2 PROGRAMFÖRKLARING
I den programförklaring som antagits av
kommunfullmäktige för mandatperioden
2011-2014 beskrivs att kommunen ska
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Livsmiljö TÄTORT
Utifrån dagens förutsättningar finns inget
underlag för utveckling av fler tätorter,
tvärtom är en ökning av kommunens
befolkning önskvärd för att kunna säkerställa en god service i form av skola, vård,
omsorg, butiker, restauranger, tillgång till
tjänster mm. Strategin för bebyggelseutveckling är därför att i första hand utveckla
befintliga tätorter och dess befintliga strukturer för kommunikationer, VA mm samt
befintlig service. Detta är även anledningen
till att bostadsförsörjningsprogrammet i
första hand inriktar sig mot tätorterna och
utvecklingen av dessa.

2011-2014

sysselsättningar som trädgårdsodling. Detta förutsätter att antalet närliggande tomter
som kan uppfattas som en grupp inte är för
stort.

Bos tads försö rjnings program

för Sotenäs kommun

Tätortszon
Vad som bedöms som ett lämpligt utvecklingsområde för tätorten som livsmiljö
i respektive tätortsområde definieras i
ÖP2010 som tätortszon. En av målsättningarna i ÖP2010 är att tätorterna ska
vara levande året runt. Inom varje tätortsområde ska det därför finnas boende i
ett flertal olika former för att kunna skapa
förutsättningar för ett varierat befolkningsunderlag. Friliggande enbostadshus är den
dominerande boendeformen såväl i kommunen som helhet som i tätorterna. Därför
ska tätare exploateringsformer som flerbostadshus, parhus, radhus mm prioriteras i
centrala lägen, dels för att öka diversiteten
av boendeformer, dels för att möjliggöra
boende för ett ökat antal invånare i centrala
lägen och därmed skapa ett större underlag
för skola, service och kollektivtrafik.
Livsmiljö BEBYGGELSEGRUPPERINGAR utanför tätort
Principiellt är det bättre att utveckla befintliga bebyggelsegrupper än att utveckla
nya. En återhållsamhet ska därför gälla för
utveckling av nya bebyggelsegrupperingar.
Ett strategiskt läge med god tillgänglighet
till infrastruktur med kollektivtrafik är av
avgörande betydelse för utvecklingspotentialen inom befintliga bebyggelsegrupperingar.
Livsmiljö LANDSBYGD
Bebyggelse på landsbygd ska i mycket
högre grad än bebyggelse i tätort anpassas
till det landskap där byggnaden placeras.
Tomterna ska vara stora. Kvaliteten med
boende på landet innefattar bl a möjlighet
till avskildhet och till utövande av fritids-
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Möjlighet till nya bostäder
Möjligt antal bostäder inom
pågående detaljplaner

161

Möjligt antal bostäder inom planlagda
obebyggda områden

684

Totalt antal bostäder
Varav bostäder på kommunal mark
Varav bostäder på mark ägd av Sotenäsbostäder AB

845
203
112

Aktuell efterfrågan på bostäder
Antal intressenter i
kommunala tomtkön

699

Antal intresseanmälningar i
Sotenäsbostäders kö
Totala antalet personer i kön

3031
1085
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3.2 BAKGRUNDSFAKTA

Befolkningsstatistiken visar att flyttningsnettot inte har någon avgörande betydelse
för kommunens invånarantal. Det föds
dock betydligt färre än vad som dör, vilket
leder till ett minskande befolkningsantal
generellt i kommunen. Bland de som flyttar ut finns det en majoritet inom ålderskategorin 20-64 år medan de som flyttar in
huvudsakligen är inom ålderskategorin
65+. Befolkningsutvecklingen inom kommunen är jämfört med riket negativ där
rikets befolkning ökar med ca 5 procentenheter medan kommunen minskar med ca 5
procentenheter.
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Ett mål kopplat till programförklaringen
för mandatperioden 2011-2014 är att kommunen ska ha 10 000 invånare år 2030.
Den 31 december 2010 hade kommunen
9 052 invånare. För att komma upp i målsättningen att ha 10.000 invånare år 2030
krävs en ökning med 50 invånare per år.
Bra bostäder för både nuvarande och blivande invånare är en av förutsättningarna
för att nå detta mål. Med invånare menas
de som är folkbokförda i kommunen, till

Bos tads försö rjnings program

3.2.1 BEFOLKNING

2011-2014

skillnad mot kommunmedlem som även
omfattar fritidsboende.

2011-2014
för Sotenäs kommun
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KOMMUNÖVERGRIPANDE

År
(31/12)

Folkmängd
Antal

Födelseöverskott

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

9 621
9 584
9 467
9 359
9 336
9 311
9 283
9 280
9 170
9 112
9 052

-38
-85
-99
-90
-51
-74
-51
-49
-72
-74
-64

:

Flyttningsöverskott
M
Kv
24
22
45
6
-28
11
-20
4
26
4
51
1
3
20
19
25
-7
-29
-21
35
-5
7

,

Befolkningsförändring 2000-2010

3.2.2 HUSHÅLL
av en ensamstående förälder med barn.
Utöver de ekonomiska förutsättningarna
innebär skillnader i hushållsstruktur även
olika önskemål utifrån livssituation.

För boendeplaneringen är det intressantaste
egentligen inte folkmängden i sig. Varje
kommuninvånare har inte en egen permanent bostad. Det har däremot varje hushåll.
Boendeplaneringen planerar därmed inte
för de enskilda kommuninvånarna utan
snarare för hushållen i kommunen. Med en
befolkningstrend där hushållsstorlekarna
minskar innebär detta i sig ett behov av fler
bostäder, och ett behov av andra typer av
bostäder. I planeringen är det därför viktigt
att ha en bild av hushållsbildningen i kommunen. I nuläget har SCB ingen hushållsstatistik för mindre kommuner, och det går
därför inte att komma åt tillförlitliga siffror
angående hushållens storlek och struktur.
Det nya lägenhetsregistret underlättar dock
för kommunen att själv ta fram hushållsstatistik, vilket innebär att uppföljningen
av bostadsförsörjningsprogrammet bör
kompletteras med hushållsstatistik.

I Sotenäs påverkas hushållstrukturerna bl a
av den demografiska strukturen, av utbildningsförutsättningarna och av det befintliga
bostadsbeståndet.

3.2.3 FLYTTMÖNSTER &
FLYTTKEDJOR
I ett omfattande forskningsprojekt av
kulturgeografen T.Niedomysl genomfördes
en studie i syfte att undersöka skillnader i
boendepreferenser mellan olika grupper.
Deltagarna i studien fick värdera betydelsen av 26 olika faktorer kring boende på
en tiogradig skala (från helt oviktigt till
extremt viktigt). De olika faktorerna hade
delats upp på tre nivåer, från faktorer som
är mest relevanta på den regionala nivån,
till faktorer på kommunnivå och slutligen
bostadsområdesnivå. Resultatet visas i
tabellen på nästa sida.

Hushållsstorlekar och hushållsstrukturer
påverkar efterfrågan och behov av bostäder. En kontinuerlig förändring mot mindre
hushåll (färre hushållsmedlemmar) ger på
sikt ett kontinuerligt behov av nya bostäder
även om befolkningsantalet i kommunen
inte förändras. Olika hushållsstrukturer ger
också upphov till olika behov av bostad.
Ensamhushåll innebär jämfört med hushåll
med två vuxna en begränsad budget för
boendet. Ett hushåll med två vuxna och
barn har utgifter för barnen som påverkar
hur stor andel av den disponibla inkomsten
som kan läggas på boendet. Den andelen
minskar ytterligare i ett hushåll som består

Pyramiden på nästa sida är resultatet av
intervjustudier med personer som flyttat
och den illustrerar hur de har resonerat när
de valt boendemiljö att flytta till (och hur
de resonerat kring andra miljöer som de
övervägt men slutligen valt bort). Pyramiden består av tre nivåer: behov, krav och
preferenser. Behov avser grundläggande
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PLATSEGENSKAPER MEDELVÄRDE
FÅ

MÅNGA

PREFERENSER
GRAD AV
ATTRAKTIVITET

MÅNGA

FÅ

Pyramid som illustrerar rangordning
av kriterier vid val av ny bostad

per i samhället har olika behov, krav och
preferenser kan pyramiden användas för att
underlätta analysen av attraktivt boende,
genom att helt enkelt resonera sig fram till
vad olika grupper kan tänkas vilja ha i sitt
boende. Då bör man också ha i åtanke att
olika grupper har olika resurser (vanligtvis
ekonomiska) att förverkliga det man värdesätter och begränsningar (såsom att kunna
ta sig till arbetet) som kan göra att vissa
platser aldrig kommer ifråga.

BOSTADSOMRÅDE
1 LUGNT OMRÅDE
2 BOENDEKOSTNADER
3 RYKTE
4 BARNVÄNLIGHET
5 CENTRALT LÄGE
6 LANTLIGT LÄGE
7 HAVS-/SJÖUTSIKT

Viktigaste faktorerna för val av ny bostad

Det är sammanfattningsvis viktigt att
komma ihåg att ”attraktiva boendemiljöer”
inte nödvändigtvis uppfattas som attraktiva
av alla människor.

faktorer som måste uppfyllas för att en
miljö över huvud taget kan komma ifråga
såsom att ha en trygg och säker bostad.
Krav avser faktorer som inte anses vara
förhandlingsbara, utan måste uppfyllas
för att en miljö skall kunna komma ifråga.
Preferenser, slutligen, avser faktorer som
kan betraktas som ”det där lilla extra”.
Både krav och preferenser skall ses som
delar i en rangordning där krav är viktigare
än preferenser.

Flyttkedjor innebär att byggnation av en
typ av bostäder genererar en rokad på bostadsmarknaden som innebär att man
t ex genom att bygga nya bostadsrättslägenheter får älde ensamstående eller par
att lämna sin villa, vilken i sin tur innebär
att en barnfamilj kan flytta in i den lediga
villan och att de i sin tur kan lämna en
större hyreslägenhet till någon som i sin tur
lämnar efter sig en mindre hyreslägenhet.
Dett är ett exempel på en flyttkedja. I Sotenäs kommun påverkas dessa flyttkedjor
av attraktiviteten av småhus för fritidsboende. Den hårda konkurrensen och de höga
bostadspriserna i Sotenäs kommun gör
att många småhus i de centrala delarna av
tätortsområdena köps för att utnyttjas som
delårsbostäder. Därmed bryts den ”naturliga” flyttkedjan, och detta får konsekvenser
för hela kommunens bostadsmarknad.

På vardera sidan av pyramiden finns pilar
som visar grad av attraktivitet och antal
valmöjligheter. Detta illustrerar att i ju
större utsträckningen en plats kan uppfylla
en flyttares behov, krav och preferenser,
desto större är boendemiljöns attraktivitet.
Samtidigt minskar antalet valmöjligheter
när man försöker uppnå dessa faktorer.
Att finna det område som är allra mest
attraktivt handlar alltså om att göra prioriteringar. Om man utgår från att olika grup13

KOMMUNÖVERGRIPANDE

BEHOV

2011-2014

KRAV

för Sotenäs kommun

KOMMUN
1 VÅRD OCH OMSORG
2 NATRSKÖNT OMRÅDE
3 KOMMUNIKATIONER
4 FRILUFTSAKTIVITETER
5 VATTENNÄRA
6 UTBILDNINGSMÖLJLIGHETER
7 SHOPPINGMÖJLIGHETER
8 KOMMUNALSKATT
8 SPORT/IDROTT/FÖRENINGAR
8 KULTURUTBUD
8 NÖJESUTBUD
12 FOLKFESTER

ANTAL
VALMÖJLIGHETER

Bos tads försö rjnings program

REGION
1 ARBETSMÖJLIGHETER
2 VÄNNER
3 FAMILJ OCH SLÄKTINGAR
4 KARRIÄRMÖJLIGHETER
5 ”SYDSVENSKT KLIMAT”
6 ”NORRLÄNDSKT KLIMAT”

3.2.4 BOSTADSBESTÅND

53%

Sedan 1990 har kommunens totala bostadsbestånd ökat från 4561 bostäder till
5223 bostäder år 2008, dvs en ökning med
662 bostäder. Under samma period har
befolkningen minskat från 9732 personer
till 9170 personer, dvs en minskning med
562 personer.

47%

Flerbostadshus

Bos tads försö rjnings program
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för Sotenäs kommun

2011-2014

Småhus

Dagens bostadsbestånd består till största
del av småhus med upplåtelseformen
äganderätt. Av kommunens sammanlagt
5223 lägenheter/bostäder är 79 % småhus
och resterande bostäder i flerbostadshus
med olika upplåtelseformer. Enligt SCB
definieras småhus som friliggande en- eller tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.
Flerbostadshus är enligt SCB ett hus med
tre lägenheter eller fler.

Fördelning mellan småhus och flerbostadshus
i riket

21%

79%

Av de olika upplåtelseformerna äganderätt/ övrigt, hyresrätt och bostadsrätt är en
majoritet av småhusen äganderätter medan
flerbostadshusen utgörs mestadels av hyresrätter. Sammanlagt är det övervägande
äganderätter inom det befintliga bostadsbeståndet medan bostadsrätter är den minst
representerade bostadformen. Notera dock
att den statistiska informationen är baserad
på vad respektive hushåll har svarat och
inte på taxeringskoden för bostaden. Exempelvis räknas även villor som är uthyrda
inom kategorin hyresrätter.

År

Fördelning mellan småhus och flerbostadshus
i Sotenäs kommun

Antal bostäder

Antal invånare

1990

4561

9732

1995

4985

9830

2000

5003

9621

2005

5122

9311

2008

5223

9170

Befolkningsförändring i förhållande till bostadsbyggnation
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FLERBOSTADSHUS
5%
3%

92%

Planlagda obebyggda områden finns huvudsakligen inom tätortsområdena. Endast
ett sådant område finns idag utanför tätortsområdena; inom fastigheten Stensjö 1:101
m fl vid Åbyfjorden. Gällande detaljplan
tillåter utbyggnad av 29 friliggande enbostadshus. Någon utbyggnad är i dagsläget
inte aktuell. Övriga planlagda, obebyggda
områden redovisas under respektive tätortsområde.

Fördelning mellan upplåtelseformer i
flerbostadshus
SMÅHUS

19%

3.2.6 PÅGÅENDE
DETALJPLANER

3%
78%

Huvuddelen av de detaljplaner som hanteras av planavdelningen arbetas fram efter
önskemål från privata exploatörer. Efterfrågan från privata exploatörer att driva
detaljplaneprocesser för utveckling av både
bostäder och verksamheter är stor.

Fördelning mellan upplåtelseformer i
småhus

För att strukturera upp och effektivisera
processen med handläggning av detaljplaner har ett system för hantering av detaljplaner använts sedan 2007. I denna struktur är det kommunstyrelsen som beslutar
om en ansökan (från privat exploatör eller
intern) ska ges positivt planbesked. Ett
positivt planbesked innebär att kommunen
är positiv till att genomföra en planprocess
för det aktuella området och att en sådan
process avses påbörjas inom 5 år.
Positivt planbesked ges för ett relativt stort
antal detaljplaneprojekt vilket i nuläget
innebär att detaljplanerna delas in i pågående och avvaktande ärenden. Med de pågående ärendena bedrivs ett aktivt arbete.

SAMMANLAGDA
BOSTADSBESTÅNDET

34%
63%
3%

Fördelning mellan upplåtelseformer i det
totala bostadsbeståndet

Detta system underlättar arbetet för planav-

Källa: SCB 2008-12-31
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Inom kommunen finns ett antal områden
som är planlagda för bostäder, men som
inte utnyttjas för bostäder idag. Dessa
områden utgörs dels av nyligen planlagda
områden som är under utbyggnad och där
färdiga bostäder förväntas klara inom den
närmsta framtiden, dels av områden som
varit planlagda under längre tid och där
ingen byggnation har påbörjats eller ens är
aktuell.

för Sotenäs kommun

Bostadsrätter

Bos tads försö rjnings program

Hyresrätter

2011-2014

3.2.5 PLANLAGDA
OBEBYGGDA OMRÅDEN

Äganderätter/Övrigt

Bos tads försö rjnings program
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för Sotenäs kommun

2011-2014

delningen, men behöver vidareutvecklas,
bl a utifrån de förutsättningar som redovisas i detta bostadsförsörjningsprogram,
men även utifrån strategiska ställningstaganden kring bostadsutveckling, näringslivsutveckling mm som avses arbetas fram
i strategiska underlagsdokument kopplade
till den översiktliga planeringen.

Många delårsboende nyttjar sina fritidshus under en stora delar av året, vissa
bor kanske längre perioder här än någon
annanstans. Trots detta finns ett behov att
i samhällsplaneringen dela upp helårsboende och delårsboende i skilda kategorier.
Den främsta anledningen till detta är att
de delårsboende inte är folkbokförda på
fastigheten de äger i Sotenäs kommun och
därmed inte betalar kommunalskatt hit.
Detta påverkar naturligtvis kommunens
kostnader för underhåll och utveckling
av infrastruktur, vård, omsorg och skola.
Andelen delårsboende i förhållande till
helårsboende påverkar också underlaget till
skola och omsorg, vilket innebär att med
en ökande andel delårsboende så minskar
kommunens möjlighet att upprätthålla den
tidigare nivån i form av antal skolor och
kvaliteten på dessa.

I nuläget pågår aktivt detaljplanearbete huvudsakligen för områden inom tätortsområdena, med undantag för detaljplan för
Ödby. Pågående detaljplaneprojekt redovisas därför under respektive tätortsområde.
Detaljplan för Ödby redovisas under tätortsområde Hunnebostrand-Ulebergshamn.
17 detaljplaner är i dag pågående, medan
kommunstyrelsen har givit positivt planbesked till ytterligare 12 planprojekt, vilka i
nuläget är avvaktande ärenden.

Fastighetspriserna påverkas av kommunens attraktivitet för delårsboende, vilket
innebär att den helårsboende befolkningen
får ”konkurrera” med en kapitalstark grupp
av delårsboende. Prisnivån på småhus i
Sotenäs kommun är hög och prisökningen
bland de högsta i landet. Dessa förutsättningar gör att flyttkedjorna i Sotenäs
kommun ser annorlunda ut än de flyttkedjor man har att förhålla sig till i samhällsutveckling på andra platser i landet (se
avsnitt flyttkedjor).

3.2.7 HELÅRS-/DELÅRSBOSTÄDER
Delårsboende i Norra Bohuslän utgör ett
betydande inslag i de mottagande kommunernas vardagsliv i synnerhet under
sommarmånaderna. Om tillskottet skulle
vara jämnt fördelat över året innebär detta
en folkökning på ca 33%.
I Sotenäs kommun fanns 2008 totalt 3363
helårsbebodda fastigheter och 3796 delårsbebodda fastigheter. Detta kan jämföras med 1998 då motsvarande siffror var
3576 helårsbebodda fastigheter och 3281
delårsbebodda fastigheter.
Kartor och statistik kring strukturen och
utvecklingen av delårsbostäder återfinns
under respektive tätortsområde.

Sotenäs
Lysekil
Munkedal
Tanum
Strömstad
Uddevalla
Trollhättan
Göteborg
Orust
Tjörn
Herrljunga

Enkätundersökning delårsboende norra
Bohuslän
Inom ramen för kustzonsprojektet genomfördes hösten 2009 en enkätundersökning
bland delårsboende i norra Bohuslän.

Medelpris i tkr
2781
2274
1057
2042
2443
1823
1624
3718
1955
2509
865

Medelpris på fastigheter i Sotenäs jämfört
med andra kommuner i länet
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Antal köp
101
92
99
130
101
1823
1624
1273
125
127
64

I undersökningen framkom att följande
faktorer rankades som viktigast för
en framtida bosättning i den kommun där
man för närvarande är delårboende:
1) närhet till havet,
2) närhet till naturen, tillgång till båtplats,
3) pensionering.
Följande faktorer rankades som de viktigaste skälen till att inte flytta till kommunen:
1) hemma någon annanstans
2) närhet till släkt och vänner
3) kommunikationer till och från orten
4) endast ett sommarområde

Data har samlats med hjälp av ett frågeformulär under september och oktober 2009.
4639 (28,9%) svar har samlats in. Svarsfrekvens i Sotenäs var 37.5%.

Utbildningsnivå

Procentuell fördelning
Kommunen
M
Kv
Tot
21
15
18
57
53
55
21
31
26
1
1
1
100
100
100
3
2
5

Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning
Uppgift saknas
Totalt, %
Antal, 1 000-tal

Länet
M
17
49
32
2
100
472

Kv
13
45
41
1
100
458

Tot
15
47
37
2
100
930

Avser 20–64 år
Källa: Utbildningsregistret, SCB

Utbildningsnivå helårsboende
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Strömstad
Förgymnasial utbildning

Tanum

Gymnasial utbildning
Sotenäs

Eftergymnasial utbildning < 3år
Eftergymnasial utbildning ≥ 3år

Munkedal

Forskarutbildning
Lysekil
Norrmän

Utbildningsnivå delårsboende
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Riket
M
Kv
16
12
49
45
33
41
2
2
100
100
2 789
2 706

Tot
14
47
37
2
100
5 495
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Delårsboende i Norra Bohuslän har en re-

för Sotenäs kommun

Endast få delårsboende (5%) vet idag
säkert att de kommer att bosätta sig
permanent i Norra Bohuslän. Den största
gruppen (40%) bland de svarande väljer
svarsalternativet ”troligen inte”. Ytterligare
15% säger sig veta säkert att de inte kommer att bosätta sig permanent i området.
Ändå är det en fjärdedel av de svarande
som säger att de kanske kommer att bosätta
sig i en kommun i Norra Bohuslän. Ifall de
förverkligar en permanent flytt till området planerar mellan 76% och 80% av de
svarande att bosätta sig i nuvarande bostad.
De resterande överväger snarare ett nytt
hus än ett lägenhetsboende.

Bos tads försö rjnings program

Befolkningstillskott av delårsboende
hushåll till kommunerna utgör huvudsakligen ett tillskott av personer äldre än 55
år gamla, oftast med en tyngdpunkt över
60 år. Befolkningspyramiderna visar också
att tonårsbarn är vanliga bland delårsboende i Norra Bohuslän. Däremot är antalet
småbarn begränsat. Dessa demografiska
mönster bland delårsboende innebär att
kommunerna huvudsakligen får ett befolkningstillskott som förstärker redan existerande mönster. På 10 års sikt kan detta
innebära stora förändringar i samband
med generationsväxlingen. Alternativt kan
situationen också förorsaka utmaningar för
äldreomsorg och sjukvård.

2011-2014

Hushåll med en eller två personer dominerar Tillsammans utgör de 57,9% av alla
svarande hushåll. Hushåll med flera än två
personer innehåller inte nödvändigtvis två
vuxna med barn. Det är uppenbart att flera
svarande anger två vuxna i medelålder plus
en vuxen i hög ålder.

Medelinkomst
för de 10% av
befolkningen som har
högst inkomst

212 100
199 411
181 599
193 123
199 699
198 482
198 267
213 584
207 607
232 043
189 720

327 868
318 300
294 397
306 903
314 927
313 306
317 494
344 615
330956
366845
293 985

för Sotenäs kommun

Medelinkomst per person för helårsboende i Sotenäs och i
andra kommuner i länet
100%
90%

mer än 1000 000 SEK

80%

900-1 000 000 SEK

70%

800-900 000 SEK

60%

700-800 000 SEK

50%

600-700 000 SEK

40%

500-600 000 SEK

30%

400-500 000 SEK

20%

300-400 000 SEK

Bos tads försö rjnings program
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2011-2014

Sotenäs
Lysekil
Munkedal
Tanum
Strömstad
Uddevalla
Trollhättan
Göteborg
Orust
Tjörn
Herrljunga

Medelinkomst
per person

10%

200-300 000 SEK

0%

mindre än 200 000 SEK
Strömstad Tanum

Sotenäs Munkedal

Lysekil

Norrmän

Medelinkomst per hushåll för delårsboende i norra Bohuslän
lativt hög lägsta utbildningsnivå. I enkäten
frågades efter den högsta utbildningsnivån för två hushållsmedlemmar. Ungefär
75% av dessa personer har någon form av
eftergymnasial utbildning, ca 60% har en
sådan utbildning som är tre år eller längre.
Även de norska delårsboende följer detta
mönster.
Sammanlagt 4185 svarande (89,6%) valde
att ange den årliga hushållsinkomsten
före skatt. Hushållsinkomsterna bland de
svarande hushållen kan karakteriseras som
höga . I Strömstad, Tanum och Sotenäs har
mer än 50% av alla svarande en inkomst
större än 700.000 SEK.
Som jämförelse kan det noteras att den
genomsnittliga helårsinkomsten för ett tvåinkomsthushåll i Sverige ligger i kategorin

500-600 000 SEK.
Majoriteten av de svarande (60%) äger
ett fritidshus som har byggts som enskilt
fritidshus. Drygt en fjärdedel av respondenterna har en före detta permanentbostad
som fritidshus. Alla andra former av hus
används i relativt liten utsträckning som
fritidsboende. Ett avvikande mönster kan
ses i Sotenäs kommun där andelen före
detta permanentbostäder endast är lite
mindre än andelen enskilda fritidshus. Det
kan också nämnas att sjöbodar åtminstone i
Sotenäs och Lysekils kommun utgör ett lite
större inslag i fritidshusstocken.
När det gäller fritidshusens läge ser man
tydliga skillnader mellan kommunerna.
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Kvarnbergshemmet, Kungshamn
Hunnebohemmet, Hunnebostrand
Bankeberg, Hunnebostrand

Medan två tredjedelar av alla fritidsbostäder i Sotenäs återfinns i kustsamhällen, är
andelen i Strömstad, Tanum och Lysekil
betydligt mindre medan detta läge nästintill
är obefintligt i Munkedal. I dessa kommuner är det vanligare med fritidshus i ett
tätbebyggt fritidshusområde vid kusten eller också utanför tätbebyggelse vid kusten.

För närvarande finns inget beslut om antalet vårdplatser inom denna kategori.

3.2.8 SÄRSKILDA
BOENDEN

Befolkningsprognoser för personer i ålderskategorin 80 år och äldre visar inte på
någon större ökning i antal.

I kommunen finns ett antal bostäder för så
kallat särskilt boende. I grova drag kan det
särskilda boendet delas in i kategorierna
särskilda boende för äldre och särskilda
boende för personer med funktionsnedsättningar.

Vad gäller socialpsykiatri har man under de
senaste åren haft en ökning med 2-3 personer/år i behov av särskilt boende. I rapporten Bostäder för unga med funktionshinder
räknar man med en ökning av behovet av
bostäder för 8-10 personer inom en 5-årsperiod.

Särskilt boende för äldre finns i dagsläget
på följande platser i kommunen:

Ålder

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100+

2011
82
103
74
76
67
71
61
54
54
35
26
29
21
13
11
6
3
3
3
1
1

2012
76
78
99
70
71
61
65
55
48
47
30
21
23
15
10
7
3
2
1
1
1

2013
75
73
75
93
65
66
56
58
48
42
38
23
16
17
11
6
5
2
1
1
1

2014
69
72
70
71
88
61
60
50
52
42
34
30
17
13
12
8
5
3
1
1
1

2015
69
66
70
65
67
82
56
54
44
45
34
28
23
13
9
9
5
2
1
0
1

Befolkningsprognos med basår 2009 för befolkning 80 år och äldre 2011-2015
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”Trenden” vad gäller särskilda boenden är
att hemtjänst och hemsjukvård ökar, vilket
minskar behovet av särskilda boendeplatser.

för Sotenäs kommun

Smedsgatans gruppboende, 7 bostäder
Väggabackens serviceboende, 11 bostäder
Stenhuggets gruppboende, 5 bostäder

Bos tads försö rjnings program

De svarande ombads också att ta ställning
till huruvida de skulle vilja/tycka att en del
av inkomstskatten skulle tillfalla kommunen där de har fritidsbostaden, t.ex. för att
tillhandahålla kommunal service. Sammanlagt visar resultatet tydligt att majoriteten
tycker att detta är en bra idé.

2011-2014

Särskilda boende för personer med
funktionsnedsättningar finns på följande
platser i kommunen:

3.2.9 SOTENÄSBOSTÄDER

dagsläget.
Mer utförlig beskrivning om Sotenäsbostäders markområden och utvecklingsplaner
finns i kapitlen för respektive tätortsområde, under avsnittet planlagda obebyggda
områden.

Befintligt bestånd

Bos tadsför sörjnin gspro gram
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för Sotenäs kommun

2011-2014

Det kommunala bostadsbolaget har idag
totalt 1.099 bostäder i hyresrätter fördelat
på 47 områden inom kommunens tätortsområden.

Efterfrågan

Av Sotenäsbostäders totala bestånd av
hyresbostäder är 112 lägenheter så kallade
seniorbostäder. För dessa krävs att hyresgästerna är 55 år eller äldre. Seniorbostäderna har generellt en bättre tillgänglighet,
med t ex bredare dörröppningar, lägre eller
inga trösklar, rymligare badrum, tillgång
till hiss eller marklägenhet, än övriga
lägenheter.

I Sotenäsbostäders bostadskö finns idag
1085 personer som totalt har registrerat
3031 intresseanmälningar. Skillnaden i
antal personer och antalet intresseanmälningar beror på att kösystemet är fördelat
på de olika orterna i kommunen och att
samma person kan anmäla intresse för en
hyreslägenhet i flera orter. Kösystemet
”rensas” med jämna mellanrum för att
få en så aktuell och rättvisande bild av
efterfrågan som möjligt. En sådan rensning
planeras efter sommaren. Erfarenheten av
tidigare rensningar visar att 60-70% av
intresseanmälningarna brukar kvarstå efter
att den genomförts.

De särskilda boenden för äldre och för
personer med funktionsnedsättning som
finns i kommunen (se avsnitt särskilda
boenden ovan) ingår i Sotenäsbostäders
bostadsbestånd och förmedlas dels genom
vanliga hyreskontrakt, dels genom så kalllad blockuthyrning där Sotenäs kommun
(omsorgsförvaltningen) hyr lägenheterna.

Nya hyreslägenheter uppfyller självklart
inte önskemålen från samtliga personer
som gjort en intresseanmälan. För att illustrera detta kan Skolgatan 14 på Smögen
användas som exempel. I området byggs
just nu 16 hyreslägenheter. I Sotenäsbostäders kösystem finns i dagsläget 671
intresseanmälningar för en hyreslägenhet
i området Smögen/Hasselösund. Vid en
efterfrågan av intresse särskilt för dessa
16 lägenheter anmälde 30-40 personer sitt
intresse.

Nya bostäder
Sotenäsbostäder har under den närmsta
framtiden två aktuella projekt för utveckling av nya hyresbostäder; Skolgatan 14 på
Smögen och Ringenområdet i Kungshamn.
Utöver dessa områden äger Sotenäsbostäder mark som är planlagd för bostäder på
Rågårdsområdet i Bovallstrand samt på
Förålarna i Kungshamn/Väjern. Här finns
dock inga konkreta planer för utbyggnad i
lägenhetsstorlek

antal

1rok

169

2rok

456

3rok

321

4rok

146

5rok>

7

Antal lägenheter i respektive lägenhetsstorlek i Sotenäsbostäders bestånd.
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3.2.10 SKOLA &
FÖRSKOLA

2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016 2016/2017
64
76
67
69
71
72
64
76
67
71
76
72
64
76
67
58
76
72
64
76
75
58
76
72
64
77
75
58
76
72
86
77
75
58
76
104
86
77
75
58
96
104
86
77
75
86
96
104
86
77
794
784
755
720
707

Bos tadsför sörjnin gspro gram

Prognos för antalet barn i respektive årskurs för läsåren 2011/2012-2016/2017
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72
76
58
75
77
86
104
96
86
92
822

för Sotenäs kommun

2011/2012
FKL
ÅK 0
ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
ÅK 4
ÅK 5
ÅK 6
ÅK 7
ÅK 8
ÅK 9
TOTALT

2011-2014

Underlag för skolor och förskolor har
tydliga samband med befolknings- och
bostadsutvecklingen. Förhållandet mellan
antal och lokalisering av bostäder lämpliga
för barnfamiljer i förhållande till skolor
och förskolor är en viktig faktor i bostadsplaneringen.

Bos tads försö rjnings program

KOMMUNÖVERGRIPANDE

för Sotenäs kommun

2011-2014

3.2.11 PENDLING

Här bor 4232 förvärvsarbetande sotenäsbor...
Med pendling avses de resor som görs
regelbundet in och ut från kommunen
antingen för arbete eller studier.

Möjligheten att kunna pendla till och från
kommunen är viktig både för arbets- och
bostadsmarknaden.

I Sotenäs kommun är det ungefär lika
många som pendlar ut som in till kommunen enligt statistiken. Felkällor i det fallet
kan vara att t ex en av ägarna till fritidsbebodda fastigheter är folkbokförda på
fritidshusets adress, men har sin arbetsplats
i närheten av sin huvudsakliga bostad. De
relativt många inpendlarna kan ses som en
intressant grupp för ett ökat invånarantal i
kommunen.

Utöver god infrastruktur är kollektivtrafiken viktig för att skapa möjligheter för
in- och utpendling från kommunen.
Prickkartorna på detta uppslag illustrerar
utpendlingen. På nästa uppslag illustrerar
kartorna inpendlingen.
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2011-2014

88

101

165

...och här arbetar de.

Pendling 2008
Män
Inpendling
från övriga kommuner i länet
från övriga län
Utpendling
till övriga kommuner i länet
till övriga län
Nettopendling

Kvinnor

548
469
79
682
590
92

414
374
40
390
348
42

-134

24

Antal i åldern 16 år och däröver
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik SCB
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KOMMUNÖVERGRIPANDE
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2011-2014
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KOMMUNÖVERGRIPANDE

Här arbetar 3934 personer i Sotenäs...

Pendling 2008
Män
Inpendling
från övriga kommuner i länet
från övriga län
Utpendling
till övriga kommuner i länet
till övriga län
Nettopendling

Kvinnor

548
469
79
682
590
92

414
374
40
390
348
42

-134

24

Antal i åldern 16 år och däröver
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik SCB
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2011-2014

142

70

...och här bor de.
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148
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4.1 ÖVERSIKT
Möjlighet till nya bostäder

för Sotenäs kommun

2011-2014

Pågående detaljplaner (som innehåller bostäder)

Bos tads försö rjnings program

TÄTORTSOMRÅDE

KUNGSHAMN

SMÖGEN

HASSELÖSUND

VÄJERN

HOVENÄSET

4 KUNGSHAMN/SMÖGEN/HASSELÖSUND/
VÄJERN/HOVENÄSET

Sandön
Kalvbogen
Springet/Tångenhamnen

oklart antal bostäder
30 möjliga bostäder
oklart antal bostäder

Totala kända antalet möjliga nya bostäder

30

Planlagda obebyggda områden (som tillåter bostäder)

Förålarna norra
Förålarna södra
Kullenområdet
Tjuvsundsberget
Björnemyren
Tennisplanetomten
Kleven
Ringen
Väjern centrum

55 bostäder i par- och radhus
114 bostäder i en- och flerbostadshus
30 bostäder i flerbostadshus
20 bostäder i avstyckade flerbostadshus
32 bostäder i radhus
16 bostäder i flerbostadshus
162 bostäder i flerbostadshus
28 bostäder i en- och flerbostadshus
44 bostäder i par-/radhus

Totalt antal bostäder enligt illustrationskarta/
inriktningsbeslut/bygglov/program
Varav bostäder på kommunägd mark
Varav bostäder på mark ägd av Sotenäsbostäder AB

501
158
99

Aktuell efterfrågan på bostäder
Kommunala tomtkön

Kungshamn/Väjern
Smögen/Hasselösund
Hovenäset

194
178
73

Totalt inom tätortsområdet

445

Sotenäsbostäders kö (antal intresseanmälningar)

Kungshamn
Väjern
Smögen/Hasselösund
Hovenäset

899
553
671
165
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Befolkningsutveckling fördelat på ålderskategorier för Kungshamn och Smögen
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2005
400

VÄJERN
HASSELÖSUND

I följande avsnitt redovisas de områden
inom tätortszonen som i ÖP2010 har blivit
utpekade som utrednings- eller omvand-

SMÖGEN

Befolkningen minskar generellt i Sotenäs
kommun och diagrammen över ålderfördelningen för de olika samhällena, som
redovisas nedan, visar hur utvecklingen har
sett ut de senaste sju åren. I alla samhällena ökar åldersgruppen 60-69 år medan
åldersgruppen 0-9 år minskar i alla samhällena utom Hovenäset. Väjern och Kungshamn är de samhällen som har mest jämn
fördelning mellan åldersgrupperna medan
Hovenäset har mer än dubbelt så stor
befolkning i grupperna 50-59, 60-69 och
70-79 jämfört med resterande åldrar.

KUNGSHAMN

4.2.1 BEFOLKNING

2011-2014

Då denna tätortszon utgörs av ett flertal
orter/centra görs här undantag från den generella strategin för bebyggelseutveckling
inom tätortszon. Detta undantaget innebär
att Kungshamn och Väjern ska tillåtas växa
samman och att en sådan utveckling ska
prioriteras. Området innehåller därmed
de största utvecklingsmöjligheterna inom
tätortszonen Kungshamn/Smögen/Hasselösund/Väjern/Hovenäset. Det finns
även utvecklingspotential av området norr
om Väjern, men detta bör dock först tas i
anspråk efter en förtätning i de centrala delarna samt efter att området mellan Kungshamn och Väjern har bebyggts.

för Sotenäs kommun

Kungshamn/Smögen/Hasselösund/Väjern/
Hovenäset är den mest befolkade tätortszonen i Sotenäs med 55% av kommunens
sammanlagda invånarantal.

HOVENÄSET

lingsområden för bostäder, områden som är
planlagda men fortfarande obebyggda samt
pågående detaljplaner och i vilket skede
respektive plan befinner sig. Vidare redovisas befolkningsunderlaget för förskola och
skola. Slutligen finns en genomgång av hur
situationen med hel- och delårsboende på
respektive ort ser ut. Redovisningen sker i
form av text och karta.

TÄTORTSOMRÅDE

4.2 BAKGRUNDSFAKTA
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för Sotenäs kommun
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TÄTORTSOMRÅDE

KUNGSHAMN

SMÖGEN

HASSELÖSUND

VÄJERN

HOVENÄSET
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Befolkningsutveckling fördelat på ålderskategorier för Hasselösund, Väjern och Hovenäset
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U9 Sandbogen
Område för centrumutveckling med hamn,
kontor, handel, bostäder och hotell. De
höga kulturhistoriska värdena i anslutning
till området ska värnas och beaktas vid
förändringar i markanvändning. Marken
ägs av kommunen.
U11 Förålarna
Utvecklingsområde för bostäder, kontor.
Angränsande närrekreationsområdes kvaliteter ska beaktas. Byggnation av området
kräver ny tillfartsväg. Kraftledningar löper
i anslutning till området. Skyddszon kring
dessa eller alternativa lösningar för ledningsdragningen ska beaktas. Eventuell
luktpåverkan från närliggande verksamhetsområde ska beaktas. Marken ägs av
Sotenäsbostäder/kommunen.

U20 Vägga
Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus. Marken är till största del privatägd.
U21 Paradiset
Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus. Marken är privatägd.

U12 Östra Väjern
Utredningsområde för bostäder. Angränsande närrekreationsområdes kvaliteter ska
beaktas. Kraftledningar löper i anslutning
till området. Skyddszon kring dessa eller
alternativa lösningar för ledningsdragningar ska beaktas. Marken är både kommunaloch privatägd.

U23 Klevekilen
Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus. Prövning ska ske genom
detaljplan och bör beakta möjligheten att
ansluta befintlig bebyggelse till kommunalt
VA. Marken är privatägd.
U24 Stavsäng
Möjlighet till komplettering med enstaka
bostadshus. Marken är privatägd.

U13 Väjern, hamn- och centrumområde
Område för utveckling av ”närcentrum”
för Väjern. Verksamheter och funktioner
29

HOVENÄSET
VÄJERN
HASSELÖSUND

U5 Västra Hasselösund
Lämpligt utredningsområde för bostäder.
Marken ägs av kommunen.

SMÖGEN

U15 Myrarna
Framtida utvecklingsområde för bostäder
och kontor. Utveckling av verksamheter
med koppling till besöksnäringen är lämplig med hänsyn till närheten till havet och
campinganläggningarna mm. Utveckling
av bostäder ska ta hänsyn till närliggande
utvecklingsområde för verksamheter (U17
Långevik).
Med hänsyn till områdets storlek och dess
läge i utkanten av tätortsområdet bör inte
hela området bebyggas. Utveckling av
bebyggelse/anläggningar bör ske i mindre
grupperingar kring dalgången och på bergsluttningarna. Bebyggelse på den låglänta
jordbruksmarken och på bergstopparna ska
undvikas. Marken är privatägd.

KUNGSHAMN

U14 Lindalskogen
Utredningsområde för bostäder. Angränsande närrekreationsområdes kvaliteter ska
beaktas. Marken är privatägd.

U4 Sandön
Utveckling av handel, kontor och bostäder.
Området har en centrumfunktion för Smögen och Hasselösund, vilket ska beaktas
och utnyttjas. Marken är både kommunaloch privatägd.

TÄTORTSOMRÅDE

U1 Kleven
Område med utvecklingsmöjligheter för
bostäder, hotell, kontor, handel och servering/café. Marken inom området är både
kommunal- och privatägd.

2011-2014

Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan.

för Sotenäs kommun

som innebär allmän tillgång till området
ska prioriteras. Hamnen har potential för
utveckling genom utbyggnad. Markområdet väster om väg 174 utgör utvecklingsområde med inriktning mot vattenanknutna
verksamheter, rekreation och turism. Centrumområdet med torget bör utvecklas med
inrikting mot småskalig handel, kontor och
boende. Möjligheten att stärka kopplingen
mellan hamnen och torget samt möjligheten att stärka områdets funktion som
central mötesplats ska beaktas. Marken är
både kommunal- och privatägd.

Bos tadsför sörjnin gspro gram

4.2.2 UTREDNINGSOMRÅDEN

4.2.3 OMVANDLINGSOMRÅDEN
Områden där nuvarande markanvändning, på kortare eller längre sikt, kan/bör

HOVENÄSET
för Sotenäs kommun

2011-2014

förändras.

Bos tads försö rjnings program

VÄJERN
HASSELÖSUND
SMÖGEN
KUNGSHAMN
TÄTORTSOMRÅDE

ta utbyggnadsplaner finns dock i nuläget.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Förålarna område 2) från 1990 tillåter utbyggnad av bostäder ovan mark med totalt
15 000 m2 bruttoarea. Delar av planområdet är redan utbyggt. Den bebyggda delens
bruttoarea behöver utredas. Byggnation
tillåts i max 2 våningar. Genomförandetiden har gått ut. Illustrationskartan redovisar ett utbyggnadsalternativ med lägenheter i radhusform.

O3 Kalvbogen
Utveckling av icke störande verksamheter
som kontor, hantverk, småskalig handel,
samt bostäder. Verksamheter i form av
exempelvis handel, café och restauranger
förespråkas i marknivå för att skapa förutsättningar för god allmän tillgänglighet och
folkliv. Nyetableringar av verksamheter
med en omgivningspåverkan i form av
buller- eller luktstörningar, intensiva eller
tunga transporter bedöms inte vara lämpliga.

PO3 Förålarna södra
Ägare: Sotenäs kommun
Aktuellt: Inga konkreta utbyggnadsplaner
finns i nuläget.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Väjern Förålarna område 4) från 1992
tillåter bostäder med en största total bruttoarea ovan mark på 14 000 m2 för huvudbyggnad. Genomförandetiden har gått ut.
Området planerades för Riksbyggen men
något avtal som förbinder parterna finns
inte. Illustrationskartan redovisar ett
utbyggnadsalternativ med en- och flerbostadshus med totalt 114 lgh på max två
våningar.

O4 Springet/Tångenhamnen
Område lämpligt för utveckling av småindustri, hantverk, kontor och bostäder
samt utveckling av hamnområdet genom
förtätning. Områdets karaktär med småskalig verksamhet ska värnas. Områden för
småindustri respektive områden för bostäder bör åtskiljas för att undvika konflikter.
Nyetableringar av verksamheter med en
omgivningspåverkan i form av buller- eller
luktstörningar, intensiva eller tunga transporter bedöms inte vara lämpliga.

PO4 Kullenområdet
Ägare: Kungskullen KB, Solna
Aktuellt: Inga utbyggnadsplaner är kända
för kommunen. Ägaren har inte kunnat
nås.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Bäckevik 1:143) från 1992 tillåter bostäder med största sammanlagda byggnadsarea på 2400 m2 med max två våningar.
Genomförandetiden har gått ut. Illustrationskartan visar ett utbyggnadsalternativ
med lägenheter i flerbostadshus.

4.2.4 PLANLAGDA
OBEBYGGDA OMRÅDEN
PO1 Väjern centrum
Ägare: Sotenäs kommun
Aktuellt: Inga konkreta utbyggnadsplaner
finns i nuläget.
Planbestämmelser: Inom gällande detaljplan finns en outnyttjad byggrätt för
bostäder i max två plan. I en programskiss
för utveckling av området som tagits fram
av Mareld landskapsarkitekter AB illustreras 44 bostäder i par- och radhus inom
denna byggrätt.

PO5 Tjuvsundsberget
Ägare: Gerle & Rodin AB
Aktuellt: Området med gällande detaljplan
(del av Gravarne 3:1) som antogs 2008 håller för närvarande på att byggas ut. Gerle
och Rodin AB bygger 20 ägarlägenheter
med byggstart under 2010. I april 2011
fanns fyra osålda lägenheter men ett stort
intresse. Beräknat inflyttning i etapp ett
2011-07-01 och i etapp två 2011-12-01.

PO2 Förålarna norra
Ägare: Sotenäsbostäder AB
Aktuellt: Sotenäsbostäder AB är intresserade av att utreda möjligheten att inom
området stycka av tomter för försäljning
via den kommunala tomtkön. Inga konkre-

PO6 Björnemyren
Ägare: Tångens bygg & kakel/PEAB
Aktuellt: Området med gällande plan
från 1990 är snart helt utbyggt. Endast ett

30

4.2.6 SKOLA OCH
FÖRSKOLA
Tabellerna på nästa sida redovisar underlaget för respektive skola i Kungshamn
och Smögen samt antalet barn i Väjern. På
Smögen finns en låg- och mellanstadieskola, medan skolorna i Kungshamn fördelas
på lågstadie-, mellanstadie- och högstadieskola. Anledningen till att Väjern redovisas
i ett eget diagram, är att utvecklingen där
är intressant att följa då prognosen visar att
antalet barn kommer att fördubblas inom
en fyraårsperiod. Alla barn från Väjern
tillhör Smögens rektorsområde och går
därmed på Smögens skola t o m årskurs
6. Tabellerna visar, för samtliga skolor
undantaget Sotenässkolan, att underlaget
varken ökar eller minskar. Sotenässkolan
minskar dock med närmre 80 elever under
den redovisade fyraårsperioden.

PO9 Ringen
Ägare: Sotenäsbostäder AB
Aktuellt: Sotenäsbostäder AB planerar
för byggstart tidigast årsskiftet 2011/2012.
Enligt inriktningsbeslut i bolagets styrelse
innebär utbyggnaden att 6 enbostadshus
säljs och att resterande byggrätter utnyttjas
för att bygga 20-22 hyreslägenheter i sam31

VÄJERN
HASSELÖSUND

PDP3 Springet/Tångenhamnen
Utveckling av småindustri, hantverk, kontor och bostäder samt utveckling av hamnområdet genom förtätning. Programsamråd
har genomförts. Bearbetning av synpunkter
från detta pågår.

SMÖGEN

PDP2 Kalvbogen
Planförslaget innehåller 30 enheter med
möjlig inriktning mot handel, kontor och
bostäder. Planen har varit utställd. Antagande förväntas ske efter sommaren.

för Sotenäs kommun

PO8 Kleven
Ägare: PEAB (genom exploateringsbolag
Smögenexploatering AB), Sveafastigheter
AB (genom exploateringsbolag AEVS
Strömmingen AB, AEVS Kanel AB och
BRF Smögenmagasinet 1), Haliwik AB
genom exploateringsbolag Klevendix AB)
och Bröderna Samuelsson AB.
Aktuellt: HILKIWI AB har byggt och
sålt 11 lägenheter i den nordvästra delen
av området. PEAB projekterar totalt 25
lägenheter i den sydöstra delen av området.
Sveafastigheter har bildat tre bostadsrättsföreningar och planerar bygga ut sin del av
området i tre etapper. Etapp 1 omfattar 24
lgh fördelade på 13 lägenheter i ett flerbostadshus samt 11 lägenheter i sjövillor. Inflyttning förväntas starta under försommaren 2012. Etapp två omfattar 42 lägenheter
med en planerad inflyttning 2014. Etapp
tre omfattar 37 lägenheter där inflyttning
eftersträvas under 2016. För det område
som Bröderna Samuelsson äger finns inga
konkreta utbyggnadsplaner.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Kleven 2:11) som vann laga kraft 2009
medger ett antal byggrätter för flerbostadshus. För vissa byggrätter gäller även att det
medges handel i bottenvåningen och för
vissa även kontor. Tillåtet antal våningar är
inom delar av området max två och inom
andra delar max tre.

Bos tads försö rjnings program

PDP1 Sandön
Centrumutveckling med inriktning mot
handel, kontor och bostäder. Programarbete ska påbörjas under våren.

2011-2014

4.2.5 PÅGÅENDE
DETALJPLANER

KUNGSHAMN

PO7 Tennisplanetomten
Ägare: Sotenäsbostäder AB
Aktuellt: Detaljplanen (Smögenön 31:1
m.fl) som vann laga kraft 2009 möjliggör
utbyggnad av flerbostadshus. Sotenäs bostäder planerar och bygger för närvarande
16 hyreslägenheter från ett till fyra rum
och kök. Preliminär inflyttning är nov-dec
2011. Lägenheterna fördelas utifrån Sotenäs bostäders bostadskö.

HOVENÄSET

manlagt 12 byggnadskroppar. Inflyttning
förväntas kunna ske under 2013.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(del av Gravarne 3:1 m.fl) från 2009
medger utbyggnad av enbostadshus och
flerbostadshus.

TÄTORTSOMRÅDE

fåtal fastigheter finns kvar hos PEAB till
försäljning. Beräknat inflyttningsdatum är
januari 2012.

2011-2014
för Sotenäs kommun
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igheter för åren 1998, 2003 och 2008 på
delområdesnivå (följer i tabellform nedan).
En sifferbeteckning för varje delområde
kopplar statistiken till kartan. Kartan visar
dagsläget.

Kartan på nästa uppslag redovisar strukturen av helårs- respektive delårsbebodda
fastigheter inom tätortsområdet. För varje
delområde finns statistik över fördelningen
mellan helårs- och delårsbebodda fast-
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Helårsbebodda och delårsbebodda fastigheter
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2011-2014

VÄJERN

6

HOVENÄSET

5 HUNNEBOSTRAND/ULEBERGSHAMN

5.1 ÖVERSIKT

Planlagda obebyggda områden (som tillåter bostäder)

Östra Skalbergen

33 bostäder i enbostadshus och par/kedjehus
30 bostäder i flerbostadshus
planlagt som industri. Planändring
krävs för bostäder.

Lans snickeri
Brattebyvägen

Totalt antal bostäder enligt
illustrationskarta/inriktningsbeslut/bygglov

63

Varav bostäder på kommunägd mark

30

Aktuell efterfrågan på bostäder
Kommunala tomtkön

Hunnebostrand/Ulebergshamn

97

Totalt inom tätortsområdet

97

Sotenäsbostäders kö (antal intresseanmälningar)

Hunnebostrand/Ulebergshamn

406

37

ULEBERGSHAMN

67

HUNNEBOSTRAND

Totala kända antalet möjliga nya bostäder

TÄTORTSOMRÅDE

Gamla folkets hus 1
Gamla folkets hus 2
Östorm
Gamla syfabriken

40 bostäder i friliggande enbostadshus,
par- och radhus
6 bostäder i flerbostadshus
15 bostäder i flerbostadshus
6 bostäder i friliggande enbostadshus
oklart antal bostäder

för Sotenäs kommun

Askums-Anneröd

Bos tads försö rjnings program

Pågående detaljplaner (som innehåller bostäder)

2011-2014

Möjlighet till nya bostäder

5.2 BAKGRUNDSFAKTA

bostäder, områden som är planlagda men
fortfarande obebyggda samt pågående detaljplaner och i vilket skede respektive plan
befinner sig. Vidare redovisas befolkningsunderlaget för förskola och skola. Slutligen
finns en genomgång av hur situationen
med hel- och delårsboende på respektive
ort ser ut. Redovisningen sker i form av
text och karta.

för Sotenäs kommun

Bos tads försö rjnings program

TÄTORTSOMRÅDE

HUNNEBOSTRAND

ULEBERGSHAMN

2011-2014

Hunnebostrand och Ulebergshamn står
tillsammans för 21 % av Sotenäs kommuns
sammanlagda invånarantal.
Den strategiska bebyggelseutvecklingen
inom Hunnebostrand - Ulebergshamn
utgår enbart ifrån Hunnebostrands servicecentrum då servicefunktioner saknas i
Ulebergshamn. Större utvecklingsområden
finns huvudsakligen i den nordöstra delen
av Hunnebostrand. Förtätningsmöjligheter
finns inom flera områden och bör enligt
ÖP2010 studeras inom hela det centrala
tätortsområdet i en fördjupad översiktsplan. Bebyggelseutveckling bedöms även
vara lämplig i anslutning till vägarna 174,
Brattebyvägen, Asslerödsvägen och Ulebergshamnsvägen (väg 88).

5.2.1 BEFOLKNING
Diagrammen nedan redovisar befolkningsutvecklingen i Hunnebostrand och
Ulebergshamn fördelat på ålderskategorier. I Hunnebostrand håller utvecklingen
en jämn linje som varken har ökat eller
minskat markant de senaste sju åren. I
Ulebergshamn, som har betydligt färre invånare, är fördelningen inte lika jämn. Där
finns en stor ökning i åldersgruppen 60-69
år som är dubbelt så stor jämfört med de
övriga ålderskategorierna.

I följande avsnitt redovisas de områden
inom tätortszonen som i ÖP2010 har blivit
utpekade som utredningsområden för
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Befolkningsutveckling fördelat på ålderskategorier för Hunnebostrand respektive
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5.2.2 UTREDNINGSOMRÅDEN

U38 Norr om fotbollsplanen
Utredningsområde för bostäder. Tillgängligheten till, och kvaliteten inom, närliggande närrekreationsområden ska beaktas.
Marken ägs av kommunen.

Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan.

U35 Askums-Anneröd
Utredningsområde för bostäder. Marken är
privatägd.

5.2.3 PLANLAGDA OBEBYGGDA OMRÅDEN

U36a Brattebyvägen
Utredningsområde för bostäder. Delar
av området utgör idag verksamhetsområde. Här är en blandning av bostäder och
verksamheter med inriktning mot kontor
och hantverk lämplig att pröva. Med hänsyn till läget i tätortsområdets utkant bör
nytillkommande bostadsbebyggelse ges en
glesare bebyggelsestruktur med möjlighet
till större tomter. Marken är både kommunal- och privatägd.

PO1 Östra Skalbergen
Ägare: HSB
Aktuellt: HSB har inlett samtal med en
intressent för köp av det planlagda markområdet. Intresse har visats för utbyggnad
av området, men inga konkreta utbyggnadsplaner finns för tillfället.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Ellene 1:383 m.fl) som vann laga kraft
1988 medger bostäder på en sammanlagd
bruttoarea av 5000m2 i max två våningar.
Genomförandetiden har gått ut. Illustrationskartan redovisar ett utbyggnadsalternativ med enbostadshus samt par- och
kedjehus.

U37 Lans Snickeri
Utredningsområde för bostäder och kontor.
Bebyggelse bör undvikas i de mest höglänta delarna. Tillgängligheten till, och
kvaliteten inom, närliggande närrekreationsområden ska beaktas. Marken ägs av
kommunen.

39

ULEBERGSHAMN

U34 Söder om Hedalen
Utredningsområde för bostäder. Marken
ägs av kommunen.

U43 Munkebo
Utvecklingsområde för bostäder. Området
ska utgöra en förlängning av befintligt
bostadsområde. Allmänhetens tillgänglighet till närrekreationsområden ska beaktas.
Strandskyddsgräns ska respekteras. Bebyggelsens exponering mot omgivningen ska
begränsas. Marken är privatägd.

HUNNEBOSTRAND

U33 Gamla Syfabriken
Område lämpligt för förtätning genom
utveckling av bostäder och verksamheter
med inriktning mot kontor och hantverk.
Marken är både kommunal- och privatägd.

TÄTORTSOMRÅDE

U42 Öster om Skalberget
Utvecklingsområde för bostäder. De högsta
bergspartierna ska undvikas vid exploatering för att bevara utsiktsmöjligheter och
för att begränsa områdets exponering mot
omgivningen. Delar av området är planlagt
för bostäder. Marken är både kommunaloch privatägd.

för Sotenäs kommun

U29 Sydöstra Hunnebostrand
Utredningsområde för bostäder. Med hänsyn till läget i tätortsområdets utkant bör
nytillkommande bostadsbebyggelse ges en
glesare bebyggelsestruktur med möjlighet
till större tomter. Marken är både kommunal- och privatägd.

Bos tads försö rjnings program

U41 Norra infarten
Komplettering med enstaka bostadshus är
lämplig. Marken är privatägd.

2011-2014

U40 Norra infarten 1
Komplettering med enstaka bostadshus är
lämplig. Marken är privatägd.

U28 Solliden
Utredningsområde för bostäder. Förutsättningar för att länka samman omgivande
närrekreationsområden med varandra ska
ges genom området. Marken ägs av kommunen.

2011-2014
för Sotenäs kommun

Bostadsfö rsörjnin gspro gram

ULEBERGSHAMN
HUNNEBOSTRAND
TÄTORTSOMRÅDE

PO2 Lans snickeri
Ägare: Sotenäs kommun
Aktuellt: En privat exploatör för dialog
med kommunen om markköp och utbyggnad av området. Något beslut om markköp
finns inte i dagsläget.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
från 1980 (Ellene Övergård 1:110 m.fl)
medger bostadshus inom två byggrätter i
två våningar. Planen syftar till att ge möjlighet för uppförande av 30 lgh i flerbostadshus. Genomförandetiden har gått ut.

PDP4 Askums-Anneröd
Detaljplaneförslaget ger möjlighet till
utbyggnad av 40 bostäder i form av friliggande villor och parhus/radhus. Planen är
just nu utställd. Antagande förväntas ske
under hösten.
PDP5 Ödby
Detaljplanen ska utreda möjlighet till
utveckling av camping, uthyrningsstugor,
vandrarhem och fritidsbostäder. Antalet
bostäder illustreras i samrådshandlingen
som 30 friliggande enbostadshus.
Arbete pågår med framtagande av utställningshandlingar. Utställning planeras ske
under hösten. Antagande kan därmed ske
tidigast nästa vår.

PO3 Brattebyvägen
Ägare: Sotenäs kommun
Aktuellt: Ingen ändring av gällande detaljplan (för att möjliggöra utbyggnad av
bostäder) har inletts.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Bratteby industriområde) från 1989
medger utbyggnad av industri. En fastighet för bostadsändamål har styckats av i
anslutning till planområdet, vilket begränsar områdets utbyggnad för verksamheter.
I ÖP2010 föreslås därför en utveckling
av området för bostadsändamål, en sådan
utveckling kräver en ny detaljplan.

5.2.4 PÅGÅENDE DETALJPLANER
PDP1 Östorm
Planförslaget möjliggör byggnation av 6
friliggande enbostadshus. Utställningshandlingar är under framtagande. Antagande planeras ske före årskiftet 2011/2012.
PDP2 Gamla Syfabriken
Ett planprogram ska tas fram för utveckling av området med inriktning mot bostäder (en- och flerbostadshus), småhandel
och kontor. Omfattning av bebyggelse är
ännu oklar. Programarbetet har just påbörjats. Ett program förväntas finnas framme
under hösten.
PDP3 Gamla folkets hus
Detaljplan ska möjliggöra för 15 lgh med
möjlighet till handelsverksamhet på den
gamla folkets hus-tomten samt 6 lgh och 34 enheter för handel i två huskroppar i den
norra delen av området. Detaljplanen har
varit utställd. Planen kommer att delas och
för den norra delen förväntas ett antagande
ske till sommaren.
40

5.2.5 SKOLA OCH
FÖRSKOLA
I Hunnebostrand finns en låg- och mellanstadieskola. Diagrammet, som ger prognosen för elevunderlaget de kommande
fyra åren, visar på en liten minskning av
elevantalet.
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Bostadsfö rsörjnin gspro gram

Prognos för elevunderlaget i Hunnebostrands skola läsåren 2013/2014-2016/2017
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5.2.6 HEL- OCH DELÅRSBOENDE
Kartan på nästa sida redovisar strukturen av helårs- respektive delårsbebodda
fastigheter inom tätortsområdet. För varje
delområde finns statistik över fördelningen
mellan helårs- och delårsbebodda fastigheter för åren 1998, 2003 och 2008 på
delområdesnivå (följer i tabellform nedan).
En sifferbeteckning för varje delområde
kopplar statistiken till kartan. Kartan visar
dagsläget.
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6 BOVALLSTRAND

6.1 ÖVERSIKT

Bos tads försö rjnings program

TÄTORTSOMRÅDE

BOVALLSTRAND

för Sotenäs kommun

2011-2014

Möjlighet till nya bostäder
Pågående detaljplaner (som innehåller bostäder)

Skomakarudden

34 bostäder i friliggande enbostadshus
och flerbostadshus

Totala kända antalet möjliga nya bostäder

34

Planlagda obebyggda områden (som tillåter bostäder)

Heljeröd 1:8
Korpåsberget
Rågården
Varvet
Södra Lyckogatan

17 bostäder i friliggande enbostadshus
27 bostäder i friliggande enbostadshus
13 bostäder i kedjehus
10 bostäder i parhus
9 bostäder i friliggande enbostadshus

Totalt antal bostäder enligt
illustrationskarta/inriktningsbeslut/bygglov

76

Varav bostäder på mark ägd av Sotenäsbostäder AB

13

Aktuell efterfrågan på bostäder
Kommunala tomtkön

Bovallstrand

73

Totalt inom tätortsområdet

73

Sotenäsbostäders kö (antal intresseanmälningar)

Bovallstrand

226

Totalt inom tätortsområdet

226
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Med hänsyn till Bovallstrands begränsade storlek är det inte rimligt med en
bebyggelseutveckling som motsvarar den
omfattning som den generella strategin
för bebyggelseutveckling i tätorten som
redovisas i ÖP2010. Bebyggelseutveckling
i en sådan omfattning under en relativt kort
tidsperiod riskerar att förändra tätortsområdets karaktär radikalt på bekostnad av den
befintliga ortens struktur och identitet.

6.2.2 UTREDNINGSOMRÅDEN
Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan.
U44 Södra Lyckogatan
Utvecklingsområde för bostäder genom
förtätning och genom ökade byggrätter
inom befintliga fastigheter för att förbättra
förutsättningarna för helårsboende. Marken
är privatägd.

Större, sammanhängande utvecklingsområden för bebyggelse finns främst i de östra
och norra delarna. I Bovallstrand finns i
dagsläget ca 110 byggrätter i form av planlagda, obebyggda områden samt pågående
detaljplaner.

U45 Ekelidsberget
Utredningsområde för bostäder. Vid
framtida byggnation ska stor hänsyn tas
till områdets höga naturvärden. Marken är
både kommunal- och privatägd.

I följande avsnitt redovisas de områden
inom tätortszonen som i ÖP2010 har blivit
utpekade som utredningsområden för
bostäder, områden som är planlagda men
fortfarande obebyggda samt pågående
detaljplaner och i vilket skede respektive
plan befinner sig. Vidare redovisas befintliga befolkningsunderlaget för förskola och
skola. Slutligen finns en genomgång av
hur situationen med hel- och delårsboende
inom ser ut inom tätortsområdet. Redovisningen sker i form av text och karta.

120

U46 Bärbydalen
Utredningsområde för bostäder. Hänsynszon ska lämnas mellan bostadsbebyggelse
och begravningsplats. Marken ägs av kommunen.
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Befolkningsutveckling fördelat på ålderskategorier för Bovallstrand
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BOVALLSTRAND

Småskaligheten och den väl sammanhållna
bebyggelsestrukturen ska värnas inom
tätortsområdet.

TÄTORTSOMRÅDE

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen fördelat på ålderskategorier
i Bovallstrand. De två åldersgrupperna
50-59 och 60-69 utgör en stor del av befolkningen medan resten av befolkningen
är jämnt fördelad på de olika ålderskategorierna.

2011-2014

Bovallstrand utgör 5,5 % av Sotenäs kommuns sammanlagda invånarantal.

för Sotenäs kommun
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BOVALLSTRAND

för Sotenäs kommun

2011-2014

U49 Säm
Utredningsområde för bostäder, turism,
rekreation, handel och hantverk. Stor hänsyn ska tas till allmänhetens tillgänglighet
till strandlinjen och till befintlig badplats.
Hotell/vandrarhem samt verksamheter med
publik inriktning (café, restaurang, butiker
mm) bör lokaliseras närmast vattnet för
att värna allmänhetens tillgång till strandlinjen. Marken är både kommunal- och
privatägd.

PO3 Rågården
Ägare: Sotenäsbostäder AB
Aktuellt: Inga konkreta utbyggnadsplaner
finns i nuläget. Privat exploatör har visat
intresse för markköp och utbyggnad.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Finntorp 2:285) från 1989 medger bostäder i max två plan med största byggnadsarea på sammanlagt 1700 m2. Genomförandetiden har gått ut. Illustrationskartan
redovisar fem byggnadskroppar i form av
kedjehus.

U52 Heljeröd
Komplettering med bostadshus är möjlig.
Exploatering bör undvikas inom de högst
belägna delarna för att värna utsiktsmöjligheter och för att begränsa bebyggelsens
exponering mot omgivningen. Vid utbyggnad ska hänsyn tas till befintliga värden
för närrekreation och friluftsliv samt till
bevarad tillgänglighet till angränsande
närrekreationsområde. Marken är både
kommunal- och privatägd.

PO4 Varvet
Ägare: Svenska hus AB (genom exploateringsbolag KB Skonaren nr. 2)
Aktuellt: Bygglovsansökan finns inlämnad
till kommunen för utbyggnad av 10 bostäder i 5 parhus.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(Klev 2:2 m.fl) från 2010 medger utbyggnad av bostäder inom fem byggrätter
med en maximal byggnadsarea på 240m2
per byggrätt. Planen anger att parhus ska
anordnas.

6.2.3 PLANLAGDA OBEBYGGDA OMRÅDEN

PO5 Södra Lyckogatan
Ägare: Håkan Christensson (Äger 5 av
tomterna. Övriga tomter är fördelade på
flera ägare)
Aktuellt: Projektering av marken för
utbyggnad av 5 tomter pågår. Byggklara
tomter förväntas finnas i början av 2012.
För övriga 4 tomter finns inga kända utbyggnadsplaner.
Planbestämmelser: Detaljplanen (Klev
1:57 m.fl) har nyligen vunnit laga kraft och
medger plats för sammanlagt 9 nya villatomter med en maximal byggnadsarea på
160/180 kvadratmeter per fastighet, varav
alla är obebyggda.

PO1 Heljeröd 1:8
Ägare: Heljeröd exploatering AB, Västra
Frölunda
Aktuellt: Området är under utbyggnad.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
från 2009 medger utbyggnad av friliggande
enbostadshus med en minsta byggnadsarea
på 70m2 respektive max 110m2. På illustrationskartan redovisas 17 bostadshus.
PO2 Korpåsberget
Ägare: Markbygg AB, Uddevalla (genom
exploateringsbolag TAT projektering AB)
Aktuellt: Markarbeten inom området är
klara och 26 byggklara tomter finns för
försäljning. Markbygg AB planerar att
”lyfta kvaliteten” för området och att aktivt
arbeta med försäljning av tomterna under
2012.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
(del av Finntorp1:187 m.fl) från 2006
medger byggnation av friliggande enbostadshus i max två våningar. Störst tillåtna
byggnadsarea är 120 m2 inklusive uterum.
Illustrationskartan redovisar sammanlagt
32 bostadshus.

6.2.4 PÅGÅENDE DETALJPLANER
PDP1 Skomakarudden
Detaljplanen ska ge förutsättningar för
utveckling med inriktning mot bostäder,
hotell, vandrarhem och restaurang. Förslaget medger utbyggnad av 26 friliggande
enbostadshus och två flerbostadshus med
vardera fyra lgh. I förslaget ingår även två
mindre småbåtshamnar samt byggrätter för
sjöbodar. Planen har varit utställd. Antagande kan ske i slutet av året.
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6.2.5 SKOLA OCH
FÖRSKOLA
Diagrammet, som ger en prognos för elevunderlaget i Bovallstrand de kommande
fyra åren, visar på en positiv utveckling där
det ökar med några elever till 2017.

60

56

64

Bos tads försö rjnings program

Prognos för elevunderlaget i Bovallstrands skola läsåren 2013/2014-2016/2017
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6.2.6 HEL- OCH DELÅRSBOENDE
Kartan på nästa sida redovisar strukturen av helårs- respektive delårsbebodda
fastigheter inom tätortsområdet. För varje
delområde finns statistik över fördelningen
mellan helårs- och delårsbebodda fastigheter för åren 1998, 2003 och 2008 på
delområdesnivå (följer i tabellform nedan).
En sifferbeteckning för varje delområde
kopplar statistiken till kartan. Kartan visar
dagsläget.
1
helårsbebodda
fastigheter

1998
2003
2008

191
177
183

delårsbebodda
fastigheter

257
285
311

2
År

helårsbebodda
fastigheter

delårsbebodda
fastigheter

1998

42

45

2003
2008

41
41

42
44

Bostadsfö rsörjnin gspro gram

TÄTORTSOMRÅDE

BOVALLSTRAND

för Sotenäs kommun

År

48

er

Helårsbebodda och delårsbebodda fastigheter
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7 BOHUS-MALMÖN

7.1 ÖVERSIKT

Bos tads försö rjnings program

TÄTORTSOMRÅDE

BOHUS-MALMÖN

för Sotenäs kommun

2011-2014

Möjlighet till nya bostäder
Pågående detaljplaner (som innehåller bostäder)

Gulldalsbrottet/Kullebrottet

oklart antal bostäder

Totala kända antalet möjliga nya bostäder

oklart

Planlagda obebyggda områden (som tillåter bostäder)

Ljungberget

15 bostäder i friliggande enbostadshus

Totalt antal bostäder enligt
illustrationskarta/inriktningsbeslut/bygglov

15

Varav bostäder på kommunägd mark

15

Aktuell efterfrågan på bostäder
Kommunala tomtkön

Bohus-Malmön

84

Totalt inom tätortsområdet

84

Sotenäsbostäders kö (antal intresseanmälningar)

Bohus-Malmön

111

Totalt inom tätortsområdet

111
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7.2 BAKGRUNDSFAKTA

7.2.1 BEFOLKNING

Sett till enbart markresurser finns goda
förutsättningar för bebyggelseutveckling
inom tätortsområdet. Sannolikheten att nya
bostäder skulle innebära en ökning av den
helårsboende befolkningen är med dagens
förutsättningar dock relativt liten. Avsak-

90

Diagrammet nedan redovisar befolkningsutvecklingen fördelat på ålderskategorier.
På Bohus-Malmön finns en ojämn fördelning mellan åldrarna där grupperna 50-59,
60-69, 70-79 och 80-89 står för majoriteten
av befolkningen på ön.

BOHUS-MALMÖN
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Befolkningsutveckling fördelat på ålderskategorier för Bohus-Malmön
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BOHUS-MALMÖN

Kollektivtrafik med båt är en vision kring
utvecklingen på Bohus-Malmön. Båttrafik
från Kungshamn till Lysekil via BohusMalmön och Preemraff skulle kunna fungera som både arbets- och skolpendling och
innebära förbättrade förutsättningar att vara
helårsboende på Bohus-Malmön.

TÄTORTSOMRÅDE

I följande avsnitt redovisas de områden
inom tätortszonen som i ÖP2010 har blivit
utpekade som utredningsområden för
bostäder, områden som är planlagda men
fortfarande obebyggda samt pågående
detaljplaner och i vilket skede respektive
plan befinner sig. Vidare redovisas befintliga befolkningsunderlaget för förskola och
skola. Slutligen finns en genomgång av
hur situationen med hel- och delårsboende
inom ser ut inom tätortsområdet. Redovisningen sker i form av text och karta.

för Sotenäs kommun

Trafikfrågan är av stor betydelse för möjligheten till utveckling på Bohus-Malmön.
En ny vägsträckning i form av en förbifart
vid Örn är en förutsättning för bebyggelseutveckling på Bohus-Malmön såväl
som längs väg 873. En ökad kapacitet
på färjan till och från ön är dessutom en
förutsättning för att fullfölja behovet av en
trafikförbättring för Bohus-Malmön som
tätortsområde.

Bos tads försö rjnings program

Bohus-Malmön ugör 2,7% av Sotenäs
kommuns sammanlagda invånarantal.

2011-2014

naden av barnomsorg och skola samt av
vård och service utöver den mest grundläggande, i kombination med den begränsade
tillgängligheten (även om förbättringar
kommer till stånd) gör det svårt, främst för
barnfamiljer, att få vardagslivet att fungera
som helårsboende på Bohus-Malmön.

synpunkter ska bearbetas och programmet
därefter utvärderas för ställningstagande
kring fortsättning.

7.2.2 UTREDNINGSOMRÅDEN

Bos tads försö rjnings program

TÄTORTSOMRÅDE

BOHUS-MALMÖN

för Sotenäs kommun

2011-2014

Områden där kommunen är positiv till en
prövning av föreslagen utveckling i detaljplan.

7.2.5 HEL- OCH DELÅRSBOENDE

U54 Gulldalsbrottet/Rävdalsbrottet
Utredningsområde för bostäder och turistiskt boende. Utbyggnad ska i struktur och
utformning ta hänsyn till, och utnyttja, den
unika miljö som stenbrotten utgör. Marken
ägs av kommunen.

Kartan redovisar strukturen av helårs- respektive delårsbebodda fastigheter inom
tätortsområdet. För varje delområde finns
statistik över fördelningen mellan helårsoch delårsbebodda fastigheter för åren
1998, 2003 och 2008 på delområdesnivå
(följer i tabellform nedan). Bohus-Malmön
utgör dock ett enda delområde.

U56 Kulledalsbrottet
Utredningsområde för bostäder och turistiskt boende. Utbyggnad ska i struktur och
utformning ta hänsyn till, och utnyttja, den
unika miljö som stenbrotten utgör. Marken
ägs av kommunen.

År
1998
2003
2008

U57 Sydväst om Grönvik
Utredningsområde för bostäder. Bostadsbyggnad ska ta hänsyn till befintliga rösen.
Bebyggelsen ska lokaliseras och utformas
så att befintliga siktstråk mellan rösena
bevaras. Marken ägs av kommunen.

7.2.3 PLANLAGDA OBEBYGGDA OMRÅDEN
PO1 Ljungberget
Ägare: Sotenäs kommun
Aktuellt: Tomterna är byggklara och försäljning via den kommunala tomtkön har
påbörjats under sommaren 2011.
Planbestämmelser: Gällande detaljplan
från 2006 medger utbyggnad av friliggande
enbostadshus, där huvudbyggnad får uppföras med max 130 m2. Illustrationskartan
redovisar 15 bostadstomter.

7.2.4 PÅGÅENDE DETALJPLANER
PDP1 Gulldalsbrottet mm
Planprogrammet ska utreda förutsättnignar
för utveckling av bostäder och turistiskt
boende. Programmet redovisar alternativ
för lösning av vägfrågan förbi Örn. Programsamråd har just avslutats. Inkomna
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Helårsbebodda
fastigheter
172
151
117

Delårsbebodda
fastigheter
497
534
577
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TÄTORTSOMRÅDE

BOHUS-MALMÖN

Bos tads försö rjnings program

Helårsbebodda och delårsbebodda fastigheter

för Sotenäs kommun

2011-2014
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Bos tads försö rjnings program
för Sotenäs kommun

2011-2014
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Sotenäs kommun
456 80 Kungshamn
Besök: Hallindenvägen 17, Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Fax: 0523-66 45 09
E-post: registrator.kommun@sotenas.se
Hemsida: www.sotenas.se

