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FÖRORD 
Arbetet med denna översiktsplan inleddes med ett programskede under våren 
2004 och ett samrådsskede under sommaren 2005. Under programskedet hölls 
allmänna möten om planförslagets inriktning i Lysekil, Brastad, Lyse och på 
Skaftö. I planförslaget har synpunkter som inkom under samrådet och utställ-
ningen inarbetats och några av frågeställningarna i planen fördjupats och detalje-
rats.  

En politisk ledningsgrupp, som utgörs av kommunstyrelsens presidium samt av 
ordförandena och vice ordförandena i byggnadsnämnden och miljö- och hälso-
skyddsnämnden har deltagit i och gett direktiv för arbetet i regelbundna möten. I 
ledningsgruppen har ingått: 

 
KS:  Stig Nilsson (s) t o m 040930, därefter Sven-Gunnar Gunnarsson  

Solveig Aronsson (s) 
Lars-Arne Staxäng (m) t o m 050523 därefter Mats Karlsson (m) 
Roland Karlsson (fp) 

BN: Sven-Gunnar Gunnarsson (s) t o m 040930, därefter Henry Han-
sen  

 Rickard Grundén (fp) 
MH: Mikael Melin (s) 
 Hans Nordlund (m) 

Programhandlingen arbetades fram på miljö- och stadsbyggnadskontoret av en 
arbetsgrupp av kommunala tjänstemän med planarkitekt Märta Grenås som an-
svarig och sammanhållande.  

Miljö- och stadsbyggnadskontoret uppdrog åt Rådhuset Arkitekter AB genom 
arkitekt Carin Trägårdh och landskapsarkitekt Maria Andersson, att i samarbete 
med den kommunala arbetsgruppen ta fram planen med texter och kartor. Plan-
arkitekt Märta Grenås, miljö- och stadsbyggnadschef Olof Österberg, Kristina 
von Schenck och Anders Fransson, miljö- och stadsbyggnadskontoret samt An-
ders Axelsson och Bob Christiansson från tekniska kontoret har utgjort arbets-
grupp och bidragit med delar av underlaget för planförslaget.  

Översiktsplanen förs härmed till kommunfullmäktige för antagande. Planen 
kommer att hållas levande genom en aktualitetsförklaring under varje mandatpe-
riod. Förändringar i kommunen och omvärlden kan innebära nya beslut som rör 
mark- och vattenanvändningen och som gör att ändringar i översiktsplanen mås-
te göras. Avsikten är dock att grunddragen i planen skall vara så genomarbetade 
och förankrade att den kan utgöra ett bra underlag för kommunens fysiska plane-
ring under lång tid framöver. 
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OM ÖVERSIKTSPLANEN 

Detta är översiktsplan 2006 
Du håller nu kommunens nya översiktplan ÖP 06 i din hand. 
Kommunens gällande översiktsplan, ”Översiktsplan 90, mark, kustvatten 
och hav”, antogs av kommunfullmäktige i augusti 1990. Denna plan har 
använts tills nu men kommer att upphöra att gälla när den nya planen anta-
gits.  
I denna översiktsplan redovisas kommunens viljeinriktning och ställnings-
taganden i första hand beträffande sådana utvecklingsfrågor som rör an-
vändning av mark och vattenområden i kommunen. Planeringshorisonten, 
dvs. den tid framöver som planens förslag syftar till, är 10 till 15 år. 
I översiktsplanen ingår följande kapitel: 

Inledning, Om översiktsplanen, (detta kapitel) 
I kapitlet ges en sammanfattande redovisning av vad en översiktsplan är, 
vad den har för funktion och hur processen att ta fram planen går till. 

Mål och utgångspunkter 
Kapitlet behandlar kommunens framtidsvision till 2015, andra övergripan-
de och kommunala mål, samt kommunens utgångspunkter för denna över-
siktsplan. 

Intressen och anspråk 
I kapitlet redovisas utifrån ett sektorsperspektiv de anspråk som ställs på 
mark- och vattenanvändningen i kommunen. För i stort sett varje beskrivet 
intresse eller anspråk redovisar kommunen ett ställningstagande. 

Planförslag 
I kapitlet redovisas den föreslagna användningen av mark- och vattenområ-
dena i kommunen. Markanvändningen redovisas på en kommuntäckande 
karta och på delområdeskartor för Brastad – Bro, Lyse, Brofjorden, Lysekil 
och Skaftö. Till kartorna hör beskrivande text. Regler och rekommendatio-
ner för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande 
redovisas på en kommuntäckande karta med tillhörande text. 

Mellankommunala frågor 
I kapitlet redovisas de frågor av mellankommunal art som planen behand-
lar. 

Riksintressenas behandling 
I kapitlet redovisas särskilt hur kommunen avser att tillgodose riksintresse-
na i planen, och vilka hänsyn som tas till dessa. 

Konsekvenser 
I kapitlet görs en översiktlig avstämning av planens förslag mot de ställda 
miljömålen samt redovisas vilka miljökonsekvenser och sociala konse-
kvenser som planförslaget kan ge.  
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Översiktsplanens syfte och roll  
Vad är en översiktsplan? 
En översiktsplan är en kommunomfattande plan som visar kommunens syn 
på hur mark- och vattenområden skall användas inom kommunens gränser. 
Planen är kommunens mest långsiktiga instrument och den skall ligga till 
grund för beslut som rör ekonomiska, tekniska, ekologiska och sociala frå-
gor med anknytning till den fysiska planeringen. Kommunen har ansvar för 
den fysiska miljön och för hur vi hushållar med våra naturresurser, vårt kul-
turarv och vår livsmiljö på ett långsiktigt hållbart sätt. Innehållet i och pro-
cessen för översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen (PBL) och mil-
jöbalken (MB).  
I PBL anges att varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för 
myndigheter och enskilda. Däremot uttalar planen en kommunal vilja och 
är vägledande för efterföljande beslut. Den är också en överenskommelse 
mellan stat och kommun om hur riksintressena beaktas. 

Vad redovisas i planen? 
PBL reglerar inte i detalj vad översiktsplanen skall innehålla, utan kommu-
nen har stor frihet att utforma den efter lokala förutsättningar och skiftande 
planeringsbehov och resurser. Det finns dock enligt lagstiftningen ett obli-
gatoriskt innehåll för varje översiktsplan. Av översiktsplanen skall framgå: 
• grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden 
• hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras 
• hur kommunen avser att tillgodose riksintressena enligt miljöbalken 

• vilka de övriga allmänna intressena är och hur de behandlas 

• hur gällande miljökvalitetsnormer iakttas 

• vilka miljö- och riskfaktorer som finns 

• skälen till planens utformning 

• konsekvenserna av planens utformning 

• vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att fullfölja planen 

För att kunna bedöma om utvecklingen är lämplig från allmän synpunkt 
fordras en helhetssyn på användning av mark och vatten och på bebyggel-
sefrågor i kommunen där sambanden mellan utvecklingen i kommunens 
olika delar, i tätorter och på landsbygd beaktas.  
Översiktsplanen ska hållas levande genom att kommunfullmäktige, minst 
en gång under varje mandatperiod, tar ställning till översiktsplanens aktua-
litet. 

Vägledning vid prövning av tillstånd 
Översiktsplanen redovisar allmänna intressen och dessas anspråk på mark- 
och vatten och innefattar inte några vägningar gentemot enskilda intressen. 
Den utgör underlag för kommunens prövning av beslut om detaljplaner och 
bygglov. Den ger dessutom grund för andra myndigheters tillståndspröv-
ning och överprövning gentemot plan- och bygglagen, miljöbalken och an-
nan lagstiftning som rör den fysiska miljön. 
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Miljöbedömning 
I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 bestämmelser om miljö-
bedömningar av planer och program. Ett EG- direktiv ligger bakom de nya 
bestämmelserna. Planerna- även översiktsplanerna- skall genomgå en mil-
jöbedömning om deras genomförande kan antas medföra betydande miljö-
påverkan. Kravet gäller för planer som påbörjas efter den 21 juli 2004 eller 
om de inte antagits förrän efter den 21 juli 2006. I miljöbalken anges vad 
en miljöbedömning är och att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprät-
tas då planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedöm-
ning avser en hel process som skall följa planarbetet från programstadiet till 
en färdig antagen plan. Arbetet med översiktsplanens program påbörjades 
före den 21 juli 2004, och det var vid den tidpunkten inte känt hur lagstift-
ningen skulle behandla direktivet och hur miljöbedömningar skulle genom-
föras, varför en sådan process inte påbörjades i samband med planarbetet. 
En miljöbedömning i efterhand har inte ansetts som meningsfull att genom-
föra. 

Planen innehåller en konsekvensbeskrivning där miljökonsekvenserna och 
de sociala och ekonomiska konsekvenserna redovisats samlat på det sätt 
som plan- och bygglagen föreskriver. Någon separat miljökonsekvensbe-
skrivning har inte upprättats.  

Tidigare översiktsplanering 

Översiktsplan för Lysekils kommun ÖP 90 
Den nu gällande översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 90, antogs av 
kommunfullmäktige hösten 1990. Planen kommer formellt att gälla till dess 
den nya översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige. 

ÖP 90 har fungerat väl som beslutsunderlag för kommunens ställningsta-
ganden i frågor som rör den fysiska miljön fram till nu. Förändrade förut-
sättningar för utveckling och byggande, nya krav och delvis förändrad lag-
stiftning gör det emellertid befogat med en översyn och omarbetning av 
översiktsplanen. 

Övrig översiktlig planering av betydelse för ÖP  
Många av de ställningstaganden och riktlinjer som följande planer redovi-
sar är aktuella ännu idag. Planerna har i tillämpliga delar inarbetats i denna 
översiktsplan och därmed skall de i fortsättningen inte betraktas som gäl-
lande dokument. 

Gullmarnplanen 

Gullmarnplanen är en fysisk översiktsplan från år 1985 som togs fram 
gemensamt av kommunerna i Gullmarsfjordens nederbördsområde i syfte 
att förbättra vattenförhållandena i fjorden. Planen, där delar av kommuner-
na Lysekil, Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Dals Ed ingår antogs av 
respektive kommuns fullmäktige och var avsedd att ligga till grund för 
kommunernas fortsatta översiktliga planering. Planens riktlinjer och åt-
gärdsförslag överfördes till ÖP 90. Riktlinjerna behandlade bland annat hur 
enskilda vatten- och avloppslösningar skall utföras inom nederbördsområ-
det och åtgärderna beskrev olika insatser för att förbättra förhållandena och 
för att förhindra onödiga utsläpp till fjorden. 
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I samband med att den kommunala planeringen genomfördes, beslutade 
länsstyrelsen om att inrätta ett naturvårdsområde för Gullmarn med strand-
områden.  

Översiktsplan för Skalhamn och Norra Grundsund 

Planen är antagen av kommunfullmäktige år 1992. Planen togs fram för att 
en beredskap för utbyggnad i samhällena Skalhamn och Norra Grundsund 
skulle skapas. Kommunen har utgått från planens slutsatser och förslag vid 
beslut om bygglov och i arbete med detaljplaner i området. 

Fördjupad översiktsplan för Lysekils tätort och Fördjupad översikts-
plan för Skaftö 

”Lysekils tätort översiktsplan 93, bearbetning av översiktsplanen för Lyse-
kils kommun” och ”Skaftö översiktsplan 93”samrådsbehandlades båda men 
fördes inte till antagande. Planerna har trots detta legat till grund för kom-
munens vidare arbete med detaljplaner och andra beslut om fysiska föränd-
ringar.  

Ny översiktsplan för Lysekils kommun 

Aktualitetsförklaring 
Enligt PBL skall kommunfullmäktige en gång under varje mandatperiod 
besluta om översiktsplanens aktualitet. Fullmäktige i Lysekil beslöt under 
år 2000 om en aktualitetsförklaring av den gällande översiktplanen. De frå-
gor som togs upp som särskilt viktiga att behandla i en ny plan beslöts för-
utom de allmänna lagstadgade vara: 

• Bebyggelse och bosättning 

• Gullmarsfjorden och avrinningsområdet 

• Brofjordens industriområde 

• Vindkraft i kommunen 

• Fördjupade studier av Lysekils stad och Skaftö. 

Översiktsplanens program- samråds- och utställnings-
skeden  
Arbetet med ny översiktplan har indelats i programskede samrådsskede och 
utställningsskede. Under varje skede har samråd eller utställning av försla-
get genomförts och inkomna synpunkter bearbetats till nästa skede. De fles-
ta ändringar i förslaget har genomförts efter samrådsskedet, medan försla-
get efter utställningen endast ändrats marginellt. Stora ändringar efter ut-
ställningen skulle annars kunna föranleda en helt ny utställning. 

Upplägg av arbetet 
En ledningsgrupp av politiker från kommunstyrelse, byggnadsnämnd och 
miljö- och hälsoskyddsnämnd har lett arbetet från program till antagande. 
En arbetsgrupp av tjänstemän från miljö- och stadsbyggnadskontoret och 
tekniska förvaltningen har utfört arbetet med översiktsplanens handlingar 
med miljö- och stadsbyggnadskontoret som sammanhållande och med 
Rådhuset Arkitekter AB som konsult. Kommunens tjänstemän har också 
arbetat fram underlag för vissa delavsnitt av planen. 
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VISION 2015 
Ett hållbart samhälle skall tillgodose dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers behov. Alla beslut skall utformas på ett sätt som beak-
tar ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsper-
spektiv. 
Lysekils närhet till Västerhavet har präglat kommunens historia och identi-
tet och kommer i högsta grad att också påverka framtiden. Havet är den 
främsta tillgången för Lysekils kommun och avsikten är att arbeta för att 
förstärka kommunens marina profil. 

Vision och strategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 
För att uppnå det visionen strävar efter, kommer följande utvecklingsområ-
den att vara i fokus: 
 

Folkhälsa och delaktighet  

• Trygga och goda uppväxtvillkor för våra barn 

• Ökad hälsa i arbetslivet 

• Förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och 
stärka hälsan hos de äldre 

• Nya mötesplatser för ökad delaktighet och inflytande 
 
 

Vår vision 
”Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året runt 
och präglas av positiva människor som inspirerar varandra 
till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro.” 
Det framtida samhället i Lysekil skall bygga på: 

• en positiv dialog mellan medborgare, företag och 
kommunen 

• ett livskraftigt och hållbart näringsliv 

• ett rikt kulturliv 

• goda möjligheter till utbildning 

• god kommunal service 

• en god tillgång till attraktivt boende 

• en hälsosam miljö 
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Näringsliv 

• En kreativ miljö runt de marina näringarna 

• Kreativa miljöer genom kontors- och industrihotell 

• Starka och aktiva företagarnätverk och samarbetsgrupper 

• Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 

Boendemiljö och livsmiljö 

• Ett brett utbud av attraktiva bostäder för åretruntboende i vacker 
och hälsosam miljö med närhet till bad, båtplats och strövområden 

• Boende för äldre och funktionshindrade i alla kommundelar 

• Centrummiljöerna skall inbjuda till möten året runt. 

Kommunikationer 

• Snabb, säker och billig tillgång till Internet 

• Ökad delaktighet och demokrati genom ökat IT användande 

• Snabba kommunikationer till Norge och till regionerna Trestad och 
Göteborg (bl.a. fast förbindelse över Gullmarn). 

• Heltäckande gång- och cykelvägnät och utbyggd kollektivtrafik 

Kompetens och livslångt lärande 

• God tillgång till utbildningar av hög kvalité som efterfrågas av 
näringsliv och den enskilde 

• Lysekils Högskolecentrum - mötesplats för innovativa idéer och 
möjlighet till eftergymnasiala kurser 

Kultur 

• Lysekil skall vara en av regionens intressantaste kulturkommuner 

• Kommunens unika kulturhistoriska miljöer är attraktiva besöksmål 

Besöksnäring – Turism 

• Lysekil skall vara det självklara valet 

• ”Lysekil” skall vara ett av Sveriges starkaste varumärken 

• Från sommarturism till åretruntturism 

• Ökad samverkan mellan näringsliv och kommun ger utökad service 
och utbud till besökare. 

Fortsatt arbete med Vision 2015. 

Det fortsatta arbetet med att förverkliga visionen skall genomsyras av ett 
jämställt tänkande, utnyttjande av mångfaldens positiva effekter och om-
tanke om de kommande generationerna. 
Genom ett brett partnerskap, där enskilda såväl som företag, föreningar och 
andra organisationer engageras, skall långsiktiga såväl som kortsiktiga mål 
inom varje utvecklingsområde tas fram. 
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MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER 

Allmänt 
Trots att det kommunala självstyret är starkt, påverkar många beslut på 
andra nivåer möjligheterna för Lysekils kommun att uppfylla sina uppställ-
da mål. Kommunens geografiska läge ger speciella förutsättningar för kom-
munikationerna till och från kommunen och för näringslivets utveckling. 
Kommunen har från att ha legat på ett invånarantal runt 15 550 för tio år 
sedan, tappat invånare till en nivå av ca 14 800. Sjunkande befolkningstal 
kan innebära att kommunens intäkter minskar, och om inte detta kompense-
ras på annat sätt kan kommunen få svårigheter att upprätthålla den av invå-
narna önskade servicen eller på andra sätt fullfölja sina åtaganden mot in-
vånarna. 
Kommunens strävan är att så långt möjligt styra utvecklingen på ett sätt 
som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart, och använder olika åt-
gärder och styrinstrument för detta. Översiktsplanen är en typ av instrument 
för att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Planen kan ge en samlad bild 
av olika utvecklingsalternativ för kommunen och också visa på konsekven-
serna av det eller de alternativ som väljs.  

Lysekils kommun och havet 
Havet är den största tillgången för Lysekils kommun liksom också för övri-
ga kustkommuner i Bohuslän. Havet har sedan lång tid givit arbete genom 
fiske, sjöfart och förädlingsindustri och genom forskning, turism och fri-
luftsliv, och havet har varit en grundförutsättning för att orten Lysekil kun-
nat utvecklas till en riktig stadsbildning längst ute i havsbandet. Närheten 
till havet har hittills varit ett starkt skäl för många att bosätta sig i kommu-
nen, trots att traditionella havsanknutna näringar svikit, och att en begrän-
sad arbetsmarknad tvingar till pendling till arbetsplatser utanför Lysekils 
kommun.  
Kommunen avser också fortsättningsvis att använda det unika läget för att 
förstärka och utveckla befintliga och nya verksamheter med marin anknyt-
ning och det lokala näringslivet. Också andra sätt att locka besökare och 
nya invånare att bosätta sig i kommunen behöver utvecklas, när de traditio-
nella verksamheterna viker. Sådana åtgärder kan vara att erbjuda attraktiva 
boendemiljöer med närhet till hav och natur samt att möjlighet till båtplats i 
bostadens omgivningar kan tillskapas. 
Havet och kustområdena är dock känsliga ekosystem som lätt kommer i 
obalans vid för stora påfrestningar. Det har under de senaste decennierna 
visat sig att havets resurser på flera sätt utnyttjas över sina möjligheter. 
Övergödning, föroreningar och olämpliga anläggningar har påverkat vatten 
och bottnar så att vattenkvalitet och förutsättningar för biologiskt liv för-
sämrats. Vattenmassornas ständiga rörelser innebär att påverkan i stor ut-
sträckning är storskalig, men också lokala utsläpp och anläggningar kan 
försämra kustvattnens status. Många delvis konkurrerande anspråk trängs i 
kustområdena. Detta framgår också av de anspråk som staten ställer genom 
att stora delar av kommunens land- och vattenyta är täckt av olika riksin-
tressen. Riksintressen för natur- och kulturvård och friluftsliv som avser ett 
bevarande av kustområdenas värden samsas med riksintressen för utveck-
ling av tung industri, sjöfart, vindkraft och infrastruktur.  
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Kommunen är beroende av att kunna nyttja en del av kustområdets resurser 
för att tillgodose invånarnas och besökarnas önskemål om arbetsplatser, bo-
städer, service och rekreation. Samtidigt är god vattenkvalitet en av grund-
förutsättningarna för en fortsatt positiv och önskvärd utveckling i kustom-
rådet. Kommunen är övertygad om att det på ett långsiktigt hållbart sätt går 
att utnyttja det fördelaktiga läget vid kusten för nödvändig utveckling sam-
tidigt som värdena bibehålls och havets status inte försämras.  

Problem och möjligheter- en kortfattad analys 

Hoten och svagheterna kan uppvägas av….    
Kommunens läge vid havet innebär enligt ovan i vissa avseenden svaghe-
ter, medan det ur andra aspekter ger både styrkor och möjligheter. Närings-
livet där en stor del av arbetsplatserna utgörs av tillverkningsindustri, är ett 
av problemen. Lågt nyföretagande och en förhållandevis låg utbildningsni-
vå är en annan svaghet. Av detta följer att det är svårt för högutbildade Ly-
sekilsungdomar att få arbete och kunna flytta tillbaka till uppväxtkommu-
nen. Ett alternativ kan då vara att pendla till arbete på annan ort. Det tids-
mässigt relativt långa avståndet till andra arbetsmarknader kan dock inne-
bära att människor tvekar att bosätta sig i kommunen. Stigande bensinpriser 
som inte kompenseras av bättre kollektivtrafikförbindelser blir reella hot 
mot ökad bosättning baserad på pendling.   

Externa köpcentra på nära håll i grannkommunerna och dålig köptrohet är 
ett hot mot den kommersiella servicen, som hittills är förhållandevis god i 
kommunen.  

Minskade befolkningstal och en åldrande befolkning utgör hot mot den 
kommunala ekonomin, som redan tidigare är svag. Svag ekonomi ger 
kommunen mindre handlingsfrihet och möjligheter att gripa in och styra 
utvecklingen i önskvärd riktning genom kommunala insatser.  

Den fortsatt starka trenden med uppköp av bostadshus i skärgården för fri-
tidsanvändning fortsätter att skapa problem för kommunen. Genom att 
markresurserna i kustområdet är begränsade kan kommunen inte kompen-
sera bortfallet av goda och beboeliga helårshus som övergår till fritidshus 
med nya attraktivt belägna helårsområden i samma takt som de äldre husen 
försvinner ur beståndet helårsbostäder. Detta innebär ett reellt hot mot 
kommunens överlevnad som helårskommun.  

Nerläggning av jordbruksföretag och minskat antal betande djur innebär ett 
hot mot det öppna och ofta småskaliga jordbrukslandskapet som till vissa 
delar riskerar att växa igen genom minskat betestryck.  

… kommunens styrkor och möjligheter  
Mot sådana hot och svagheter som kommunen kan identifiera och bearbeta 
måste också ställas de styrkor som läget, miljön och andra naturgivna förut-
sättningar ger och vilka möjligheter till utveckling som finns utifrån detta.  

Kommunens läge vid havet, med orörd skärgård, öar, fjordar och ett inland 
där avståndet till havet aldrig är långt är en av kommunens största styrkor. 
Lysekil med stadsbebyggelse längst ute i havsbandet, fiskesamhällena, 
landsbygdens varierade bebyggelsemiljöer och talrika lämningar från sten- 
brons- och järnålder vittnar om en rik kulturhistoria i en bygd där männi-
skor levt av havet och jorden sedan urminnes tider. De stora natur- och kul-
turvärdena, det rena vattnet och den friska luften är kvaliteter som lätt för-

Stor del tillverkningsindustri 
Lågt nyföretagande och låg utbild-
ningsnivå 
Ökad pendling och stigande bensin-
priser 

Attraktiva bostäder blir sommarhus 

Minskad befolkning 

Kulturlandskapet förändras 

Läget vid havet 
Staden vid havet 
En rik kulturhistoria 
Unik natur 
Rent vatten och frisk luft 
Rik fritid 



          VISION 2015, MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER 
                        

 ÖP 06 LYSEKILS KOMMUN                                                                                  9 

knippas med Lysekils kommun. Dessa starka värden utgör en stor attrak-
tion för människor som vill bosätta sig i kommunen och i samband med 
planering av nya bostadsmiljöer. Natur- kultur- och friluftsvärdena utgör 
också grunden för kommunens attraktionskraft för sommarboende, turister 
och besökare samt för att tillfredsställa den egna befolkningens rekrea-
tionsbehov. För många kan rekreationsbehovet tillfredsställas med den 
egna båten. Utbyggnad av fler båtplatser ger ännu fler människor möjlighe-
ter att njuta av att få befinna sig på havet. 

Kommunens attraktivitet för fritidsboende och turister innebär också att 
den kommersiella servicenivån är hög i förhållande till det underlag som 
den åretruntboende befolkningen ensam skulle ge. Staden Lysekil har ett 
gott detaljhandelsutbud och större livsmedelsbutiker finns relativt väl till-
gängliga för stora delar av befolkningen. Lysekil och samhällena på Skaftö 
har fler åretruntöppna restauranger och andra näringsställen än vad som 
skulle kunna förväntas i samhällen av motsvarande storlek.  

En styrka är också den goda kvaliteten i många av kommunens befintliga 
bostadsmiljöer. Möjligheterna att utifrån platsens förutsättningar fortsätta 
att planera och uppföra nya bostäder i attraktiva miljöer är goda liksom 
också att utveckla de turist- och besöksnäringarna på ett sätt som är lång-
siktigt hållbart för naturen och kommunen. 

Läget vid havet har också givit förutsättningar för verksamheter och när-
ingsliv som har speciella krav på närhet till hamn- och vattenkontakt. Han-
delshamn, fiskberedningsindustri och raffinaderiet vid Brofjoren är exem-
pel på sådana verksamheter som redan finns etablerade i kommunen och 
där utvecklingsmöjligheter finns. Utifrån den stora utbyggnad av raffinade-
riverksamheten i Brofjorden som pågår kan konstateras att förekomsten av 
ett industriområde avsett för tung industri innebär en styrka för kommunen.  

Marin forskning och grundutbildning är sedan länge väl etablerad i kom-
munen med institutioner och anläggningar. Både Göteborgs universitet och 
Uppsala universitet finns i kommunen genom Kristinebergs Marina Forsk-
ningsstation och Klubbans biologiska station. Dessutom finns Fiskeriver-
kets havsfiskelaboratorium. Marin biologi kan studeras i ett nationellt pro-
gram på gymnasiet. Förekomsten av dessa institutioner är en styrka för 
kommunen liksom också möjligheten att från nära håll få kunskap om ha-
vens ekosystem och orsakssammanhangen kring förändringarna i haven. 
Möjligheten finns att utveckla institutionerna och skapa nya företag i an-
slutning till dessa. Vidare kommer det att finnas möjligheter att ytterligare 
fördjupa kunskaperna och höja utbildningsnivån inom kommunen genom 
ett planerat högskolecentrum med tonvikt på havet och havsmiljön, besöks-
näringarna och den marint orienterade industrin.  

Landsbygdens avfolkning och hotet mot det öppna landskapet kan minskas 
genom aktiva åtgärder. Möjligheter finns till alternativ produktion på mar-
kerna av tex. energigrödor eller naturnära och ekologisk köttproduktion. 
Vidare finns en utvecklingspotential i besöksnäringen genom tillskapande 
av småskaliga boendeanläggningar i anslutning till verksamheter på lands-
bygden, vandringsleder i natur- och kulturlandskap och andra anläggningar 
för fritid och rekreation.   

 

 

 

Hög kommersiell servicenivå 
God kommunal service 

Fina bostadsmiljöer 
Goda utvecklingsmöjligheter  

Verksamhetsområden med speciella 
förutsättningar 

Universitet, marin forskning och ut-
bildning 

Utvecklingspotential på landsbygden 
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Lysekils kommun och omvärlden  
Lysekils kommun tillhör Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 
län. Inom regionen har kommunerna bildat Kommunförbundet Fyrbodal 
som sedan början av år 2005 ombildats till Kommunalförbundet Fyrbodal 
där kommunerna kan samverka och agera med större kraft i gemensamma 
frågor än vad man hade möjlighet till i det gamla kommunförbundet. I för-
bundet ingår Lysekil och tretton andra kommuner i norra och mellersta Bo-
huslän samt Dalsland. Förbundets uppgifter skall främst vara att arbeta med 
tillväxt- och utvecklingsfrågor. Även annat som gemensamt ägda bolag och 
övertagande av vissa kommunala uppgifter kan ligga under kommunalför-
bundets ansvarsområden.  

Lysekils kommun har också ingått i Fyrstad, som tills nu varit ett samar-
betsorgan mellan kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Ly-
sekil. De fyra kommunerna har samarbetat i frågor som främst gäller kul-
tur, utbildning och näringsliv. Det finns en uttalad vision att ”Fyrstad år 
2012 skall vara en ledande teknik- och industriregion i Europa”. Visionen 
bygger på att kompetens, teknik, företagsmiljö, individmiljö, kommunika-
tioner och samverkan skall utvecklas i Fyrstad. 

I Västra Götalandsregionen ingår 49 kommuner. Regionen har sjuk- och 
primärvård och tandvård som sina huvuduppgifter, men ansvarar även för 
frågor som handlar om regional tillväxt och utveckling, miljö och kultur. 
Västra Götalandsregionen har arbetat fram en övergripande framtidsvision 
för det regionala utvecklingsarbetet, ”Det goda livet” som handlar om män 
och kvinnor som har ett meningsfullt och utvecklande liv med god hälsa 
och med tillgång till utvecklingsmöjligheter, en rik fritid, rikt kulturliv och 
arbete. Den handlar också om att få växtkraft i alla delar av regionen och 
om förutsättningarna för att få livskraftiga företag.  

 

Kommunens övergripande mål 
Kommunen arbetar efter målet om en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Detta innebär att kommunen skall sträva 
efter 

• att utifrån de lokala förutsättningarna och lokala miljömål sträva ef-
ter ekologisk hållbarhet med utgångspunkt från de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. 

• att full delaktighet och jämställdhet skall gälla för alla kommunin-
vånare i Lysekils kommun. 

• att kommunen skall erbjuda goda levnadsvillkor, goda boendemil-
jöer, utkomstmöjligheter för alla, bra utbildning, vård och omsorg 
och en rik fritidsmiljö. 

• en kommun i ekonomisk balans 

• en positiv befolkningsutveckling 

• ett varierat näringsliv 

Vision Fyrstad 2012 
En ledande teknik- och industriregion 
i Europa 

Vision ”det goda livet” 
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Miljömålen 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som utgör ut-
gångspunkt för miljöarbetets inriktning i Sverige. De nationella miljömålen 
ligger till grund för Länsstyrelsens beslutade regionala miljömål som redo-
visats i rapporten Miljömålen i Västra Götaland 2003. Miljönämnden har 
som ansvarig nämnd utarbetat en miljötillståndsbeskrivning och förslag till 
lokala miljömål utifrån de nationella och regionala miljömålen och den lo-
kala miljösituationen. Dessa har remitterats till de politiska partierna. I 
översiktsplanens samrådsupplaga redovisades en sammanfattning av de lo-
kala miljömålen.  
Efter samrådet av översiktsplanen och miljömålen har konstaterats att de 
miljömål som fastlagts i den kommunala energiplanen och som främst av-
ser målen ”Begränsad klimatpåverkan”, och ”Bara naturlig försurning” är 
inaktuella. Nya mål skall tas fram i en reviderad energiplan för kommunen. 
Flera av målen i den gamla planen är delvis uppfyllda i och med att kom-
munen byggt ut fjärrvärmenät där värmekällan utgörs av spillvärme från 
raffinaderiet.  
Arbete med en naturvårdsplan för kommunen har påbörjats och i samband 
med det arbetet kommer förslag på nya miljömål att tas fram också för 
”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” och 
”Ett rikt växt- och djurliv”. Därigenom kommer samtliga nationella mål 
utom målen ”skyddande ozonskikt”, ”säker strålmiljö” och ”storslagen 
fjällmiljö” att behandlas i de kommunala miljömålen. 
I miljötillståndsbeskrivningen redovisas raffinaderiets bidrag till klimatför-
ändrande utsläpp för sig, skilda från övriga verksamheter i kommunen. Det 
innebär att kommunens arbete med lokala miljömål för målen ”Begränsad 
klimatpåverkan” och ”Bara naturlig försurning” omfattar kommunen, raffi-
naderiet undantaget. Raffinaderiet ensamt står för så stor del klimatpåver-
kande utsläpp att de nationella målen om minskade utsläpp inte skulle var 
möjliga att uppnå om raffinaderiets verksamhet skulle ingå i kommunens 
mål. 
Flera av kommunens miljömål har direkt koppling till de förslag som ställs 
i översiktsplanen och kommer att relateras till denna. Kommunens förslag 
till miljömål i sammandrag redovisas på följande sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riksdagens beslutade miljömål 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust 

och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

Staden Lysekil och kommunen präglas 
av läget vid havet 
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BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN  
Skall tas fram i samband med en ny energiplan. 

FRISK LUFT 
• Bilfri stadskärna (området kring stadsparken och Kungsgatan) till år 2020. 
• Minskade utsläpp från vedeldning inom tätorterna.  

BARA NATURLIG FÖRSURNING 
Se under lokala miljömålen för ”begränsad klimatpåverkan” och ”frisk luft”. 

GIFTFRI MILJÖ 
• Alla kända förorenade områden skall vara sanerade senast 2015. 

INGEN ÖVERGÖDNING 
• Senast år 2020 skall alla enskilda avloppsanläggningar i Lysekils kom-

mun uppfylla godtagbar standard, enligt gällande lagstiftning och lokala 
föreskrifter. 

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
• Broälven och dess biflöden skall vara en god öringbiotop. 

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 
Se målet ”ingen övergödning” 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD 
Se målet ”ingen övergödning” 

MYLLRANDE VÅTMARKER 
Skall tas fram i samband med den nya naturvårdsplanen för kommunen. 

LEVANDE SKOGAR 
Skall tas fram i samband med den nya naturvårdsplanen för kommunen. 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 
Skall tas fram i samband med den nya naturvårdsplanen för kommunen. 

GOD BEBYGGD MILJÖ 
• Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt 

att de lokala miljömålen avseende energianvändning, användning av icke 
fossila bränslen och transporter kan nås.  

• Kommunens kulturhistoriska och estetiska värden skall också tas till vara 
och utvecklas i enlighet med kommunens kulturminnesvårdsprogram. 

• Kommunens tätortsnära grönområden skall tas till vara i enlighet med 
programmet i översiktsplanen. 

• Kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över de riktvär-
den som riksdagen fastställt. 

• Kommunens lokaler skall ha en hälsosam inomhusmiljö, vilket ställer 
krav på materialval vid byggnation och renovering, ventilationen och lo-
kalvård  

• Radonhalten i samtliga skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 
Bq/m3 luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 
Bq/m3.  

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 
Skall tas fram i samband med den nya naturvårdsplanen för kommunen. 
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Agenda 21 och miljömålen 
Agenda 21 är ett handlingsprogram för globalt, nationellt, regionalt, lokalt 
och individuellt miljömålsarbete. Den svenska regeringen och riksdagen 
har fastställt att varje kommun ska ta fram en lokal Agenda 21. I Lysekils 
kommun har det grundläggande Agenda 21-arbetet bedrivits med särskild 
samordnare av dessa frågor. Allt arbete i kommunen skall ske med ut-
gångspunkt från grundtankarna i Agenda 21. Energiplan, upphandling med 
miljöhänsyn och årliga miljöredovisningar är resultat av det lokala Agenda-
21 arbetet i kommunen. 

I Lysekils energiplan finns lokala mål och ett åtgärdsprogram för hur 
kommunen skall minska användningen av fossilt bränsle, minska elför-
brukningen och få invånarna att leva mer energieffektivt.  

Kommunen antog år 1997 riktlinjer för upphandling med miljöhänsyn, med 
målsättningen att miljökrav skall ställas tillsammans med övriga kriterier 
och krav.  

Sedan 1997 sammanställs en årlig miljöredovisning för Lysekils kommun. I 
denna följs de lokalt fastställda miljömålen upp och redovisas miljöarbetet 
inom de kommunala verksamheterna under det aktuella året med miljömål 
för nästkommande år. 

Andra måldokument 
I kommunens måldokument och handlingsplaner beskrivs konkret hur arbe-
tet med att skapa en god livsmiljö bedrivs. Inom det som kallas för ”sociala 
frågor” finns följande dokument: 

• Måldokument för socialtjänsten i Lysekils kommun 
• Folkhälsoprogrammet 
• Förskoleplan 
• Skolplan 
• Handikapplan 

Kommunfullmäktige har ställt sig bakom en programförklaring ”Arm i arm 
mot intolerans i Fyrstad”. 

Medborgarförslag 
Alla som är folkbokförda i Lysekils kommun har rätt att lämna medborgar-
förslag. Detta innebär att även t.ex. barn och personer med utländsk bak-
grund, som saknar rösträtt i Sverige, får lämna in förslag. Förslaget remitte-
ras till berörd nämnd och skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att förslaget väckts. Mer information om medborgarför-
slag finns på kommunens hemsida.  

Översiktsplanen och kommunens visioner och mål  
Kommunens visioner och mål om framtiden är i de avseenden de behandlar 
fysiska frågor starkt kopplade till översiktsplanens förslag. De utgör därför 
viktiga utgångspunkter för planeringen. I översiktsplanen konkretiseras 
kommunens framtidsbild i kartor och beskrivningar. Konsekvenserna av 
planens förslag redovisas liksom förslagen ställda mot miljömålen. 
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Utgångspunkter för översiktsplanen 
En sammanvägning av de visioner och mål som beskrivits tidigare ger föl-
jande utgångspunkter för planeringen: 
 

• Kommunens planering skall syfta till en utveckling som är ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbar för kommunen. 

• I planen skall reserveras mark för attraktiva bostäder och utbyggd 
social service i alla kommundelar. 

• I planen skall reserveras mark för verksamheter och industri som 
tillgodoser ett differentierat näringsliv och som utgår från Lysekils 
speciella förutsättningar. 

• Kommunen vill pröva en minskad omfattning av det sedan tidigare 
avsatta området för tung industri i Brofjorden. Också annan typ av 
industri än tung industri skall kunna förläggas till området.  

• I planen skall reserveras mark- och vattenområden för utveckling 
av turism och besöksnäringar som gästhamnar, campingplatser och 
stugbyar. 

• Kommunens planering skall bidra till ökad tillgänglighet och för-
bättrade kommunikationer till och från kommunen och inom kom-
munen genom förbättrade vägar och ett gång- och cykelvägnät som 
etappvis kan byggas ut mellan kommunens olika delar.  

• I planeringen skall särskilt värnas kommunens värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt grön- och fritidsområden i tätorternas när-
het. 

• I planeringen skall strävas efter en begränsad påverkan på mark- 
och vattenmiljön bland annat genom förslag till åtgärder och regler. 

• Gullmarns vattenkvalitet och kvaliteten på övriga kustvatten skall 
värnas samtidigt som en måttlig utveckling av boende och verk-
samheter inom kustområdet kan tillåtas. 
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RIKSINTRESSEN 
Allmänt 
Miljöbalkens första kapitel inleds med att ”bestämmelserna i denna balk 
syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en god miljö”. Vidare gäller enligt 
balkens 3 och 4 kapitel grundläggande och särskilda hushållningsbestäm-
melser för mark- och vattenområden i landet. Områden som är av nationell 
betydelse på grund av sina särskilda värden kan av staten utses som riksin-
tressen. Kommunen skall därefter i sin översiktliga planering redogöra för 
hur riksintressena tillvaratas.  

Riksintressen av flera slag omfattar stora delar av Lysekils kommun. I detta 
kapitel ges en sammanfattning av dessa intressen. Ett ställningstagande till 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i översiktsplanen görs i 
kapitlet Behandling av riksintressen samt för Brofjordenområdet också i 
detta avsnitt. Alla riksintresseområden redovisas på fyra kartor ”Riksintres-
sen” och under respektive sektor naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. 

Kap 3 MB Grundläggande hushållningsbestämmelser 
I miljöbalkens tredje kapitel sägs att mark och vattenområden skall använ-
das för det eller de ändamål som de är mest lämpade för. Vidare sägs att 
särskild hänsyn skall tas till stora mark- och vattenområden som är opåver-
kade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av be-
tydelse för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är 
värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell produk-
tion, energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för total-
försvaret. Dessa områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen skall de 
skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena. 

Yrkesfiske 3 kap 5 § MB  

Fiskeriverket har nyligen reviderat områden av riksintresse för yrkesfiske. 
Bland annat har det generella riksintresset gällande grundbottnar mellan 0-
6 m tagits bort, eftersom det saknas underlag. Fiskeriverket anser det orim-
ligt att alla grunda områden är av riksintresse eftersom det kan innebära att 
utpekandet av riksintresseområden mister sitt syfte, nämligen att ge ett sär-
skilt starkt skydd åt de mest värdefulla områdena. Grundområdena är dock 
fortfarande generellt skyddsvärda och ska så långt möjligt skyddas.  

De havs- och kustområden i Lysekils kommun som pekats ut som riksin-
tresse är:  

• Lekområden för torsk i Gullmarsfjorden och Koljefjorden. 

• Fångstområden för havskräfta. Stora delar av kommunens yttre 
kustvatten är mycket goda områden för fiske efter havskräfta. 

Lysekils fiskehamn är av riksintresse för yrkesfisket. Bedömningen baseras 
bl a på landningsvärden och antalet fartyg som nyttjar hamnen som hem-
mahamn.  
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Naturvård 3 kap 6 § MB 

Områden av riksintresse för naturvård skall representera huvuddragen i 
svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen 
ur ett nationellt perspektiv. Naturvårdverket ansvarar för att länsstyrelserna 
och kommunerna har aktuellt underlag då områden av riksintresse för na-
turvården skall behandlas i översiktsplaneringen. Naturvårdsverkets under-
lag aktualiserades år 2000-02-07. Sju områden av riksintresse för naturvård 
ligger inom Lysekils kommun. Områdena med värdebeskrivningar finns 
vidare redovisade under kapitlet ”Naturvård”. 

• Kornö och Gåsö skärgård (NRO 14062) 

• Åbyfjorden (NRO 14063) 

• Broälven (NRO 14064) 

• Gullmarsfjorden (NRO 14065) 

• Trälebergs kile (NRO 14079) 

• Strömmarna - Koljöfjorden (NRO 14093) 

• Islandsberg – Käringöfjorden (NRO 14101) 

Friluftsliv 3 kap 6 § MB 

Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på 
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, ha variationer i landskapet 
och god tillgänglighet för allmänheten. Urvalet av riksintresseområden har 
gjorts av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna. Ingen 
översyn av riksintressena för friluftsliv har gjorts efter 1987. Enligt Natur-
vårdsverkets beslut 1987-12-21 är följande områden av riksintresse för fri-
luftsliv i Lysekils kommun. Värdebeskrivningarna redovisas under kapitlet 
”Friluftsliv, rekreation och turism”. 

• Norra Bohusläns kust (FO 1) 

• Gullmarn (FO 2) 

• Södra Bohusläns kust (FO 3) 

Kulturmiljövård 3 kap 6 § MB 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården utses av Riksantikvarieäm-
betet. I Lysekil finns fem sådana områden. Värdebeskrivningarna redovisas 
under kapitlet ”Kulturmiljövård”. 

• Centrala Bro (O 19) 

• Fiskebäckskil (O 20) 

• Immestad - Backa (O 21) 

• Stora och Lilla Kornö (O 22) 

• Lysekils stad (O 23) 
 
 

Trälebergs kile är av riksintresse för 
naturvården 

Gamlestan är kav kulturhistoriskt riks-
intresse 
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Industriell produktion, energiproduktion, energidistribu-
tion, kommunikationer, 3 kap 8 § MB 
Områden som är av riksintresse för anläggningar för industriell produk-
tion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörj-
ning, eller avfallshantering skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Industriell produktion, Brofjordens industriområde 
Brofjordenområdet har alltsedan den fysiska riksplaneringen genomfördes i 
början av 1970-talet varit ett område av nationellt värde för etablering av 
tung industri. I riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen angavs att om-
rådet skulle reserveras för fortsatt utbyggnad av ”särskilt resurskrävande 
och miljöfarlig industri”, och kommunen ålades att utföra de planerings- 
och utredningsaktiviteter som krävdes för att säkerställa industriområdet 
som riksintresse. 
Inför arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen -90 bistod staten 
kommunerna med underlagsmaterial över riksintresseområdena. Dåvarande 
Statens Industriverk, som hade att vaka över riksintresseområdena för in-
dustri, kunde dock inte presentera något underlagsmaterial som visade på 
vilket syfte eller vilken avsikt som staten hade med riksintresset Brofjor-
den. Kommunen valde då att lägga ut industriområdet med omgivande 
skyddsområden i huvudsak enligt den gamla områdesplanen från år 1977, 
med ett undantag: Det stora hamn- och utfyllnadsområde som var utlagt i 
Trommekilens innersta del togs bort. Här konkurrerade två riksintressen, 
ett för naturvård och ett för industri, och kommunen valde att prioritera 
riksintresset för naturvård. Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning i 
frågan. I och med detta ställningstagande ”försvann” den för området vik-
tiga hamnresursen i Trommekilen. 
I programmet för den fördjupade översiktsplanen för Brofjordens industri-
område har kommunen föreslagit att riksintresseområdet för tung industri 
begränsas ytterligare till att endast omfatta områdena söder och sydöst om 
Trommekilen som framtida utbyggnadsområden för industri. Kommunen 
har också föreslagit att annan omgivningspåverkande industri än tung indu-
stri kan få förläggas till området. Länsstyrelsen har accepterat en utform-
ning av området enligt kommunens förslag och Nutek har som central 
myndighet ansvarig för anläggningar av riksintresse för industriell produk-
tion meddelat att man från verkets sida inte har något att erinra mot före-
slagen utformning. 
Ny föreslagen gräns för riksintresseområdet redovisas på karta ”Riksintres-
sen enligt 3 kap 8 § MB”. Området som föreslås som riksintresse omfattar 
industrikvarteren söder och sydöst om Trommekilen med omgivande 
skyddsområden på en km från dessa. 
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Kommunen bedömer enligt ovanstående det inte som lämpligt att 
Brofjordenområdet avsätts som riksintresse för vindkraftutbyggnad 
enligt miljöbalken, och accepterar därför inte Energimyndighetens 
ställningstagande. 

Energiproduktion, Vindkraft i Brofjordens industriområde 
Statens energimyndighet har som ansvarig för riksintressena för energipro-
duktion och energidistribution beslutat om att ett antal områden till havs 
och på land skall utgöra riksintresse för elproduktion med vindkraft. I Ly-
sekils kommun har Brofjordenområdet pekats ut som riksintressant. Hu-
vudkriterium för val av områden är att den beräknade vindenergin skall 
vara mer än 3 800 kWh/m2 och år på höjden 80 m över land och hav. Vida-
re skall den möjliga ytan för vindkraftetablering vara minst 1,5 km2, och 
skyddsavståndet till bebyggelseområden vara minst 400 m. I sådana områ-
den räknar myndigheten med att anläggningar med effekt på minst 10-20 
MW skall kunna installeras. Energimyndigheten har på karta redovisat ett 
område som riksintresse som omfattar i stort sett samtliga industrikvarter 
enligt tidigare planering utom raffinaderiets nuvarande område, dvs också 
Preemraffs expansionsområden, övriga föreslagna industrikvarter söder om 
Trommekilen samt delar av de planlagda bostadsområdena i Knarrevik. 
I programmet till den fördjupade översiktsplanen för Brofjordens industri-
område pekade kommunen på möjligheten att efter vidare utredning plane-
ra för storskalig vindkraft inom området. I samband med att samrådshand-
lingen för översiktsplanen upprättades, genomfördes en sådan utredning. I 
denna kunde konstateras att i det hela utpekade riksintresseområdet endast 
finns ett område där en större vindkraftanläggning kan bli aktuell- Nöte-
berg nordöst om Trommekilen. Detta område har studerats med avseende 
på bland annat buller mot befintlig bebyggelse i närområdet. Undersök-
ningen visar att de ställda kriterierna för riksintresse inte kan uppfyllas i 
Nötebergsområdet utan att stora delar av den befintliga bostadsbebyggelsen 
blir kraftigt bullerstörd. Däremot skulle en vindkraftpark med totalt mindre 
effekt än 10 – 20 MW kunna förläggas till området.  
Kommunen planerar också för en vindkraftanläggning på bergen väster om 
raffinaderiet utanför det av Energimyndigheten utpekade riksintresseområ-
det. Inte heller inom detta område kommer kriterierna för riksintresse att 
kunna uppnås. 
Ur ovanstående framgår att Brofjordens industriområde inte är lämpat som 
riksintresse för vindkraft enligt Energimyndighetens anspråk. Om den av 
myndigheten redovisade avgränsningen skall betraktas som fastslagen och 
absolut, skulle ett anspråk som riksintresse för vindkraft enligt miljöbalken 
på ett mycket påtagligt sätt kunna skada Brofjordenområdets lämpliga an-
vändning för industriändamål. Vidare skulle vid en framtida planering av 
nya industrier i området alltid en avvägning mellan de båda riksintressena 
(industri resp. vindkraft) behöva göras. Utgången av en sådan bedömning 
är i nuläget och särskilt också i framtiden mycket oviss.  
 
 
 
 
 
Se också vidare under avsnitten ”vindkraft” och ”delområde Brofjorden” i 
denna översiktsplan.  
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Vägar 
Vägar av riksintresse skall bl a förbinda kommunikationsanläggningar med 
vägnät av riksintresse. Efter att Sjöfartsverket reviderat sina tidigare upp-
gifter om hamnar av riksintresse gjorde Vägverket år 2004 en översyn av 
befintliga vägar av riksintresse. Enligt Vägverkets beslut 2004-11-08 är 
väg 162 mellan Gläborg och Lyse och väg 839, Lyse – Scanraff av riksin-
tresse eftersom den förbinder väg E6 med oljehamnen i Brofjorden som är 
utpekad som hamn av riksintresse.  

Att en väg är av riksintresse innebär t ex att ny bebyggelse och nya verk-
samheter inte bör lokaliseras i anslutning till den på ett sätt som kan även-
tyra deras funktion. 

Järnvägar 
Samtliga spår och spåranläggningar som tillhör stomnätet, samt utpekade 
delar av övriga järnvägsnätet är av riksintresse för kommunikations-
anläggningar. Avgränsningen inkluderar bl a stationer för resandeutbyte 
och bangårdar för godshantering. Även nya stråk enligt stomnätsplanen 
samt markreservat för planerade ny- och ombyggnadsåtgärder ingår i riks-
intresset. 

Järnvägen till Lysekil är en länsjärnväg till allmän hamn och har därför ut-
pekats som riksintresse av Banverket. Länsjärnvägen (Lysekil – Munkedal 
– Uddevalla – Göteborg/ Kville) förbinder hamnen i Lysekil med dels 
Älvsborgsbanan och dels Västra Stambanan och Norge/Vänerbanan. Även 
bangården i Lysekil omfattas av riksintresset. 

Sjöfart 
Sjöfartsverket anger riksintressen i form av hamnar, farleder och områden i 
övrigt som har speciella funktioner för sjötransportsystemet. Riksintresset 
ger skydd för både befintliga och planerade anläggningar. Bedömningen av 
riksintresseområdena är samordnade med det s.k. TEN – systemet, det 
transeuropeiska transportnätverket.  

Enligt Sjöfartsverkets beslut 2001-10-22 bedöms följande farleder vara av 
riksintresse i kommunens vatten: 

• Inseglingsleden till Brofjorden (farled 131A),  

• Kustleden från Lysekil till Kosterfjorden (farled 101) 

• Kustleden från Lysekil till Marstrand (farled 103) 

Av hamnarna är oljeterminalen i Brofjorden av riksintresse. Hamnen är 
Sveriges största oljehamn och har 28 m djup vid kajen.  

Sjöfartsverket har sedan tidigare utpekat djupa och skyddade lägen för upp-
läggning och reparation av offshoreplattformar samt uppankring av fartyg. 
Områdena kvarstår som riksintressen men ges i det senaste beslutet en 
mera generell framtida användningsmöjlighet. Områdenas närmare av-
gränsning får avgöras då det blir aktuellt att använda dem och då i samråd 
med länsstyrelsen. I Lysekils kommun har Lahälla och Lunneberget vid 
Brofjorden pekats ut som djupa och skyddade lägen. 

Totalförsvar 3 kap 9 § MB 
Försvarsmakten har ansvar för områden och anläggningar av riksintresse 
för totalförsvaret. Riksintresset kan avse exempelvis markinnehav och 
skyddszoner vid försvarets anläggningar samt havsområden som används 
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för skjutfält och övningsområden. Redovisning av dessa har distribuerats 
till kommunen för att beaktas vid fysisk planering och bygglovsgranskning. 
För stora delar av materialet gäller särskilda sekretessregler. Försvarsin-
tresset är i sådana områden främst inriktat mot att följa olika förändringar i 
markanvändningen. I de fall intressen berörs i plan- eller lovärenden eller 
ärenden om förhandsbesked, inhämtas yttrande från berörd förbandsenhet 
och en särskild prövning sker i byggnadsnämnden. I vissa fall kan försvars-
intresset leda till att utökad lovplikt måste införas genom särskilda områ-
desbestämmelser. 
Hela Lysekils skärgård är allmänt övningsområde för försvarsmakten. 
Även marina skjutområden särskilt avsedda för skjutverksamhet och 
sprängning finns i skärgården. Delar av Stora Kornö är övningsplats för 
skjutverksamhet med skarp ammunition. Denna verksamhet kan resultera i 
bullerutbredning söderut och västerut fram till Gulskären, Borgmästaren 
och Brandskär. 
Totalförsvarets intressen omfattar även sjöfartens intressen, dels vad gäller 
civila sjötransporter, dvs. förmågan till utrikes- och kustsjöfart, dels för-
svarsmaktens egna behov av sjötransporter. Befintliga farleder och hamnar 
med tillhörande alternativa lägen är därför av riksintresse även för totalför-
svaret. Därutöver finns beredskapsleder och reservlossningsplatser vars lä-
gen är hemligstämplade. 
Förutom oljehamnen i Brofjorden har Lysekils hamn internationell godstra-
fik och är av riksintresse ur totalförsvarssynpunkt. Järnvägen till Lysekils 
hamn bedöms också vara av riksintresse med avseende på totalförsvaret.  

Kapitel 4 MB, särskilda hushållningsbestämmelser 
Lysekils kommun omfattas av ”Särskilda hushållningsbestämmelser” en-
ligt 4 kap. i miljöbalken. Bestämmelserna anger att områdena på grund av 
natur- och kulturvärden som helhet är av riksintresse och att ingrepp i mil-
jön endast får göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
dessa värden. Bestämmelserna skall emellertid inte hindra utvecklingen av 
tätorter eller det lokala näringslivet.  
I 4 kap 2 § miljöbalken anges att i området norr om Lysekil till gränsen 
mot Norge skall särskild hänsyn tas till turismen och friluftslivet vid in-
grepp i miljön.  
Norr om Brofjorden får enligt 4 kap 3 § tung industri av visst slag inte upp-
föras, och söder om Brofjorden får enligt 4 kap 4 § inte uppföras ny enskild 
fritidsbebyggelse annat än som komplettering till befintlig eller fritidsbe-
byggelse med anknytning till det rörliga friluftslivet. 

Natura 2000, 4 kap 8 § MB 
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden. Natura 
2000-områden finns i alla medlemsländer och kom till för att hejda utrot-
ningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer för-
störs. Alla Natura 2000-områden är klassade som riksintressen enligt 4 kap 
miljöbalken.  
I Lysekils kommun är Gullmarsfjordens vattenområde, Strömmarna, Åby-
fjordens vatten med strandområde i den innersta delen, Näverkärr, Gröder-
hamnsängen samt Vägeröds dalar utpekade som Natura 2000. 
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BEFOLKNING, BOSTÄDER OCH SERVICE 

Befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen i Lysekils kommun har sedan 1994 då befolk-
ningen uppgick till 15 550 personer haft en svagt neråtgående trend. Under 
de senaste fyra åren har dock befolkningsminskningen planat ut något. Be-
folkningen uppgick i december 2005 till 14 657 invånare vilket är en 
minskning med 110 personer sedan året innan. Första kvartalet 2006 har 
visat att befolkningen åter ökar i antal. 
Befolkningens åldersstruktur karaktäriseras av att det jämfört med riket 
som helhet bor relativt många äldre i kommunen, att åldrarna 50-65 år är 
överrepresenterade och att ålderspyramiden har en kraftig ”midja” i ålders-
spannet mellan 20-30 år. Sjunkande födelsetal medför att det finns få barn i 
åldern 0-5 år jämfört med riket som helhet. Antalet pensionärer kommer 
enligt åldersstrukturen att öka, medan invånare i de yngre produktiva åld-
rarna blir färre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den faktiska befolkningsutvecklingen i kommunen 
Tabellen visar folkmängdens fördelning på kommundelar den 31 december 
2005, vilken förändring som skett sedan år 1996 och befolkningens andel i 
respektive kommundel. Den procentuellt största befolkningsminskningen 
har skett på Skaftö där befolkningen minskat drygt 10%. Bebyggelsetryck-
et från såväl helårs- som fritidsboende på Skaftö är dock högt och förut-
sättningarna för en framtida positiv utveckling för Skaftö bör därför vara 
goda. 
Statistiska centralbyråns har gjort en befolkningsprognos för kommunen 
som utgår från en positiv nettoinflyttning av mellan 60 och 90 personer år-
ligen, ett födelseunderskott på ca 50 personer och en nyproduktion av ca 30 
lägenheter per år. Med dessa förutsättningar kan befolkningen öka med i 
genomsnitt 15 personer om året.  
Planeringen bör därför syfta till att tillskapa möjligheter för en ökad in-
flyttning och ökat antal arbetstillfällen. 
 

 
 
 
 
 

Folkmängd  Förändr  Andel 

Ort/område  1996 2005 1996-05 2005 
Lysekil 7 438 7 190  -248 49,1% 
Lyse 1 747 1 680   -67 11,5% 
Brastad 3 411 3 194  -217 21,8% 
Bro 1 028 1 039     11   7,1% 
Skaftö 1 758 1 554  -204 10,6% 
Totalt 15 382 14 657  -725 

Kommunens ställningstagande:  
Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande helårs-
befolkning. En strävan skall vara att ökningen kan ske i en takt 
som är ekonomiskt och ekologiskt hållbar så att kommunens åta-
ganden kan tillgodoses och så att den goda livsmiljön bibehålls i 
Lysekils kommun. 
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Bostadsbyggande 
Allmänt 
I kommunen finns ca 4 500 helårsbebodda småhus, ca 3 000 lägenheter i 
flerbostadshus och ca 3 000 taxerade fritidshus.  
För att en stabil befolkningsökning och god kommunal service skall uppnås 
behövs en fortlöpande utbyggnad av bostäder i samtliga kommundelar. 
Även med oförändrad befolkning ökar antalet hushåll, eftersom de små 
hushållen blir allt fler. Nybyggnadsbehov uppstår dessutom för att kom-
pensera att helårshus övergår till fritidshus.  

Helårshus blir fritidshus och tvärtom 
Omvandlingen av helårsbostäder till fritidshus har pågått under lång tid och 
kommer att fortsätta så länge det finns attraktiva hus till salu och de eko-
nomiska och juridiska förutsättningarna är lika gynnsamma som idag. Flest 
uppköp av helårsanvända bostadshus för fritidsändamål sker på Skaftö, där 
samhällena Grundsund, Fiskebäckskil, Östersidan och Rågårdsvik är hårt 
drabbade av utflyttning av året runtboende. Omvandling sker också i Lyse-
kils tätort, där områdena Gamlestan och Kyrkvik är attraktiva för sommar-
boende. Det är inte endast de äldre husen som blir försålda som fritidshus, 
också nyare attraktivt belägna bostäder omvandlas i stor utsträckning efter 
några år av åretruntanvändning till delårs- eller sommarbostäder för ägare 
som är mantalsskrivna i annan kommun än Lysekil. 
De kustkommuner som drabbas har i dag mycket små möjligheter att på-
verka utvecklingen. Inga av de olika statliga utredningar och förslag till åt-
gärder för att underlätta förvärv för kommuninvånarna som genomförts 
under åren har medfört önskat resultat.  
Samtidigt som det pågår en snabb omvandling av äldre helårshus till fri-
tidsändamål, förekommer också det motsatta förhållandet i kommunen när 
hus som ursprungligen byggts och använts som fritidshus blir helårsbostä-
der. Att denna omvandling har ökat under senare tid i kommunen beror 
dels på att efterfrågan är större än utbudet på villamarknaden, dels på att 
många äldre väljer fritidshuset som permanentbostad efter pensioneringen.  
Omvandlingen är särskilt tydlig i äldre fritidshusområden som ligger i tät-
orternas närhet som Lyse-Bergaområdet norr om Lysekil och Skaftöområ-
dena Dammen norr om Grundsund och Gunnesbo vid Rågårdsvik. De sist-
nämnda områdena är utbyggda med kommunala vatten- och avloppssystem 
och för området Gunnesbo har detaljplanen ändrats och anpassats till åre-
truntändamål. I några av de planlagda fritidshusområden som är attraktiva 
för helårsboende är vatten- och avloppssituationen inte tillfredsställande 
och ändring av detaljplanerna för ett bättre helårsboende i dessa områden 
kan inte genomföras förrän VA- nätet byggts om eller förbättrats. 
Lämpliga områden för förtätning och helårsboende är Lyse-Bergaområdet 
och Dammenområdet. För Lyse-Bergaområdet gäller att området först skall 
kompletteras med kommunalt vatten- och avloppssystem innan detaljplane-
läggning kan ske.  
 
 
 
 

Många hus står tomma under vintern 
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Det finns ingen aktuell statistik över hur många lägenheter som årligen 
omvandlas till fritidshus och tvärtom. Ur fastighetstaxeringsstatistiken 
framgår dock hur många småhus som årligen taxeras som fritidshus, och 
därigenom kan nettoförändringarna beräknas. Mellan år 2000 och 2004 har 
antalet taxerade fritidshus i kommunen ökat med 175, dvs. en genomsnitt-
lig nettoökning av ca 40 fritidshus om året. Hur många nybyggda bostads-
hus som används som fritidshus från början är okänt. Ett antagande kan 
vara att det är 10 – 15 hus per år. I så fall skulle nettoavgången av helårs-
hus till fritidshus vara mellan 25 och 30 hus per år.  
 
 
 
 
 

Nya bostäder  
Takten i bostadsbyggandet har varierat kraftigt över tiden från att ha legat 
på 80 - 100 lägenheter per år under slutet av 1980- talet till en mycket liten 
nyproduktion under andra halvan av 1990- talet. Den låga takten i bostads-
byggandet berodde dels på minskad efterfrågan dels på ett stort antal tom-
ma lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet. 
En av förutsättningarna för bibehållen eller något ökande befolkning är att 
det minst tillkommer så många nya helårsbostäder att det kompenserar av-
gången. Därtill kommer ett antagande om att hushållens storlek minskar. 
Den av SCB framtagna prognosen utgår från en nyproduktion av bostäder 
av 30 lgh per år. Med en avgång av lägenheter på 25 till 30 per år kommer 
det att krävas att minst 55 – 60 nya lgh per år för att ge den önskade be-
folkningsökningen. Det medför att planeringen bör inriktas på en redovis-
ning av utbyggnadsområden för en period fram till 2020 (15 år) på ytterli-
gare omkring ca 800 - 900 lägenheter för helårsändamål. Huvuddelen av 
bostadsbyggandet kommer att ske i Lysekils tätort, där den största efterfrå-
gan finns. Efterfrågan på bostäder är också stor på Skaftö, varför kommu-
nen prioriterar ett planarbete där. Planområden för nya bostäder skall dock 
tas fram i alla kommundelar under planeringsperioden. 
I denna översiktsplan kommer att reserveras markområden som täcker ut-
byggnadsbehovet under en planeringsperiod fram till 2020, och också visa 
hur en fortsatt framtida utbyggnad kan ske efter planeringsperiodens slut. 
Utbyggnadsområden redovisas i första hand i anslutning till orter och sam-
hällsbildningar i Lysekil, i Brastad och Brodalen, i Lyse samt på Skaftö i 
Grundsund, Stockevik, Fiskebäckskil och Östersidan. Utbyggnadsområde-
na redovisas närmare under respektive delområde. 
En utbyggnad av väg E6 genom Bohuslän kan komma att öka intresset för 
bosättning på Stångenäsets norra delar varför kommunen kommer att vara 
positiv till initiativ som tas till byggande i dessa delar. Lämpliga områden 
för mindre grupper av hus som är ekologiskt anpassade kan finnas i Med-
by-Fossebackaområdet samt i Halvarsröd- och Kopperödsområdet. I Vin-
tveten finns möjlighet att uppföra grupper av helårshus under förutsättning 
att bebyggelsen kan anslutas till det kommunala va-nätet som finns vid 
Lingatan. En utbyggnad av va-nätet till föreslaget industriområde vid Hal-
linden kan möjliggöra även en utbyggnad av bostäder i Hallindenområdet. 

Kommunens ställningstagande: 
Kommunen är mycket angelägen om att utförsäljningen av attrak-
tiva helårshus i kustområdena kan hejdas och stöder sådana förslag 
till lagändring som skulle kunna förbättra situationen i Lysekils 
kommun. 

Bostadsbyggande i Lysekil 
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Fritidsboende 
Enligt miljöbalken 4 kap får i kustområdet söder om Brofjorden ingen ny 
fritidsbebyggelse tillkomma annat än som komplettering till befintlig. I den 
övervägande delen av kommunens kustområde får därför inte planeras för 
ny enskilt ägd fritidsbebyggelse. Samtidigt saknar kommunen styrmöjlig-
heter att säkerställa att de bostäder som uppförs för helårsändamål får för-
bli helårshus. Plan- och bygglagen skiljer ännu mellan fritidshus och hel-
årshus på så sätt att de tekniska kraven och tillgänglighetskraven är olika 
för de olika ändamålen. I praktiken uppförs de flesta nya bostäder i dag 
med en sådan standard att de kan användas året runt. Skillnaden mellan 
helårs- och fritidshus blir därför liten. Inga hinder finns att bo året runt i ett 
fritidshus eller att använda det välfungerande helårshuset för fritidsända-
mål. Bestämmelserna i miljöbalken är motsägelsefulla och blir i praktiken 
verkningslösa.  
Det stora trycket på attraktiva bostadshus i kommunens kustsamhällen vi-
sar emellertid att det finns ett behov av bostäder för fritidsändamål såväl i 
enskilt ägda former som för korttidsboende i fritidsbyar och andra anlägg-
ningar. Områden i kommunen där det kan vara aktuellt att planera för ny 
enskild fritidsbebyggelse utan att komma i konflikt med bestämmelserna i 
miljöbalken ligger på Härnäset och i kommunens inre delar. Beträffande 
stugbyar och andra anläggningar för korttidsboende under fritiden se kapit-
let Friluftsliv, rekreation, turism. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens ställningstagande:  
Kommunen vill kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen med när-
het till hav och/ eller strövområden i alla kommundelar. Bostads-
utbyggnad kan tillkomma såväl i helt nya exploateringsområden i 
orternas utkanter som genom förtätning av befintliga samhällen.  
Målsättningen är att nya och gamla utbyggnadsområden skall in-
nehålla ett varierat utbud av bostäder med olika storlek och upplå-
telseformer genom en planering för både hyresrätter, bostadsrätter 
och bostäder med äganderätt i varje kommundel. 
Åretruntboende skall underlättas i de fritidshusområden som ligger 
i tätorternas närhet. För dessa kan detaljplanerna behöva ändras 
och anpassas till helårsstandard. En förutsättning är att vatten- och 
avloppssituationen i respektive område först har tillfredsställande 
lösning. Kommunen kommer vid detaljplanering och bygglovs-
prövning att tillse att nya enskilt ägda bostäder byggs med helårs-
standard så att de kan bebos året runt. 

Kommunens ställningstagande:  
Det skall finnas möjlighet att utveckla också ett attraktivt fritids-
boende i olika former i de delar av kommunen där enskilt fritids-
boende medges. Vid planeringen skall särskild hänsyn tas till om-
rådenas natur- och kulturvärden samt hushållningen med naturre-
surser. Det är dock kommunens uppfattning att alla nya enskilda 
bostäder skall utformads med helårsstandard även om de i första 
hand byggs för fritidsboende så att de också kan användas för del-
års- eller helårsboende. 
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Servicestruktur 
Merparten av kommunens handel, sociala service och kulturella aktiviteter 
finns i kommunens centralort Lysekil. Här finns tex. stadshuset, gymnasie-
skola, högstadieskola, sjukhus med sjukhem, äldreboende, vårdcentral och 
mottagningar, sim- och ishall och systembolag. I Lysekils tätort finns 
många restauranger och butiker och ett stort utbud av varor jämfört med 
många andra lika stora orter. Det beror på att Lysekils kommun lockar 
många turister sommartid som besöker butiker och olika slag av arrange-
mang som anordnas i staden med omgivningar.  
Servicen i de norra kommundelarna är i huvudsak koncentrerad till Brastad 
vars serviceutbud är av mer lokal karaktär än det i Lysekils tätort. Servicen 
ligger samlad i centrum i ett stråk utefter väg 162, krysset och Lyckevägen 
– Brastads Kyrkväg. I Brastad finns låg- och mellanstadieskola, sporthall, 
vårdcentral och äldreboende samt livsmedelsbutiker, bank och ett flertal 
specialvarubutiker. I Brodalen finns skola, barnomsorg, äldreboende och 
livsmedelsbutik. 
Skaftös service är fördelad mellan Grundsund och Fiskebäckskil med 
tyngdpunkt i Grundsund där öns skola är belägen. I båda orterna finns äld-
reboende, barnomsorg och livsmedelsbutiker. Butikerna har sin största om-
sättning under sommaren då kundunderlaget ökar till det flerdubbla. 
Externa köpcentra utanför kommunen påverkar i hög grad underlaget för 
den lokala handeln. Allt fler kommuninvånare gör sina inköp av livsmedel 
och sällanköpsvaror i Torps köpcentrum i Uddevalla och på längre bort be-
lägna stormarknader. 
Fiskebäcksområdet i nordöstra Lysekil är ortens och kommunens största 
utbyggnadsområde på lång sikt. Området kommer när det är utbyggt att 
tillsammans med Torpet utgöra en ny stadsdel med underlag för lokal bo-
endeservice som skola, förskola, livsmedelsbutik etc. 

Skola och omsorg 

Gymnasieskolan 
Lysekil och Sotenäs kommuner driver gymnasieskolan genom ett gemen-
samt förbund. Gymnasiet som står i ständig förändring och där det ökade 
lokalbehovet har lösts genom olika temporära lösningar, erbjuder för när-
varande 11 program inklusive de individuella. Ett populärt nationellt pro-
gram är utbildningen i marin biologi. Antalet elever är 850. Gullmarsgym-
nasiet är beläget i centrala Lysekil inom ett större skolområde där utbygg-
nadsmöjligheterna på sikt är begränsade. Förutom gymnasieskola med 
kommunal vuxenutbildning, ryms inom området högstadium, låg- och mel-
lanstadium, sim- och ishall, idrottshall och större bollplan. För närvarande 
finns inga planer på ytterligare utbyggnader av skollokaler för gymnasiet. 
När skolan behöver fler lokaler kan detta tillgodoses genom antingen en 
omfördelning inom skolområdet eller genom att vissa program flyttar verk-
samheter utanför området. 

Grundskolan 0-9 
Kommunens enda högstadieskola med klasserna 7-9 ligger i Lysekils tätort 
inom Gullmarsskolan. Undervisning bedrevs under läsåret 2004-2005 i ca 
11 paralleller med totalt 657 elever. Elevantalet kommer successivt att 
minska under de närmsta åren. Olika skolutredningar genom åren har legat 
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till grund för diskussioner inom kommunen om att uppföra en andra hög-
stadieskola förlagd till Brastad. Kommunens ekonomiska situation och ett 
vikande elevunderlag i hela kommunen har medfört att det för närvarande 
inte planeras för ett andra högstadium. I Brastad finns tillräckliga markre-
server inom befintligt skolområde om behovet åter uppstår av nya lokaler 
för högstadium i orten. Frågan kräver därför ingen ytterligare kommentar i 
översiktsplanen. 

Övrig grundskoleverksamhet finns i alla kommundelar. Samtliga skolor har 
vikande elevunderlag. Underlaget behöver förstärkas genom inflyttning 
och nybyggande. Inga markreservationer behöver därför göras i översikts-
planen utom i Fiskebäcksområdet där ett område för grundläggande service 
avsätts för framtiden. 

Barnomsorg 
Barnomsorgen tillgodoses i kommunens alla delar genom antingen kom-
munala daghem och förskolor eller i vissa fall dagbarnvårdare. Lyse saknar 
daghemslokaler i skolan. Utrymme finns i anslutning till skolområdet. Inga 
ytterligare markreservationer är aktuella. 

Äldreomsorg och särskilda boenden 
Särskilda boenden för äldre finns i Lysekil, Lyse, Brastad och på Skaftö 
genom Lysekilshemmet, Lysehemmet, Stångenäshemmet och Skaftöhem-
met. På de särskilda boendena finns personal dygnet runt, och de medi-
cinska insatserna sköts av personalen och av kommunsjuksköterskor. I Ly-
sekil finns Skärgårdshemmet som är ett sjukhem och där det också finns en 
avdelning för korttidsboende och växelvård. På Lysekilshemmet och 
Stångenäshemmet finns speciella enheter för dementa. Ett helt nytt äldre-
boende planeras i anslutning till det befintliga servicehuset på Järnvägsga-
tan i Lysekil. 

Servicelägenheter är också ett särskilt boende där det inte finns någon fast 
personal. Tillgång till gemensamhetsutrymmen och i vissa fall även till-
gång till matsal där lunch serveras finns på servicehusen. Hemsjukvårdsin-
satser till dem som inte själva kan ta sig till primärvården sköts av hem-
tjänstpersonalen och/eller kommunsjuksköterska. Servicelägenheter finns i 
Lysekil, Grundsund, Fiskebäckskil och Brastad. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Kommunens ställningstagande:  
Kommunens målsättning är att grundläggande service med skola, 
barnomsorg och äldreomsorg skall bibehållas i kommunens orter 
på liknande sätt i framtiden som idag. Genom utbyggnad av bo-
städer i alla kommundelar och att möjligheter till fler arbetstillfäl-
len skapas, skall underlaget för den grundläggande servicen kunna 
förstärkas.  
Sådan kommuntäckande service som erbjuds endast i Lysekils tät-
ort bör vara lättillgänglig för samtliga kommuninnevånare via kol-
lektivtrafiken. 
Den offentliga miljön skall ha en god tillgänglighet för personer 
med nersatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Behovet av bostäder lämpade för äldre och rörelsehindrade skall 
tillgodoses i kommunens olika delar. 

Målet är att den grundläggande kom-
munala servicen skall kunna bibehål-
las i alla kommundelar 
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NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING 

Allmänt 
Antal arbetsplatser i kommunen uppgår idag till ca 6 100.   
Lysekils kommun är mycket beroende av sin tillverkningsindustri. Drygt 
1/3 eller ca 34 % av alla arbetstillfällen finns inom denna sektor, vilket är 
en betydligt större andel än för riket som helhet. Traditionellt har tillverk-
ningsindustrin varit inriktad mot livsmedelsindustri och verkstadsmekanisk 
industri. Större industriföretag är Preemraff vid Brofjorden, Fram Food 
(fiskberedning), G&M (burkar och förpackningar), CWO WIAB, Korp & 
Son och Husqvarna (samtliga verkstadsmekaniska) 
Dominerande tillverkningsindustri är oljeraffinaderiet Preemraff vid Bro-
fjorden som under normal drift sysselsätter ca 400 personer och under ut-
byggnadsperioder och storstopp sysselsätter mångdubbelt fler. 
En övervägande del av arbetstillfällena (ca 38% eller ca 2350) finns inom 
offentlig sektor, där kommunen är en stor arbetsgivare. Handeln sysselsät-
ter också många, särskilt sommartid, då befolkningsunderlaget av boende 
och besökare är mångdubbelt större än på vintern. 
Kommunens läge vid Gullmarsfjorden har medfört att många arbetstillfäl-
len (ca 800) återfinns inom utbildning. Av särskild betydelse är den grund-
utbildning och forskning inom marin biologi som bedrivs av Göteborgs 
universitet och Vetenskapsakademin på Kristinebergs Marina Forsknings-
station i Fiskebäckskil. Kristinebergsstationen sysselsätter ca 60 personer 
året runt och dessutom flera hundra forskare, doktorander och studenter år-
ligen på deltid. Vidare bedrivs forskning kring fiske och havsresurser på 
Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil som sysselsätter ett 40- tal 
personer.  
Många Lysekilsbor pendlar till arbete i en annan kommun, liksom det ock-
så finns de som pendlar in till kommunen. Nettopendlingen är negativ dvs. 
att det är fler som pendlar ut från kommunen än det finns tillgängliga ar-
betsplatser.  

Verksamhetsområden 
Brofjordens industriområde 
I kommunen finns sedan mitten av 1970-talet ett stort område ursprungli-
gen avsatt för tung miljöstörande industri. Området har omfattat stora 
markområden med omgivande skyddsområden norr, söder och öster om 
Trommekilen. Nyetableringar av tung storindustri av extern typ såsom pe-
trokemi, kärnkraftverk, massafabriker etc. har nästan upphört i Sverige. 
Kommunen föreslår därför i denna översiktsplan att industriområdet be-
gränsas till att endast omfatta områdena söder och sydöst om Trommekilen 
som framtida utbyggnadsområden för industri och att det inom detta områ-
de också får etableras annan industri än enbart tung industri.  
Verksamheten i området domineras helt av oljeraffinaderiet Preemraff, ti-
digare benämnt Scanraff. Raffinaderiet har utvecklats kontinuerligt under 
den tid verksamheten har funnits i Brofjorden. Utbyggnad och utveckling 
pågår alltjämt och fortsatt möjlighet till expansion av verksamheten skall 
säkras i översiktsplanen.  

Brofjorden är Sveriges största oljehamn 
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Bakgrunden till och förutsättningarna för en ändrad omfattning och inrikt-
ning av markanvändningen i området redovisas i översiktsplanen också 
under kapitlen ”Riksintressen” och ”Delområde Brofjorden”. 

Övriga verksamhetsområden 
Lysekil 

Inom Lysekils tätort finns verksamhetsområden av skiftande slag för att 
tillgodose olika behov av verksamheter. I de befintliga verksamhetsområ-
dena finns möjlighet att antingen använda befintliga byggnader och an-
läggningar eller att förändra användningssätt och utnyttjandegrad. Ledig 
industrimark finns också i nya verksamhetsområden med olika kvaliteter. I 
översiktsplanen föreslås att ytterligare framtida markreserver för verksam-
heter avsätts. Se vidare under kapitel ”delområde Lysekil”. 

Rixö 

I Rixö finns ett stort område där stenbrytning bedrivits under olika perioder 
fram till mitten av 1990-talet. Att åter ta upp stenbrytning i området är inte 
aktuellt på grund av att sådan verksamhet innebär för stora störningar för 
omgivande bostadsbebyggelse. Området är privatägt. Planläggning för in-
dustriändamål har påbörjats vid olika tillfällen men inte fullföljts. Se vidare 
under kapitel ”delområde Brastad”. 

Lyse 

Inom industriområdet på Lyseslätten finns ledig industrimark som är plan-
lagd. Ytterligare mark för industri är inte aktuell att avsätta i detta område. 

Brastad 

Näringslivet i Brastads samhälle domineras av ett par betydande verkstads-
industrier inom två befintliga industriområden: Tuntorps industriområde 
och centrala Brastad. Tillgången på ledig industrimark i samhället är god. 
Se vidare under kapitel ”delområde Brastad”. 

Hallinden  

Hallinden i kommunens norra del har bedömts som välbeläget för verk-
samheter med närhet både till den nya väg E6 och till Lysekil och Sotenäs. 
En station för tillverkning av betong är etablerad i området. I Bjälkebräcka 
i bergsmassivet norr om Hallinden bedrivs sten- och bergtäkt med anslut-
ningsväg till betongstationen. Kommunen har förvärvat mark i anslutning 
till vägkorsningen i Hallinden i avsikt att vid efterfrågan tillskapa ytterliga-
re möjlighet för industrietablering i området.  

Skaftö  

Skaftös näringsliv utgörs huvudsakligen dels av småskaliga verksamheter 
för hantverk som bygger på nybyggnad och reparationer inom lokalområ-
det, dels av verksamheter inom turism och besöksnäring (konferenshotell, 
marinor och restauranger). En betydande arbetsplats är också Kristinebergs 
Marina Forskningsstation. På Skaftö finns för närvarande ingen ledig indu-
strimark, och efterfrågan på tomter för främst hantverksändamål är kon-
stant. Detaljplanearbete pågår för ett nytt område vid Grönskult. I över-
siktsplanen föreslås även ett utökat industriområde vid Äckrorna utanför 
Grundsund. Vid Kristineberg anvisas ett område lämpligt för verksamheter 
(typ kontor eller laboratorier) som inte är störande och som kan blandas 
med bostäder. Se vidare under kapitel ”delområde Skaftö”. 

Hamnen i Lysekil är ett betydelsefullt 
verksamhetsområde 

Hallindenområdet är välbeläget  
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TEKNISKA SYSTEM 

Kommunal vattenförsörjning 
Dricksvattenförsörjningen i Lysekils kommun sker via råvattenledning från 
Kärnsjön i Munkedals kommun till reningsverket i Bua. Råvattenledningen 
försörjer också raffinaderiet med råvatten. Dricksvattnet är av sådan kvali-
tet att klorering är nödvändig. Vattnet är mjukt (5° dH) och har ett pH på 
ca 8. Det renade dricksvattnet överförs via ledningsnät till kommunens tät-
orter Brodalen, Brastad, Skalhamn och Norra Grundsund, Lysekils tätort 
och över Gullmarn till Skaftö med samhällena Fiskebäckskil, Östersidan, 
Stockevik, Grundsund och Rågårdsvik.  

Uttaget av råvatten från Kärnsjön regleras i vattendom som innebär att 350 
l/sek i medel eller 450 l/sek som mest kan tas ut. Kommunen utnyttjar idag 
endast en mindre del av det tillåtna uttaget. Det finns således kapacitet för 
ytterligare utbyggnad av stora industrier och bostäder. 

Lysekils kommun har tagit fram ett utkast till vattenskyddsföreskrifter för 
Kärnsjön i samarbete med Munkedals kommun. Utkastet skall användas 
som underlag för att arbeta fram ett färdigt förslag som enligt den prelimi-
nära tidplanen skall fastställas i slutet på 2006.  

Kommunen har tillsammans med Preemraff iordningställt en reservvatten-
täkt i Svackus Myr som ligger i Lyse söder om raffinaderiet. 

Enskilda brunnar med vatten av skiftande kvalitet förekommer i spridd be-
byggelse eller för mindre grupper av hus. Se vidare under kapitlet ”Miljö-
skydd, hälsa och säkerhet” 

Kommunal avloppsrening 
Inom kommunen finns fyra större avloppsreningsverk: Loddebo för Bro-
Brastadsområdet, Långevik för Lysekils tätort, Skalhamn och Norra 
Grundsund, Stockevik för Skaftö och Hamrevik för raffinaderiet. Samtliga 
reningsverk har god kapacitet med avseende på antalet personekvivalenter. 
Reningsverket i Stockevik behöver dock kompletteras för ett fullgott re-
ningsresultat. Reningsverket i Långevik har begränsad kväverening. Ett 
försök med musselodling istället för traditionell utbyggnad av reningsver-
ket kommer att genomföras för verket. Inga krav på kväverening finns för 
Skaftö och Loddebo reningsverk.  

I det kommunala ledningsnätet finns ett stort antal pumpstationer. Kapaci-
teten i ledningsnätet behöver klarläggas. Detta kommer för Skaftös del att 
genomföras i samband med att översiktsplanen tas fram. Kapaciteten i öv-
riga delar av nätet kommer successivt att klarläggas.  

Separata system för dagvatten saknas i vissa tätorter, där spillvatten och 
dagvatten leds i samma ledningar. Nätet byggs om successivt efter ambi-
tionen att där det finns behov och praktisk möjlighet skall separerade dag-
vattensystem byggas ut. Där så är möjligt omhändertas dagvattnet lokalt 
inom nyexploateringsområden. 

Enskilda avloppsanläggningar samt områden med VA-problem behandlas 
under kapitlet ”Miljöskydd, hälsa och säkerhet”. 
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Energi 

Elförsörjning 
I kommunen finns kraftledningar på 40 kV och 130 kV. Kring 130 kV led-
ningarna avsätts en skyddszon på 200 m. 
På Stångenäset ägs 130 kV- och 40 kV-ledningarna av Vattenfall. Resten 
av kraftledningsnätet ägs av det kommunalägda bolaget Lysekils Energi 
AB. 
Hela ledningsnätet på Skaftö ägs av Vattenfall.  

Kommunal energiplan 
För att förhindra alltför stora förändringar i klimatet måste halten av växt-
husgaser halveras de närmaste 50 åren. Koldioxid är den viktigaste av de 
mänskligt orsakade växthusgaserna och den kommer huvudsakligen från 
förbränning av fossila bränslen som bensin, diesel och eldningsolja, vilket 
betyder att uppvärmning av hus och transporter är de två största källorna 
till utsläppen.  
För att åstadkomma en halvering av utsläppen måste en kombination av åt-
gärder genomföras; energibesparingar, energieffektiviseringar, och sist 
men inte minst en övergång från fossila bränslen till förnybara energikäl-
lor. Kommunfullmäktige i Lysekil har antagit en energiplan år 2000. I pla-
nen har ställts mål om en minskad energianvändning inom kommunen och 
också redovisats på vilka sätt som målen skall kunna uppnås. Effekterna av 
de åtgärder som hittills genomförts efter energiplanens intentioner har ännu 
inte sammanställts och utvärderas. Detta skall göras i en översyn av planen. 
Den nyligen genomförda satsningen på utbyggnad av fjärrvärme innebär 
att totalt 35 GWh per år ersätter fossila bränslen eller el. Det motsvarar 
3 500 m3 eldningsolja, vilket i sin tur innebär minskade CO2 utsläpp på 
10 000 ton.  

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar har byggts från oljeraffinaderiet i Brofjorden in till 
Lysekils tätort. Det innebär att delar av spillvärmen från raffinaderiet tas 
om hand för uppvärmning av bostäder och andra anläggningar. I händelse 
av nedläggning av raffinaderiet måste tillförsäkras att annan energi kan till-
föras fjärrvärmenätet. En tomt för en värmecentral eldad med t ex flis pe-
kas därför ut i översiktsplanen efter att olika lämpliga lägen för en sådan 
prövats i samband med planprocessen.  

Naturgas 
Norsk naturgas från Nordsjön leds hittills till Sverige via ledningar från 
Danmark. En gasledning direkt till Sverige från Nordsjön via Brofjorden 
utreds. En sådan ledning kan förläggas parallellt med fjärrvärmeledningen 
från Preemraff och ett ledningsreservat föreslås därför. 

Vindkraft 
Riksdagen har antagit ett nationellt planeringsmål för vindkraft som inne-
bär en årlig produktionskapacitet på 10 TWh (terrawattimmar). Vindkraf-
ten är förnybar och har liten klimatpåverkan. I Lysekils kommun finns 
goda förutsättningar att etablera vindkraft eftersom kommunen har gott om 
vindexponerade områden. Många områden har dock stora bevarandevär-
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den, vilket leder till intressekonflikter. Byggnadsnämnden har i maj 2003 
beslutat att riktlinjer för etablering och placering av vindkraftverk skall 
ingå i översiktsplanen.  
Lysekils kommun har deltagit i utredningen ”vindkraft Bohuslän” där åtta 
kommuner från Tjörn i söder till Strömstad i norr har samverkat för att 
skapa planeringsriktlinjer för storskalig etablering av vindkraft på land vid 
kusten och till havs. Enligt remisshandling 2003-11-07 är avsikten att ut-
redningen skall utgöra underlag vid kommunernas översiktsplanering. En 
utgångspunkt för planeringsarbetet har varit att samla vindkraften till några 
få områden med särskilt goda förutsättningar. I Lysekils kommun har Bro-
fjordenområdet bedömts vara möjligt för mer storskalig utbyggnad av 
vindkraft. 
Energimyndigheten har i november 2004 beslutat om områden som man 
bedömer skall vara av riksintresse inom energiområdet. I Lysekils kommun 
har stora delar av Brofjordenområdet föreslagits som ett riksintresse för 
vindkraft. Kommunen skall i översiktsplanen visa om riksintresset kan till-
godoses. I denna översiktsplan konstateras att Brofjordenområdet inte upp-
fyller de av Energimyndigheten uppställda kriterierna för storskalig vind-
kraft. Istället prövas om ett mindre område kan läggas ut vid Nöteberg. 
Även ett mindre område som ligger utanför det utpekade riksintresseområ-
det, väster om Preemraff, skall prövas för vindkraft. Se tidigare redogörel-
ser och ställningstaganden i avsnitt ”Riksintressen” och i nedan redovisade 
områden. 

Kommunens riktlinjer för vindkraftetablering. 
Vid lokaliseringen av vindkraftverk gäller att finna platser som är lämpliga 
med tanke på bl a vindenergi, vägar och tillgång till elnät. Samtidigt skall 
hänsyn tas till påverkan på landskapsbilden och störningar för närboende. 
Riksintressen för kulturvård, naturvård och friluftsliv måste dessutom be-
aktas vid planering av områden för vindkraft.  
Följande riktlinjer gäller vid etablering av vindkraft i kommunen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kommunen är positiv till utbyggnad av vindkraft inom kom-
munen. Ett övergripande mål är dock att utbyggnaden sker på 
ett sådant sätt att väsentliga allmänna intressen inte påtagligt 
skadas. 

• Översiktsplanen anger inom vilka områden vindkraftetable-
ring kan prövas. 

• Med hänsyn till landskapsbilden bör inga enstaka vindkraft-
verk medges utanför de etableringsområden som redovisas i 
översiktsplanen.  

• Vindkraftverken bör samlas i grupper med strikt geometrisk 
utformning. 

• Vindkraftverk i grupper kan likställas med industriverksamhet 
och skall därför prövas i detaljplan. 

• Tillämpade riktvärden för bedömning av buller skall beaktas.  
• Riksintressen för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv och 

yrkesfiske får inte påtagligt skadas. 
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I kommunen finns sammanlagt 9 vindkraftverk varav ett är nedmonterat 
och skall ersättas med ett nytt. Produktionen från dessa verk är i nuläget ca 
10 000 MWh. I översiktsplanen redovisas befintliga områden för vindkraft, 
d v s Sivik, Basteviksholmarna, Preemraff och Nolby. De två vindkraftver-
ken vid Preemraff och de på Basteviksholmarna ligger inom område med 
detaljplan medan vindkraftverken på Sivik och i Nolby saknar detaljplan. 

Översiktsplanen redovisar fyra områden på land där nyetablering av vind-
kraft kan prövas. Det har inte bedömts möjligt att placera någon havsbase-
rad vindkraft inom kommunen på grund av riksintressen för naturvård och 
friluftsliv. Här nedan beskrivs de föreslagna områdena: 

Humlekärr väster om Preemraff 
Detaljplanearbete pågår för uppförande av två alternativt tre verk på berg-
partiet väster om Preemraff. Området är i gällande detaljplan avsatt som 
skyddsområde för industri. 

Nöteberg (Brofjorden) 
Området ligger nordöst om Brofjorden. Kommunen har låtit genomföra en 
bullerutredning som visar vilken möjlighet som finns för vindkraftutbygg-
nad utan att högsta tillåtna bullervärden för omkringliggande bostadsbe-
byggelse överskrids. En sammanlagd effekt av maximalt ca 5 MW utifrån 
nuvarande förutsättningar bedöms kunna byggas ut i området utan att inlö-
sen av bullerstörd bebyggelse behöver genomföras. Om en utbyggnad ak-
tualiseras skall omfattning, placering och konsekvenser vidare prövas i de-
taljplan.  

Nolby 
I området finns ett verk om 600 MW uppfört. Ytterligare ett eller två verk 
kan få uppföras efter prövning i detaljplan. 

Skottfjället 
Inom ett område som ligger öster om och i anslutning till stenbrottet i Bjäl-
kebräcka kan en vindkraftanläggning få prövas. Området som är glesbe-
byggt gränsar till Munkedals kommun. Ett eventuellt beslut om utbyggnad 
skall föregås av vidare utredning. Detaljplan krävs.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett förslag med tre nya vindkraftverk 
illustreras på fotomontage.   
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KOMMUNIKATIONER 

Allmänt 
 

Kommunens utgångspunkter: 

Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utveck-
lingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det 
är därför kommunens uppfattning att både väg 161 över Gullmarn mot 
Uddevalla, övriga Fyrstad och Göteborg samt väg 162 norrut mot väg 
E6 är viktiga kommunikationsleder till kommunen som måste förbätt-
ras så att resandet görs snabbare och säkrare. Väg 161 över Gullmarn 
bör på sikt utvecklas från färja till en fast förbindelse. 

Vägar 

Länsväg 162 
Enligt Vägverkets redovisning av riksintressen är väg 162 mellan Gläborg 
och Lyse och väg 839 till Brofjorden av riksintresse enligt MB 3 kap 8 §.  

När väg E6 färdigställs som motorväg från Gläborg genom Bohuslän sö-
derut och norrut kommer trafiken att öka på väg 162 från Lysekil, eftersom 
denna väg tidsmässigt kan bli ett likvärdigt alternativ till att använda färjan 
från Finnsbo över Gullmarn. Kvaliteten och säkerheten på väg 162 från 
Lysekil och norrut genom kommunen varierar för olika sträckor och vägen 
är som helhet redan idag mycket olycksdrabbad. Sträckorna Buabacken–
Gåseberg och Hallinden-Gläborg har särskilt dålig standard med avseende 
på vägbredd, utfarter och skymd sikt. På dessa sträckor bör vägbredden 
ökas och standarden höjas.  

Ett sätt att höja trafiksäkerheten är att bygga om hela väg 162 till en ”ett 
plus tvåväg” med mitträcken. Rondeller i de mest trafikerade korsningarna 
kan bidra till att höja säkerheten och få jämnare hastighet. Korsningen mel-
lan väg 161 från Finsbo färjeläge och väg 162 bör byggas om med rondell. 
Andra korsningar där rondell kan lösa trafikproblem längs väg 162 är av-
farten mot Scanraff, avfarten till Sandvik i Brastad, fyrvägskorsningen i 
Brodalen samt avfarten mot Sotenäs i Hallinden.  

I Brastad områdesplan från 1987 omnämns behovet av en framtida förbifart 
förbi Brastad för att avlasta samhället från genomfartstrafik. Ett reservat 
för väg avsattes i områdesplanen väster om Brastad tätort. Vägverket 
genomförde under slutet av 1980- talet en ombyggnad av väg 162 genom 
Brastad samhälle, en s.k. ”miljöprioriterad genomfart” efter dansk modell. 
Därigenom sänktes hastigheten, och trafikmiljön och säkerheten förbättra-
des avsevärt. Det ansågs inte längre finnas behov av någon förbifart när 
översiktplanen 90 för hela kommunen arbetades fram och något vägreser-
vat redovisades därför inte i översiktsplanen. 

Under 2004 har en rondell byggts i korsningen mellan väg 162 och Lycke-
vägen i Brastads samhälle. Detta har ytterligare förbättrat trafikmiljön. 
Trots de förbättringar som gjorts kommer en ökad trafik på väg 162 genom 
Brastad att kraftigt försämra miljön och motivera en avlastning av trafiken.  

Miljöprioriterad genomfart i Brastad 
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Kommunen avser därför att åter föreslå ett vägreservat för framtida förbi-
fart väster om Brastad. Det exakta läget av en sådan väg kommer dock inte 
att redovisas i översiktsplanen. 
Vägverket ansvarar för alla åtgärder som rör det allmänna vägnätet. Väg-
verket har som svar på programsamrådet meddelat att man i samråd med 
kommunen föreslagit trafiksäkerhetshöjande satsningar på korsningen mel-
lan vägarna 161 och 162. Övriga föreslagna åtgärder finns upptagna eller 
kommer att tas upp i Vägverkets planer efter samråd med kommunen.  

Fast förbindelse över Gullmarn 
Fast förbindelse som bro över eller tunnel under Gullmarn har diskuterats i 
kommunen under olika tidpunkter. Att anlägga en bro (eller en tunnel) 
medför dock många nya frågeställningar i planeringen. Var skall en sådan 
förbindelse föreslås och vilka konsekvenser för miljön, ekonomin och 
markanvändningen uppstår? Vilka hänsyn har tagits i Uddevalla kommuns 
översiktsplanering? 
Frågan utreds inte vidare i denna översiktsplan. Kommunen anser att en 
fast förbindelse över Gullmarn mellan Stångenäset och Bokenäset skulle 
förbättra möjligheterna för utveckling av näringslivet i Lysekil och att en 
sådan förbindelse skulle göra Lysekil än mer attraktiv som bostadsort. 
Kommunen kommer därför att verka för att frågan utreds och att projektet 
tas upp i Vägverkets långtidsplan för utbyggnad av vägnätet. 

Norra infarten till Lysekil 
Staden Lysekil har endast en in- och utfart till orten. I början av 1970-talet 
reserverades mark för den s.k. Norra in-/utfarten, som skulle vara en direkt 
förbindelse mellan Norra hamnen och väg 162. Vägen skulle minska trafi-
ken på Landsvägsgatan och i Lysekils centrum genom att trafikanterna till 
områdena norr om centrum och till industrierna i Norra hamnen skulle an-
vända denna väg. Den första etappen mellan väg 162 och Trötemyren 
byggdes i samband med utbyggnaden av Trötenområdet.  
Efter det att industrierna i Bansvik flyttade från området och inte ersattes 
av andra trafikalstrande verksamheter minskade antalet tunga transporter 
till området. Kommunen har under tiden genomfört en omfattande om-
byggnad av Landsvägsgatan med gång- och cykelväg och bättre standard 
och behovet av att bygga den norra infarten har inte varit aktuellt. När en 
utbyggnad av Bansvik och Norra hamnen åter blir aktuell kommer dock 
trafiken och belastningen på Valbogatan att öka. Ett sätt att minska trafiken 
på Valbogatan som har dåliga geologiska förhållanden är att leda trafiken 
runt staden från Dalskogen. I denna översiktsplan föreslås därför att det 
gamla reservatet för en ny nordlig infart till Lysekil åter aktualiseras och 
utreds. Nyttan av en ny infart och kostnaderna för en sådan skall jämföras 
med kostnaderna för en ombyggnad av Valbogatan och möjligheterna att 
leda busstrafik över annat vägnät.  

Vägnätet på Skaftö  
Väg 785 mellan Skaftöbron och Fiskebäckskilskrysset har låg standard i 
förhållande till den trafikmängd som förekommer. Vägen är smal och kur-
vig och saknar vägren och plats för gång- och cykeltrafik. De förbättringar 
i vägnätet som erfordras bör i första hand inriktas på att tillskapa säkra 
gång- och cykelvägar på ön. Dock behöver bitvis också andra förbättringar 
genomföras genom uträtning av kurvor, siktförbättringar etc. I planen före-
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slås att en ny förbifart vid Östersidan byggs ut i samband med att området 
öster om Pinneberget planeras för bostäder. Se vidare under delområde 
Skaftö. 

Extern parkering 
Det råder sommartid stor brist på parkeringsplatser i samhällena på Skaftö. 
Kommunen arbetar därför med att tillskapa nya parkeringsytor utanför eller 
i anslutning till Grundsund och Fiskebäckskil. Dessa redovisas i planen 
under ”delområde Skaftö”. För Lysekils tätort gäller att behovet av extra 
parkeringsplatser sommartid är stort. Detta inträffar särskilt vid stora som-
mararrangemang. I denna översiktsplan redovisas externa parkeringsytor 
vid infarten till staden samt i hamnområdet. Se vidare under ”delområde 
Lysekil”. 

Kollektivtrafik 
Kvaliteten i kollektivtrafiken har stor betydelse för möjligheten att bo i 
kommunen och arbetspendla inom och utanför kommunen liksom också 
för dem som inte har tillgång till bil för nödvändiga transporter till service 
och andra viktiga mål. Hur kollektivtrafiken är uppbyggd är också avgö-
rande för möjligheten att minska bilberoendet och övergå till miljövänliga-
re transportsystem. Eftersom den övervägande delen av kollektivtranspor-
terna i kommunen sker med buss på det allmänna vägnätet är kvaliteten i 
detta och framkomligheten på vägarna liksom turtätheten av stor betydelse 
för människors möjligheter och lust att välja kollektiva färdmedel i stället 
för den egna bilen. 
Kommunens kollektivtrafikmedel utgörs av bussar och båt för persontrans-
porter över Gullmarn mellan Lysekil och Fiskebäckskil - Östersidan på 
Skaftö. Busslinjer utgår från Lysekil mot Uddevalla, Trollhättan och Göte-
borg med trafikering över färjeleden Finnsbo - Skår samt norrut mot Mun-
kedal via Brastad och Hallinden. Skaftö kollektivtrafikförsörjs via buss 
från Grundsund, Fiskebäckskil och Rågårdsvik till Bokenäs där bussarna 
ansluter linjerna mot Uddevalla och Göteborg. Turtätheten mot Uddevalla 
från Lysekil är relativt god. Kollektivtrafiken utnyttjas vintertid främst för 
arbetspendling från kommunen och av gymnasieelever från Lysekil mot 
Uddevalla och från Sotenäs mot Lysekil. Under sommaren har kollektivtra-
fiken stor betydelse för turister och sommarboende i kommunen.  
För att underlätta ett utnyttjande av kollektivtrafiken bör parkeringsplatser 
för pendlare tillkomma på strategiska platser i kommunen. Lämpliga pla-
ceringar är i anslutning till väg 162 vid korsningen mot Preemraff i Lyse, 
vid Häggvallskrysset, vid avfarten mot Sandvik i Brastad, vid fyrvägskors-
ningen i Brodalen samt vid Hallindens station. På Skaftö finns pendelpar-
keringar i Fiskebäckskil och på Östersidan för pendlare med färjan mellan 
Skaftö och Lysekil. 
Placeringen av en gemensam terminal för buss- och båttrafik i Lysekils tät-
ort har tidigare utretts av kommunen tillsammans med dåvarande länstra-
fikbolag. Olika lägen har prövats. Terminalfrågan är viktig för kollektivtra-
fiken och bör få en lösning. I denna översiktsplan föreslås därför att områ-
det runt Anderssons kaj och fiskhamnen åter avsätts för terminaländamål. 
Se vidare under ”delområde Lysekil”  
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Gång- och cykelvägnät 
Att säkert och enkelt kunna förflytta sig till fots och med cykel inom kom-
munens orter och mellan dessa bör vara en rättighet för boende och besöka-
re i kommunen. Att röra sig till fots och med cykel är dessutom mycket be-
tydelsefullt för hälsan och välbefinnandet samtidigt som minskat bilbero-
ende gynnar miljön i allmänhet. Kommunen har därför som mål att ett 
sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät successivt och i etap-
per kan byggas ut.  
I denna översiktsplan redovisas förslag på möjliga sträckningar av det 
övergripande gång- och cykelvägnätet inom och mellan kommunens orter. 
Som högst prioriterade sträckningar anser kommunen vara förbindelsen 
Fiskebäckskil – Östersidan och en gång- och cykelväg förbi Häggvalls-
backen.  
Vägverket har ansvaret för flera av de vägavsnitt där översiktplanen visar 
att utbyggnad av gång- och cykelvägar bör genomföras. Det innebär att 
kommunen och Vägverket tillsammans bör vara överens om prioritering 
och utbyggnadstakt för de vägavsnitt där behovet av utbyggnad är störst. 
Finansieringen kan komma att bli en fråga för kommunen och Vägverket 
att lösa gemensamt.  

Järnväg 
Järnvägen och bangården där gods till och från hamnen hanteras, är av yt-
tersta betydelse för den fortsatta existensen och utvecklingen av Lysekils 
hamn, och kommunen och Banverket har fortlöpande kontakter i frågor 
som rör förändringar och investeringar i banan. Järnvägen är av riksintresse 
enligt MB 3 kap 8 § (kommunikationer) och för totalförsvaret. Järnvägen 
kan också ha betydelse för framtida industrietablering i Brofjorden dit det 
enligt de ursprungliga planerna för industriområdet skall kunna byggas ut 
spår, se vidare ”Delområde Brofjorden”. 
Sträckningen utgår från Bohusbanan vid Munkedal och löper på enkelspå-
rig banvall genom Stångenäset till Lysekils hamn. På järnvägen fraktas 
idag enbart gods till och från hamnen. Persontrafiken lades ned 1981 och 
därmed också stationerna i Hallinden, Brastad och Lyse, liksom också sta-
tionen i Lysekil med stationshus och perronger.  
Banverket har investerat i järnvägssträckan genom viss upprustning i er-
forderliga delar. I dag trafikeras den av 16-24 godståg/vecka till och från 
Lysekils hamn. Förändringar i hamnområdet har som utgångspunkt att för-
bättringar av järnvägstransporterna till hamnen och rangeringen på bangår-
den kan genomföras på bästa sätt gemensamt av kommunen och Banver-
ket.  
Frågan om att återuppta persontrafiken har väckts vid olika tillfällen. För 
närvarande är dock detta inte aktuellt.  

Färjor och båttrafik 
Vägverkets bilfärjor på leden Finsbo-Skår och åter trafikerar sträckan med 
två färjor var tjugonde minut under dagtid och en färja i timmen under nat-
tetid utom för ett kortare avbrott under den tidigaste morgonen. Genom fär-
jetrafiken över Gullmarn förkortas restiden och avståndet mellan Lysekil 
och Uddevalla- Trollhättan och söderut avsevärt i förhållande till om all 
trafik skulle åka landvägen runt Gullmarsfjorden. Färjeleden binder också 
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ihop kommundelarna Skaftö och Lysekil med biltrafik. Färjetrafiken är en 
för kommunen synnerligen viktig förbindelseled, och det är av väsentlig 
betydelse att inga inskränkningar görs i trafikeringen. 
Personfärjan Carl Wilhelmsson trafikerar leden mellan Lysekil och Fiske-
bäckskil-Östersidan på Skaftö. Se tidigare under kollektivtrafik. 
Projekt för att starta färjetrafik mellan Lysekil och Norge förekommer med 
jämna mellanrum. Gullmarskajen i Lysekils hamnområde kan komma att 
utvecklas för sådan verksamhet om en färjeförbindelse åter blir aktuell. 

Handelshamnar och sjöfart 
Det finns två kommersiella hamnar i kommunen. Oljehamnen i Brofjorden 
som är Sveriges näst största hamn i tonnage räknat samt Lysekils handels-
hamn, vilken däremot hör till de mindre kommersiella hamnarna i landet. 
Brofjorden och Lysekils hamn är tillsammans en s k TEN-hamn och ingår i 
det prioriterade europeiska transportnätet. Brofjordens hamn är klassifice-
rad som hamn av riksintresse. 
I Lysekils hamn bedrivs kommersiell trafik vid Gullmarskajen, Grötökajen 
samt på det nyare området Grötörev. En tänkbar utveckling är att hela 
hamnverksamheten flyttas ut till Grötörev, och att de äldre kajerna kan få 
helt eller delvis ändrad användning. Möjligheter till utbyggnader av ham-
nen föreslås därför i området kring södra delen av containerhamnen på 
Grötörev. 
I Lysekil finns även kajer för olika slag av yrkesmässig trafik i mindre ska-
la samt en fiskehamn. Lysekil har betydelse som hemmahamn för fiskebå-
tar, vilket även gäller Grundsund och Norra Grundsund. Goda hamnförut-
sättningar finns även i Rixö och Lahälla. Vattenområdena runt hamnarna 
skall avsättas för utbyggnad av hamnverksamhet i översiktsplanen. 
En hamnanläggning har byggts vid Basteviksholmarna som används för in-
skeppning av material i samband med den stora utbyggnaden av raffinade-
riet i Brofjorden. Avsikten är att hamnen, som endast haft tillfälligt till-
stånd, skall bli permanent.  
Sjöfarten har anspråk på framkomlighet i farleder, ankringsmöjligheter och 
goda hamnar. Dessa intressen skall beaktas vid planering av kommunens 
vattenområden. 
Inseglingsleden till Brofjorden är livligt trafikerad. Fartyg med ett djupgå-
ende av 25 meter kan tas in till råoljekajen. Skyddade ankarplatser finns 
både i den inre och i den yttre delen av fjorden. Farleden till Brofjordens 
industriområde och ankarplatserna i anslutning till farleden är av riksintres-
se. Farlederna via Gäven till Lysekil är de som vanligen används för trafi-
ken på hamnen i Lysekil. Djupgåendet i den norra farleden är 10 m. 
I de nord - sydgående farlederna förekommer en livlig trafik med alla sor-
ters fartyg och båtar; kommersiella fartyg, fiskebåtar, statsfartyg av olika 
slag samt sommartid en intensiv trafik av fritidsbåtar. 

IT-kommunikation 
I dagsläget finns möjlighet för alla inom Lysekils tätort, inklusive Torpet-
området, att via ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ansluta sig 
till nätet. Samma möjlighet erbjuds också i Fiskebäckskil. Frågan behand-
las inte vidare i denna översiktsplan. 

Tankbåt på väg in i Brofjorden 

Personbåten Carl Wilhelmsson förbin-
der Skaftö med centralorten Lysekil 



 



  INTRESSEN OCH ANSPRÅK 
                             Areella näringar 

 ÖP 06 LYSEKILS KOMMUN       39 

AREELLA NÄRINGAR 

Jordbruk 
Jordbruket i Lysekils kommun är småskaligt med i medeltal 25 hektar per 
gård. Utvecklingen inom jordbruksnäringen följer i stort den nationella 
trenden med större enheter och minskat antal mjölkgårdar.  
Antalet jordbruksföretag har nästan halverats från 204 till 113 mellan åren 
1981 - 2003. Även den totala åkerarealen har minskat under samma period, 
medan betesmarken har ökat något. Antalet gårdar med mjölkproduktion 
minskar, medan antalet hästgårdar ökar. Det finns för närvarande ingen 
gård som har svinuppfödning. I kommunen finns en gård som håller värp-
höns.  

År 1981 2003 Förändring 
 antal/ha 

Förändring 
 % 

Antal jordbruksföretag 204 113 - 91  - 45
Total åkerareal, ha 3561 2935 - 626  - 17
Areal betesmark, ha 494 612 + 118  + 24 
Antal mjölkkor 1000 601 - 399  - 40
Kor för uppfödning av 
kalvar 

111 206 + 95  + 86 

Kvigor, tjurar och stutar 1151 815 - 336  - 29 
Kalvar under 1 år 1146 675 - 471  - 41
Svin, totalt 1435 0 - 1435  - 100
Får och lamm 374 796 + 422  + 113
Höns 520 6402 + 5882  + 1131
Hästar 120 201 + 81  + 68

Tabell: utvecklingen inom jordbruket 1981 - 2003 
De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för lönsamhet i jordbruket 
kräver idag stora sammanhängande arealer, vilket innebär att mindre åker-
marker och beteshagar riskerar igenväxning. I takt med att antalet mjölkbe-
sättningar minskar, minskar också antalet betande djur som krävs för att 
hålla beteshagarna öppna. För att på sikt kunna hålla markerna öppna skul-
le det behövas en satsning på en omfattande köttdjursproduktion. 
En alternativ inkomstkälla för jordbruket är produktion av olika typer av 
energigrödor, vilket även skulle öka möjligheterna att utnyttja de mindre 
åkerarealerna, och dessutom öppna möjligheter för nyttiggörande av kom-
munens reningsverksslam. Bioenergi är en förutsättning för att klara om-
ställningen av energiproduktionen till förnybar energi, och efterfrågan 
kommer med största sannolikhet att öka inom kommande 10-årsperiod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens ställningstagande:  
Ett öppet landskap och ett levande lantbruk är en viktig bestånds-
del för att behålla kommunens attraktionskraft med avseende på 
besöksnäringen. Man bör därför undvika att anlägga ny bebyggel-
se på åkermark och dessutom förhindra att mer öppen mark växer 
igen. De lantbruksföretag i kommunen som med betesdrift upp-
rätthåller det öppna landskapet gör också en stor naturvårdande 
insats. 

De betande djuren håller landskapet 
öppet 
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Skogsbruk 
Skogsmarken i Lysekils kommun omfattar ca 10 000 ha, varav 4 400 ha 
produktiv skog och 5 600 ha impediment (hällmark och berg). Den mest 
värdefulla skogsmarken är i huvudsak belägen i den mellersta och norra 
delen av kommunen. Som näring betraktad är skogsbruket av begränsad 
omfattning i kommunen men kan vara av betydelse för enskilda jordbruks-
företag. 
Arealen skogsmark i Lysekil var enligt SCB 2350 hektar år 1999. Om man 
räknar bort fastigheter med skog som är mindre än 0,9 ha, fanns det 315 
skogsfastigheter i Lysekil 1998. Medelarealen skogsmark på dessa fastig-
heter var 14,1 ha. Skogsmarken är nästan uteslutande privatägd (96 %).  
1998 var virkesförrådet i Lysekil högre (136 m3/ha) än medelvärdet för di-
striktet (129 m3/ha) och även högre än medelvärdet för regionen (134 
m3/ha). Värdena för medelbonitet och medeltillväxt ligger högre än distrikt 
och region, vilket indikerar att det är goda växtbetingelser för skog i Lyse-
kil. Medelvärdet per år för den avverkade arealen i kommunen har för den 
senaste 10-årsperioden legat på 40 ha, med i snitt 21 anmälningar på varde-
ra 1,5 – 3 ha skog. 
Skogsbruket regleras framförallt av skogsvårdslagen men också av miljö-
balken och till viss del av kulturminneslagen. Från och med 1994 gäller en 
ny skogsvårdslag som bl.a. innebär att miljömål och produktionsmål skall 
vara jämställda. Biologisk mångfald och skogsproduktion ges därmed lika 
stor tyngd i skogspolitiken. Biologisk mångfald innebär bl.a. att den gene-
tiska variationen skall säkras. Miljömålet innebär också att markens natur-
givna produktionsförmåga skall bibehållas och att skogens kulturella, este-
tiska och sociala värden skall värnas. 
Det finns tre skogsområden i kommunen som är naturreservat. och fyra 
mindre skogsområden med biotopskydd (liknar naturreservat i sin skydds-
form, men omfattar mindre områden). I kommunen finns också många om-
råden med ädellövskog och sumpskogar som är skyddsvärda eller klassade 
som nyckelbiotoper, men som i dagsläget saknar skydd. 

Länsstyrelsen har inventerat förekomsten av ädellövskog i kommunen. 
Ädellövskogar regleras bl a i skogsvårdslagen och Skogsvårdsstyrelsen an-
svarar för tillsyn och rådgivning. En sammanlagd areal av 1047 ha invente-
rades varav 210 ha helt och hållet är att betrakta som ädellövskog. Övriga 
objekt består till delar av ädellövskog. Se vidare under kapitlet ”Natur-
vård”. 
Skogar i närheten av kommunens tätorter har stort värde som strövområden 
och för rekreation. I översiktsplanen redovisas ”områden för närrekreation” 
som i vissa fall utgörs av skogsområden. 
 
 
 
 
 
 
 



  INTRESSEN OCH ANSPRÅK 
                             Areella näringar 

 ÖP 06 LYSEKILS KOMMUN       41 

Yrkesfiske 
Fisket har en lång tradition som basnäring i Lysekils kommun. 1700-talets 
sillfiske ledde till att många fiskelägen permanentades för gott. Människor-
na valde att stanna kvar och försöka leva av fiske och fraktfart. Under 
andra delen av 1800-talet blev Lysekil centrum för konservindustrin i Bo-
huslän. Framför allt var det skarpsill och senare även islandssill som efter-
traktades för inläggning.  
Lysekils kommun har goda fiskevatten. Nästan hela vattenområdet är av 
riksintresse för fisket. Fisket efter räka, kräfta och andra skaldjur samt efter 
makrill och skarpsill har varit stabilt under senare år medan fisket efter 
plattfisk och torsk minskat betydligt. Yrkesfiskets intressen utgörs av re-
produktions- och fångstområden samt hamnområden. I hamnområdena be-
höver yrkesfiskarna inte bara kajplatser för fiskebåtarna utan även kajyta 
och byggnader för förvaring och skötsel av fiskeredskap. Hamnar för yr-
kesfiske finns i Lysekil, Norra Grundsund och Grundsund på Skaftö. Det 
fanns 33 licensierade fiskare i Lysekils kommun år 2004 och 27 fiskefar-
tyg. Övervägande delen båtar är av mindre storlek och avsedda för kustfis-
ke i hemmavatten. 
Kommunens vattenområden klassificerades under 1980-talet av Fiske-
nämnden i Göteborg och Bohuslän. De mest värdefulla områdena fastställ-
des av Fiskeriverket som riksintressen för yrkesfisket och utgörs av värde-
fulla fångstområden. Riksintressena har tidigare beskrivits under kapitlet 
”Riksintressen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vattenbruk 
Under 1980-talet inventerades lämpliga lägen för vattenbruk vilket resulte-
rade i att fyra områden anges lämpliga för vattenbruk i Översiktsplan 90. 
Inga av dessa är aktuella för denna översiktsplan. 
I dag finns inga kommersiella musselodlingar eller andra former av vatten-
bruk inom kommunen. Under de senaste åren har dock intresset för mus-
selodlingar ökat på grund av stor efterfrågan på musslor. Odlingarna är i 
vissa avseenden positiva för miljön eftersom musslorna renar havsvattnet 
från kväve som släpps ut från bl a reningsverk, biltrafik och jordbruk. Ett 
pilotprojekt har nyligen påbörjats där stora musselodlingar utanför renings-
verket i Långevik skall fungera som kväveupptagningsstationer som kom-
plement till traditionell kväverening i reningsverket. Tillstånd för anlägg-
ningarna har lämnats för en viss tid då projektet ska pågå. Något resultat 
inte kan redovisas i denna översiktsplan. 
 

Kommunens ställningstagande:  
Fisket är av stor betydelse för Lysekils kommun inte bara som för-
sörjningsmöjlighet för fiskare utan även indirekt i beredningsverk-
samhet och turism. Möjligheten att idka fritidfiske är för många in-
vånare en avgörande boendekvalitet och en viktig fritidssysselsätt-
ning. Fiskets intressen skall därför värnas och ges hög prioritet. 
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Grus, berg och sten 
Enligt länsstyrelsens inventering förekommer inga större tillgångar av na-
turgrus och sand inom kommunen. I Lysekils kommun används därför hu-
vudsakligen bergkross som ballastmaterial vilket oftast kommer från berg-
täkter inom kommunen. Behovet av naturgrus och sand tillgodoses från 
täkter utanför kommunen.  

Grusförsörjningsplan 
I en utredning gjord 1996 inventerades bergförekomsterna i Lysekils 
kommun och gjordes en bedömning om det framtida behovet av krossat 
material för utbyggnad av vägar och byggnader inom kommunen. Behovet 
av krossmaterial för byggnadsändamål är helt beroende av byggnadsverk-
samhetens omfattning i kommunen. Under tiden från att utredningen togs 
fram tills idag har byggnadsverksamheten varit låg vilket innebär att beho-
vet av krossat material varit betydligt lägre än vad som utredningen förut-
satte. Vidare har nya utbyggnadsområden i Lysekil genererat ett överskott 
av bergkross för användning i andra projekt i tätorten och dess närmsta 
omgivning. Utbyggnad av väg E6 förbi Gläborg och Munkedal har innebu-
rit god tillgång på massor i kommunens norra delar.  
I utredningen konstaterades att det finns fyra bergförekomster som är läm-
pade för brytning och krossning. Tre av dessa är bergtäkter med gällande 
tillstånd; Axtveten, Bjälkebräcka och Broberg. Sammanlagt finns tillstånd 
för uttag på 160 000 ton per år, vilket är betydligt mer än vad som har ta-
gits ut. Samtliga redovisade bergförekomster har fyndigheter som är större 
än 1 miljon ton, och bedöms som tillräckliga för att täcka behovet inom 
kommunen för överskådlig tid. Ytterligare områden för bergtäkt kommer 
därför inte att redovisas i denna översiktsplan. 
Axtveten 1:10  Gällande tillstånd t.o.m. 2021 09 01: 
  75 000 ton/år 
Bjälkebräcka 1:13 Gällande tillstånd t.o.m. 2020 02 01: 
  65 000 ton/år 
Broberg 1:1, 2:3 Gällande tillstånd t.o.m. 2007 01 01: 
  20 000 ton/år 

Stenbrytning 
Bohusgraniten som en gång gav upphov till en blomstrande stenindustri på 
Stångenäset med många arbetstillfällen i stora och mindre stenbrott syssel-
sätter i dag endast ett fåtal inom fyra områden: Bjälkebräcka, Nolby, Vese 
och Prästtorp. Inom dessa täktområden tas ut blocksten som vidareförädlas 
på annat håll. 

I översiktsplanen redovisas dessa områden som industriverksamheter. 

 

 

 
 
 

Brytningen av bohusgraniten har läm-
nat många spår i landskapet….

….och många imponerande byggnads-
verk 
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NATURVÅRD 

Allmänt 
Lysekils kommun har ett i många avseenden unikt, mycket varierande och 
rikt naturlandskap. Spricklandskapets dalgångar övergår successivt från vi-
kar, fjordar och strandängar till odlingsmarker längre in över land. Höjd-
platåernas och sluttningarnas hällmarkslandskap blir mot det inre av kom-
munen alltmer skogsbeklädda. Kust- och havsområdena omfattar fjordsy-
stem med stora djup, grunda öppna vikar, exponerade öar och öppet hav.  

Många av de mest värdefulla naturområdena i Lysekils kommun ligger i 
anslutning till havsstränderna. Det är också där som risken är störst för 
konflikter när det gäller markanvändningen. I en kommun, med så lång 
kuststräcka som Lysekil och där de flesta orter ligger vid havet är det na-
turligt att utveckling av boende och verksamheter också fortsättningsvis 
sker vid eller i anslutning till vattnet. Syftet med denna översiktsplanering 
är bland annat att göra avvägningar mellan anspråk på ny markanvändning 
och det som skall bevaras.  

Riksintressen för naturvård 
Följande områden av riksintresse för naturvård ligger inom Lysekils kom-
mun: 

• Kornö och Gåsö skärgård (NRO 14062) Varierande skärgårdsland-
skap med många naturtyper och arter. Odlingslandskap med stora ut-
marksbeten, havsstrandängar och ängar. 

• Åbyfjorden (NRO 14063) Fjordlandskap med omgivande odlings-
landskap. Vid Näverkärr finns en av regionens mest värdefulla ädel-
lövskogar. 

• Broälven (NRO 14064) Vattendrag med ursprunglig havsöringsstam. 
• Gullmarsfjorden (NRO 14065) Fjord med mycket betydelsefull marin 

fauna. Odlingslandskap med ädellövskogar, naturbetesmarker och 
havsstrandängar. 

• Trälebergs kile (NRO 14079) Representativ naturbetesmark med 
havsstrandäng. 

• Strömmarna - Koljöfjorden (NRO 14093) Grund havsvik (Ström-
marna). På Skaftö finns stora arealer ädellövskog. 

• Islandsberg – Käringöfjorden (NRO 14101) Intressant berggrunds-
morfologi (Islandsberg). Representativt odlingslandskap i kustbygd. 

Natura 2000 
Ett urval av Europas mest värdefulla naturområden ingår i ett nätverk inom 
EU, Natura 2000. Syftet är att bevara och skydda den biologiska mångfal-
den i ett europeiskt perspektiv. De områden som ingår i Natura 2000 har 
valts ut för att de innehåller naturtyper och arter som är listade i EU:s få-
geldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (naturtyper och övriga ar-
ter).  

I Sverige är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen enligt 4 
kap i miljöbalken. För att inte skada Natura 2000-områdenas värden krävs 
tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydan-

Islandsbergs karga och dramatiska  
klipplandskap med fyrhuset på udden 
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de sätt kan påverka miljön i området. Detta kan även gälla åtgärder som 
sker utanför Natura 2000-området (regleras av miljöbalken).  
I Lysekils kommun ingår följande områden i Natura 2000. Samtliga är ut-
pekade enligt EU:s habitatdirektiv: 
Gullmarsfjorden    Havsfjord, estuarium, rev 
Åbyfjorden  Smal, grund havsvik. Havsstrandäng 
Strömmarna  Grund havsvik 
Vägeröd  Gammal lövskog med bok och ek 
Näverkärr  Gammal lövskog med ask och ek 
Gröderhamnsängen Rikkärr nära havsstrand 
Länsstyrelsen har tagit fram s.k. bevarandeplaner för varje Natura 2000- 
område. I dessa planer ges en beskrivning av områdena och deras naturvär-
den, vad som kan skada eller påverka värdena samt vad som krävs för att 
värdena skall bibehållas. 

Naturreservat 
I en del fall räcker varken hushållningsbestämmelserna eller andra generel-
la regler för att tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats vara 
av riksintresse. I sådana fall kan man säkerställa området genom att avsätta 
det som ett naturreservat. 
Enligt miljöbalken (MB 7 kap 4 §) får naturreservat bildas för mark- och 
vattenområden för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värde-
fulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Likaså 
kan ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdeful-
la naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter förklaras som natur-
reservat. 
Skyddsbestämmelserna "skräddarsys" för varje reservat och skiftar starkt 
från fall till fall beroende på vilka motiv som ligger bakom reservatsbild-
ningen. I vissa reservat är all ekonomisk markanvändning förbjuden, men i 
en del reservat som främst avsatts till förmån för friluftslivet kan exempel-
vis jord- och skogsbruk tillåtas fortgå i normal omfattning.  
Beslut om reservatsbildning fattas av länsstyrelsen eller kommunen. Sedan 
miljöbalken började gälla har även kommuner möjlighet att bilda naturre-
servat (utan föregående delegation från länsstyrelsen).  
I Lysekils kommun finns 10 naturreservat. Enligt naturvårdslagstiftningen 
före miljöbalkens ikraftträdande år 1997 skildes mellan naturreservat och 
naturvårdsområden. Enligt miljöbalken finns endast skyddsinstrumentet för 
de båda, nämligen naturreservat. 
Gullmarsfjorden Den största av Bohusläns fjordar och en äkta 

tröskelfjord. Ett rikt och delvis unikt marint 
djurliv. 

Gåsöskärgården Sälskyddsområde. Sydgränsen för bohusgra-
niten. Strandängar 

Vägeröd  Gammal lövskog med bok, ek, lind och alm. 
Stångehuvud Tätortsnära natur med karakteristiska geolo-

giska bergsformationer. 

Gullmarsfjorden sedd mot Lysekilssi-
dan 
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Trälebergskile Uppehållsplats för and- och vadarfåglar vår 
och höst.  

Gullmarsskogen Strövområde  

Näverkärr  Unik högvuxen kustlövskog 

Ryxö ö  Hällmarker och lövskogsmiljöer 

Broälven  Värdefull miljö för havsöringen 

Gröderhamnsängen Rikkärr nära havsstrand 

En form av skydd som utfärdades före år 1975 enligt den gamla natur-
vårdslagen var ”skydd för landskapsbilden”. Även om begreppet inte finns 
i den nu gällande miljöbalken gäller fortfarande bestämmelserna i de be-
rörda områdena så länge Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. I 
kommunen finns 8 sådana områden: 

Åbyfjorden 

Skaftölandet, Vägeröd 

Stora och lilla Kornö (Två områden) 

Stora Bornö (Bokskog) 

Alsbäck (Bokskog) 

Holma (Två områden med bokskog) 

Naturminne 
Ett naturminne är enligt miljöbalken (MB 7:10) ett särpräglat naturföremål 
som behöver skyddas eller vårdas särskilt. I Lysekils kommun finns fem 
naturminnen. Två ekar vid Brodalen, Trollhålet i Lysekil, Gåsevik på Skaf-
tö och ett område med jättegrytor vid Skaftö Backa. 

Biotopskydd 
Livsmiljöer med stor betydelse för växt- och djurarter påträffas vanligtvis 
som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap. Ett sådant område kan 
avsättas som biotopskyddsområde enligt miljöbalken (MB 7:11). Inom bio-
topskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som 
kan skada naturmiljön. Ligger biotopen på skogsmark ansvarar skogs-
vårdsstyrelsen för detta naturskydd. 

I kommunen finns fyra biotopskyddsområden i skogsmark enligt Skogs-
vårdsstyrelsen. Dessa är: En örtrik sumpskog i Skottefjället, en ras- och 
bergbrant bevuxen med ädellövskog söder om väg 855 vid Sötorp, örtrika 
allundar och ravinskogar med blandad ädellövskog norr om väg 831 mot 
Torgerstad.  

Generellt gäller biotopskydd också för alléer, källor med omgivande våt-
marker i jordbrukslandskap, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, 
småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark, 
samt åkerholmar. Länsstyrelsen får lämna dispens för förändringar i de 
uppräknade biotopskyddsområdena.  

Djur- och växtskyddsområde 
Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst områ-
de får länsstyrelsen eller kommunen inskränka rätten till jakt eller fiske el-
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ler allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig i området (MB 
7:12). 
I Lysekils kommun finns 16 djurskyddsområden (fågel- och sälskydd). 
Dessa är en grupp öar sydväst om Brandskären, Gunnarsskär och Klåves-
kär sydväst om Stora Kornö, Gäven och Trillingarna, öarna väster om Gåsö 
från Smedjebrottet till och med Lilla och Stora Harpö, Vrakskären, Borg-
mästarna och Räddjorna samt Bonden. 

Strandskydd 
Strandskydd råder vid havet samt kring insjöar och vattendrag och regleras 
i miljöbalken (MB 7 kap 13 §). Syftet med strandskyddet är att trygga för-
utsättningar för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet är gränsbestämt och 
varierar på land mellan 100 – 300 m från havsstrandlinjen. I vattnet gäller 
generellt 300 m från land.  
Kring vattendrag omfattar strandskyddsområdet i regel 50 m på ömse sidor 
om stranden och 100 m kring insjöar. 

Stora opåverkade områden 3 kap 2 § MB 
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är på-
verkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall enligt 
miljöbalken (MB 3 kap 2 §) så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påverka områdenas karaktär.  
De främsta syftena med att bevara stora opåverkade områden är, dels hand-
lingsfriheten att senare nyttja området, dels att trygga biologisk mångfald, 
ekologiska funktioner och säkra tillgången till rekreationsområden.  
Det är kommunens uppfattning att det endast är havsområdet och skärgår-
den utanför kommunens landområde som kan anses vara ett stort opåverkat 
område. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 3 kap 3 § MB 
Enligt miljöbalken (MB 3kap 3 §) skall mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag utgör ofta värdefulla livsmiljöer och hyser skyddsvär-
da arter.  
I Lysekils kommun är 25 vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga. 
Broälven med sina biflöden, Kvarnebäcken, Färlev älv, Bärfendalsälven, 
Skårvebäcken, Holmabäcken, Orme å samt Fiskebäcksbäcken är särskilt 
viktiga som reproduktionsområden för lax och havsöring. Enligt Fiskeri-
verket är deras mynningsområden även utpekade som fredningsområden. 
Inom fredningsområden gäller särskilda bestämmelser och förbudstider för 
fiske, bl.a. nätfiskeförbud.  
Vid Kåvra finns ett fredningsområde för hummer. Här är allt fiske utom 
fiske med handredskap förbjudet under hela året. 
En sjö i kommunen, Hällers myr, är utpekad som ekologiskt känsligt om-
råde. 



 INTRESSEN OCH ANSPRÅK 
                                        Naturvård 

 ÖP 06 LYSEKILS KOMMUN       47 

Våtmarker, myrmarker 
Våtmarker är viktiga komponenter i vattnets naturliga kretslopp. De utgör 
också livsmiljö för ett stort antal växt- och djurarter och anses som mycket 
artrika miljöer där ett stort antal rödlistade arter brukar ingå.  
Skogsbruket utgör det största hotet mot våtmarkerna, bl a genom utdikning 
av sumpskog och kärr, skogsvägar dras över våtmarksområden samt att 
lövsumpskog och fuktängar ersätts med barrskog. Även jordbrukets aktivi-
teter i form av dikningar och kulvertering av vattendrag utgör ett hot i den 
här regionen. I hela Västra Götalands län råder förbud mot markavvattning 
vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att få utföra dikning mm.  
I våtmarksinventeringen för Västra Götalands län har 12 objekt utpekats i 
Lysekils kommun.  
I Naturvårdsverkets myrskyddsplan från 1998 redovisas skyddsvärda my-
rar, kärr och mossor av nationell betydelse. I Lysekils kommun upptas ett 
område, Gröderhamnsängen. 
Skogsvårdsstyrelsen har inventerat trädbärande våtmarker i skogsmark, s.k. 
sumpskogar. I Lysekils kommun finns ca 60 objekt (redovisas ej på karta 
Naturvård). 

Lövskogar 
1994 gjorde länsstyrelsen en inventering av förekomsten av ädellövskog i 
kommunen. Med ädla lövträd menas de inhemska trädslagen alm, ask, 
avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Dessa träslag är exklusiva och 
ger värdefullt virke men framför allt är skogar med ädla lövträd värdefulla 
biotoper och genom sin stora biologiska mångfald utgör de en av de mest 
skyddsvädra miljöerna.  
I samband med inventeringen har 204 objekt identifierats med en samman-
lagd areal av 1047 ha. Av dessa är 57 bestånd (210 ha) helt och hållet att 
betrakta som ädellövskog i lagens mening. Övriga objekt består till delar av 
ädellövskog.  
I inventeringen har 6 objekt med den sammanlagda arean 107,5 ha bedömts 
ha högsta naturvärdesklass (klass 1), medan 44 objekt har bedömts hysa 
höga naturvärden (klass 2). Resterande 154 objekt har visst skyddsvärde 
(klass 3). 

Ängs- och betesmarker 
Jordbruksverket har tillsammans med länsstyrelserna inventerat landets 
värdefulla ängs- och betesmarker mellan åren 2002 – 2004. De inventerade 
markerna har ofta miljöersättning via Miljö- och landsbygdsprogrammet 
och/eller inventerades i den förra ängs- och hagmarksinventeringen som 
gjordes 1991 i Lysekils kommun. 

Övriga områden med naturvärden 

Värdefulla odlingslandskap 
Länsstyrelsen har upprättat ett program för bevarande av odlingslandska-
pets natur- och kulturvärden för att motverka omfattande nedläggning av 
jordbruksmark inom dessa områden. I Lysekils kommun finns 16 värdeful-
la natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. 

Småbrutet beteslandskap på norra 
Skaftö 

Odlingslandskap med lövskogspartier i 
Brodalen 
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Nyckelbiotoper i skogsmark 
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden som från en 
samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska 
miljö har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller 
kan förväntas finnas rödlistade arter. En nyckelbiotop kan omfatta olika ty-
per av skogsmarker eller enskilda träd. Begreppet nyckelbiotop saknar ju-
ridisk status och innebär inget officiellt skydd enligt lagen. Skogsvårdssty-
relsen har utfört inventeringar på privatägd skogsmark och där funnit 38 
objekt i Lysekils kommun. Skogsbolagen och andra stora markägare 
genomför egna nyckelbiotopsinventeringar som för närvarande inte finns 
tillgängliga. 

Havskartering 
Havsbottnarna inom Lysekils kommuns gränser har kartlagts i olika pro-
jekt. SMHI har producerat rapporten ”Djupdata för havsområden 2003” 
som är en komplettering av ”Havsområdesregister 1993” med djupdata. 
Därmed har man skapat en tredimensionell bild av alla Sveriges kustvatten. 
Det finns en nyligen genomförd ekolodning (”multi-beam” teknik) av 
Gullmarsfjorden som ger detaljerade beskrivningar av djupförhållanden 
(3D), sediment och trålningsintensitet. Baserat på dessa uppgifter arbetar 
Kristinebergs Marina Forskningsstation vidare med att beskriva Gullmars-
fjordens olika habitat och utbredningen av vissa växter och djur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens ställningstagande: 
De naturvärden, som främst är kopplade till havet och kustzonen i 
Lysekils kommun är av stor betydelse för kommuninvånarnas livs- 
och boendekvaliteter och besökarnas upplevelser. Samtidigt är vär-
dena unika sett ur ett större perspektiv, och utgör en viktig ut-
gångspunkt i planeringen. Naturmiljöerna skall därför särskilt vär-
nas i kommunens planering och rekreationsområden till havs och 
på land i tätorternas närhet skall bevaras från exploatering.  
Huvuddelen av kommunens orter och områden för utveckling lig-
ger i kustzonen och det är oundvikligt att värden i kustområdet 
både nu och i framtiden kommer att beröras av förändrad markan-
vändning i kommunen. Det är kommunens uppfattning att det är i 
den fysiska planeringen som avvägningarna skall göras mellan det 
som skall bevaras och det som skall tillåtas att utvecklas så att den 
ur alla aspekter lämpligaste samhällsstrukturen och bästa hushåll-
ningen med de samlade resurserna uppnås.  
I denna översiktsplan visas att kommunen i allt väsentligt tar den 
hänsyn som krävs för en god hushållning med naturresurser och na-
turvärden. Dock kan en mindre del av strandskyddat område behö-
va tas i anspråk för att uppnå en ändamålsenlig tätortsstruktur vid 
utbyggnad av Fiskebäcksområdet. Vidare kommer strandskyddade 
vattenområden att beröras vid utbyggnad av småbåtshamnar, även 
om dessa i allmänhet föreslås bli förlagda till områden som sedan 
tidigare är påverkade av hamnanläggningar. 
I samband med detaljplanering av nya bostäder och verksamheter 
tas vid behov naturinventeringar fram som underlag för att under-
lätta avvägningen mellan bevarandeintressen och anspråken på ny 
markanvändning. 
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KULTURMILJÖER OCH KULTURMINNESVÅRD 

Allmänt 
Kulturmiljön i en kommun kan enkelt uttryckas som kommuninvånarnas 
gemensamma historia så som den avspeglas i landskapet och bebyggelsen. 
Följande redovisning hämtad från kommunens kulturminnesvårdsprogram 
från 1992 beskriver i sammandrag kulturmiljön och vad som präglat denna 
genom århundradena:  
 

 

Enligt miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall mark- och vattenområden samt fy-
sisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av de-
ras kulturvärden så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. 

I lagen om kulturminnen (1989) finns bestämmelser för ortnamn, fornmin-
nen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt om utförsel och 
återlämnande av kulturföremål. Enligt denna lag har vi alla ett ansvar att 
skydda och vårda vår kulturmiljö. 

I plan- och bygglagen (PBL 3 kap) anges att byggnader skall placeras och 
utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kul-
turvärdena på platsen. Där finns även stöd för att byggnader som är särskilt 
värdefulla ur bl a kulturhistorisk synpunkt inte får förvanskas.  

 

 

 

”Näringslivet i kommunen har under långa tider präglats av de va-
rierade naturresurser som stått till buds. I de gamla modersocknar-
na Bro och Brastad har jordbruket länge haft en central betydelse. 
Kusten har erbjudit goda möjligheter till fiske, och flera fiskelägen 
kan beläggas redan under medeltid. Handel och sjöfart har gynnats 
av kommunens läge invid betydelsefulla vattenleder. Under 1800- 
talet blir stenhanteringen en av modernäringarna, kommunen lig-
ger i hjärtat av Bohusläns granitområde. Under samma tid uppträ-
der badortseran och med den möjligheter till nya inkomstkällor. 
Fisket och fiskberedningen industrialiseras, och i kölvattnet följer 
annan mekanisk industri. 
Fornlämningsbilden i kommunen är rik och varierad, och åter-
speglar hela den förhistoriska tiden, från den tidiga stenålderns 
fångst- och boplatser till de ovanligt rika medeltida lämningarna i 
centrala Bro socken. Just bygden runt Bro och Brastad är särskilt 
fornlämningsrik, där hällristningarna intar en framskjuten plats. 
Läget vid havet har varit avgörande för det historiska förloppet i 
kommunen. Om detta vittnar inte minst de många havsbruksbund-
na lämningarna. Kustlandskapets tomtningar, övergivna fiskeplat-
ser med husgrunder, fiskelägen och skepparsamhällen, trankokeri-
er och grumsedammar, lastplatser och färjeställen är bara några.” 
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Riksintressen för kulturmiljövård 
I kommunen finns fem områden av kulturhistoriskt riksintresse. Se också 
vidare under ”Kulturminnesvårdsprogram för Lysekils kommun”. 

• Centrala Bro (O 19)   Centralbygd i ett bohuslänskt fjordlandskap 
med ett rikt fornlämningsbestånd, medeltida lämningar och kyrkby 
med medeltida kyrka  

• Fiskebäckskil (O 20)   Skepparsamhälle, framvuxet ur ett fiskelä-
ge, där välbevarad trähusbebyggelse speglar samhällets olika so-
ciala skikt. Östersidan präglas av fraktfart och sillhantering 

• Immestad – Backa (O 21)   Fornlämningsstråk med hällrist-
ningar, vars läge i landskapet och samband med stort gravfält be-
rättar om områdets nyttjande under en lång förhistorisk period. 

• Stora och Lilla Kornö (O 22)   Skärgårdsmiljö på två klippöar 
med bebyggelseklungor vid naturligt skyddade hamnar där be-
byggelsens läge och utformning är mycket representativ för Bo-
husläns kustsamhällen. 

• Lysekils stad (O 23)   Stadsmiljö vars delområden tillsammans 
med lämningar efter bebyggelse på Stora Skeppsholmen speglar 
de olika utvecklingsstegen från fångstbaserad bosättning till tätt-
bebyggt fiskeläge, som under 1800-talets utvecklas till badort 
samt industri- och handelscentrum. 

Fornlämningar 
Alla fasta fornlämningar är skyddade av Lag om kulturminnen. Detta gäller 
såväl redan kända som ännu ej påträffade fornlämningar, både på land och 
under vattenytan.  

I rapporten ”Fornlämningsmiljöer i Göteborgs- och Bohus län” (Länssty-
relsen 1984) redovisas nio områden och tre speciella fornlämningsobjekt i 
kommunen som speciellt bevarandevärda ur fornlämningssynpunkt. Miljö-
erna sammanfaller delvis med några av de miljöer som redovisas under ru-
briken ”Kulturminnesvårdsprogram för Lysekils kommun”. Exploaterings-
trycket i kommunen har dock varit högt sedan rapporten skrevs och kun-
skapen om fornlämningarna i kommunen växer ständigt.  

I havet utanför Lysekil och Skaftö finns förlisningsområden som är marina 
fornlämningar. För att undvika plundring finns de dock inte redovisade på 
allmänt tillgängliga kartverk på det sätt som fornlämningar på land är. 

Vägminnen 
I vägminnesvårdsprogrammet, framtaget av Vägverket i samarbete med 
länsstyrelse, Göteborgs museer och Bohusläns museum (1991), är vägarna 
852, 853 och 854 utpekade som vägminnen, dvs objekt eller miljöer som är 
väghistoriskt värdefulla. Likaså är den gamla vägen i Lyse, Bergs gator 
med förlängning mot väg 835 mot Skalhamn av väghistoriskt intresse. Ob-
jekten finns redovisade på kartan kulturmiljö. 

Lysekils kyrka dominerar stadsbilden 
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Kulturminnesvårdsprogram för Lysekils kommun 
År 1992 antog Kommunfullmäktige i Lysekil ett kulturminnesvårdspro-
gram för kommunen. Programmet gavs ut som en vackert utformad bok, 
”Kulturmiljöer i Lysekils kommun, historia och program för vård och be-
varande”. I boken och programmet beskrivs kommunens historia från forn-
tid till nutid och 22 utvalda och inventerade kulturmiljöer redovisas med 
kartor och text. Programmet avslutas med förslag till åtgärder för vård och 
bevarande av de beskrivna miljöerna.  
De redovisade miljöerna är valda för att belysa kulturutvecklingen under 
olika tidsperioder. Hela miljöer där de historiska lämningarna från olika ti-
der är särskilt tydliga valdes. Där kan man lättare läsa in en gången tids 
näringsliv, sociala villkor och historiska kontinuitet än i enbart enskilda ob-
jekt. De stora förändringar som ägde rum under 1900-talets senare hälft, 
medförde en insikt om värdena i landskapet som helhet och i de samlade 
miljöerna. I det följande görs en sammanfattande beskrivning av de utvalda 
kulturmiljöerna. Varje beskrivning avslutas med en redogörelse av gällan-
de skydd och en kommunal avsiktsförklaring.  
Kulturmiljöerna redovisas på särskild karta samt på markanvändningskar-
tor och på karta utvisande regler och rekommendationer som tillhör plan-
förslaget. 
Förutom de utpekade kulturmiljöerna finns ytterligare enstaka objekt och 
hela miljöer som speglar kommunens historia och där värdefulla lämningar 
eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns. Sådana miljöer är tex. 
Gullmarsskogen och de gamla delarna av Norra Grundsund samt den vid-
sträckta stenbrottsmiljön runt Brattås nordöst om Norra Grundsund.  
För vidare läsning och inhämtande av kunskaper om kommunens historia 
se boken Kulturmiljöer i Lysekils kommun. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer enligt programmet 

Färlev-Skottfjället 
Området sträcker sig från Färlevfjordens innersta del över den uppodlade 
dalgången mot Skottfjället i norr. Det karaktäriseras av jordbruk med 
strandängar mot Färlevfjorden och traditionellt placerad bebyggelse, som 
delvis är mycket ålderdomlig. Skottfjället utgjorde utmarkerna. Här finns 
torp och torpgrunder i ett gammalt kulturlandskap. Området är rikt på forn-
lämningar. På Skottfjället finns en samlad rösemiljö av fem rösen i höjdlä-
gen. I sluttningen mot dalen finns hällristningar, flera högar och stensätt-
ningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Strandområde-
na omfattas av Gullmarns naturreservat. Dispens från föreskrifterna i 
reservatet skall prövas av Länsstyrelsen. I övrigt gäller att varje ansö-
kan om ny bebyggelse skall prövas mot miljöbalken och de allmänna 
hänsynsreglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall tas till natur- 
och kulturmiljön vid val av tomtplats, läge och byggnadsutformning.  
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Tveten – Ormdal (Stackhallen) – Ingalsröd  
Området består av en öst- västgående dalgång med ett mjukt böljande od-
lingslandskap med betesängar. Den starkt meandrande Ormeå med biflö-
den skapar ett vackert och säreget ravinlandskap på vägen ut mot Gull-
marsfjorden. I landskapet ligger äldre välbevarad jordbruksbebyggelse. 
Flera gravfält belägna i höjdlägen finns i anslutning till miljön. 

Den heliga vägen i Brastad 
Utefter den gamla byvägen mellan Tuntorp och Immestad i ett vackert och 
varierat jordbruksområde ligger en rik fornlämningsmiljö med unikt häll-
ristningsområde. På berghällarna väster om vägen finns sexton hällrist-
ningsytor med ett stort urval av motiv. Själva vägen har kallats bronsål-
derns Via Sacra, den heliga vägen. En tidig medeltida kyrkplats ligger vid 
den gamla kyrkogården i vägkorsningen söder om den nya kyrkan. Runt 
kyrkan finns skola och lärarbostad. Området är av riksintresse för kultur-
minnesvården. 
 
 
 
 
 
 

Brodalen – ett gammalt centrum 
Dalgången från Brodalen mot Brofjorden och utlöparna mot Åbyfjorden 
utgör en tidig centralbygd av betydelse. Brofjorden har långt in i historisk 
tid varit segelbar ända upp till Bro. Det strategiska läget var viktigt för ut-
vecklingen som centralbygd. Området innehåller en mängd olika lämningar 
från olika tider och verksamheter. Det finns ett rikt och varierat fornläm-
ningsbestånd från sten- brons- och järnålder. På Brobergskullen ligger res-
terna av en kastal från 1100-talet. Bro kyrka har medeltida ursprung.  
Tre storgårdar dominerar bebyggelsehistorien, Broberg, Vese, och Röe. 
Röe var en befäst gård på 1400-talet. Delar av området är av riksintresse 
för kulturminnesvården. 
 
 
 
 
 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Hela Ormeås 
dalgång omfattas av Gullmarns naturreservat. Dispens från föreskrif-
terna i reservatet skall prövas av Länsstyrelsen. I övrigt gäller att varje 
ansökan om ny bebyggelse skall prövas mot miljöbalken och de all-
männa hänsynsreglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall tas 
till natur- och kulturmiljön vid val av tomtplats, läge och byggnadsut-
formning.  

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Området är rikt 
på fornlämningar som är skyddade enligt kulturminneslagen. Risken 
är stor för att träffa på fornlämningar vid grävning i marken. Enstaka 
nya bostadshus får prövas mot miljöbalken och de allmänna hänsyns-
reglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall tas till natur- och 
kulturmiljön vid val av tomtplats, läge och byggnadsutformning.  

Bro kyrka 



    INTRESSEN OCH ANSPRÅK 
                                 Kulturmiljövård 

 ÖP 06 LYSEKILS KOMMUN       53 

 

Fågelviken 
På Härnäset mot Åbyfjorden ligger Fågelviken. Här har stenhuggerinäring-
en från 1800- talets sista decennier haft ett centrum fram till 1950-talet då 
stenbrottsverksamheten lades ner. Miljön utgörs idag av det övergivna 
stenbrottet med stora mängder skrotsten och tydliga lämningar av verk-
samheten samt den välbevarade bolagsbebyggelsen som ligger i dalgången 
mellan bergen ner mot Fågelviken. Bebyggelsen utgörs av bland annat av 
stenhuggarbostäder, disponentbostad, matsal och ett Folkets Hus uppfört år 
1907. Härnäsets Folkets Hus är byggnadsminne. 

 

Näverkärr, Slävik, Bubacka 
Ytterst på Härnäset ligger den gamla gården Näverkärr i ett välbevarat och 
ålderdomligt landskap. Näverkärr finns omnämnd redan på 1300-talet. I en 
dalgång mot norr vid Sköllbergsvik finns lämningarna av fiskeläget Skiol-
denborg från 1500-talets sillfiskeperiod. I norra delen av Näverkärrsdalen 
ligger fyra identiskt lika bostadshus uppförda som stenhuggarbostäder.  

 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Stor del av kul-
turmiljön omfattas av naturreservat med särskilda föreskrifter. Strand-
områdena omfattas av strandskydd. För övriga delar av miljön gäller 
att enstaka nya bostadshus får uppföras när det finns särskilda skäl och 
att stor hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid eventuella för-
ändringar i bebyggelsen.  

Kommunalt ställningstagande: Området utgör bebyggelsemiljö av 
stort kulturhistoriskt värde. Kompletteringar i bebyggelsen kan med-
ges om det finns särskilda skäl. Vid förändringar i bebyggelsen skall 
reglerna i plan- och bygglagens 3 kapitel 10, 12 §§ tillämpas. 
Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. För reglering av 
bebyggelsen i Fågelviken skall övervägas att upprätta områdesbe-
stämmelser eller detaljplan. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Området är rikt 
på fornlämningar som är skyddade enligt kulturminneslagen. Risken 
är stor för att träffa på fornlämningar vid grävning i marken. Enstaka 
nya bostadshus får prövas mot miljöbalken och de allmänna hänsyns-
reglerna i plan- och bygglagen. Stor hänsyn skall tas till natur- och 
kulturmiljön vid val av tomtplats, läge och byggnadsutformning.  
Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. För bebyggelsen 
inom Bro Kyrkby skall övervägas att upprätta områdesbestämmelser. 
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Ryxöområdet 
Under bronsåldern utgjorde Ryxö ö en skärningspunkt mellan olika vatten-
leder. Ön ligger strategiskt där Brofjorden förgrenar sig och löper in mot 
Trommekilen. Trommekilen var en gång en vattenled som gick tvärs över 
Lysehalvön mot Trälebergskile. I höjdlägena på fastlandet runt skärnings-
punkten finns en märklig koncentration av bronsåldersrösen. Mitt på Ryxö 
finns tio rösen. Rösenas placering visar tydligt sambandet mellan rösen och 
vattenleder. På Ryxö kan man finna rester av ett äldre kulturlandskap.  
 
 
 
 

Holma–Bornö 
Vid Gullmarns västra strand, mitt emot Stora Bornö ligger Holma. Holma 
är en herrgård med en historia som sträcker sig bakåt till 1400-talet. Under 
1500 och 1600-talen då gården hade sin storhetstid var Holma en av länets 
största gårdar.  
Holma, som fortfarande brukas, ligger i ett välbevarat kulturlandskap med 
strandängar, åker- och betesmarker och ädellövskogsbestånd av bok, ek 
och ask. Till gården hör ekonomibyggnader och välbevarade f.d. lantarbe-
tarbostäder. På odlingsmarkerna planeras att anlägga en golfbana. 
På Stora Bornö uppfördes vid början av 1900- talet en hydrografisk- biolo-
gisk station för undersökningar av Gullmarns havsvatten. Viss verksamhet 
förekommer fortfarande på stationen. 
 
 
 
 
 
 

Torgestad-Alsbäck 
Alsbäck vid Gullmarn är en badortsmiljö från början av 1900-talet med ett 
f.d. badortspensionat och tidiga sommarstugor och sommarvillor i anslut-
ning till äldre jordbruksbebyggelse. Sommarvillorna uppfördes huvudsak-
ligen av burgna lysekilsbor. De är ofta välbevarade och goda exempel på 
byggnader i nationalromantisk stil. 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Ryxö är natur-
reservat med särskild skötselplan för reservatet. Rösemiljön runt Bro-
fjorden är skyddad enligt kulturminneslagen. Delar av området ingår i 
Brofjordens industriområde. Strandskydd gäller för strandområdena. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Delar av Holma 
ingår i Gullmarns naturreservat med särskilda föreskrifter. Strandskydd 
gäller för strandområdet. Detaljplan med särskilda bevarandehänsyn 
upprättas för den planerade golfbanan. Länsstyrelsen har att pröva dis-
pens från naturreservatets bestämmelser och utfärda särskilda föreskrif-
ter för golfbanan 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Området ingår i 
sin helhet i Gullmarns naturreservat. Obebyggda delar omfattas av 
strandskydd. Vid prövning av bygglov skall reglerna i plan- och bygg-
lagens 3 kapitel 10, 12 §§ tillämpas.  
Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. För reglering av den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen skall övervägas om områdesbe-
stämmelser skall upprättas. 
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Trakten kring Lyse kyrka 
Området omfattar Lyseslättens dalgång från Trälebergskilen och norrut och 
den västliga dalgången vid Lyse Kyrka och de öppna hällmarkerna nord-
väst om kyrkan. Dalgången upptas av åkermark med inslag av betesmark. 
Saltängarna kring Trälebergs kile hålls öppna genom beten. Området är i 
sin helhet mycket fornlämningsrikt med järnåldersgravfält, rösen och häll-
ristningar. Väster om Lyse kyrka ligger Lyse kyrkby med manhus och la-
dugårdar. Utefter Lysedalgångens västsida under bergets fot löper den 
gamla landsvägen kallad ”Bergs gator” från Lyse i nordöstlig riktning mot 
Häggvall. Tätt intill vägen ligger Lysegårdarna på rad. 
 
 
 
 
 
 
 

Stora och lilla Kornö 
På öarna Stora och Lilla Kornö ligger mycket välbevarade kustsamhällen 
som har haft sin ekonomiska bas i fiske och fraktfart och med rötter i 1600- 
och 1700-talens sillfiskeperioder. Samhällenas koppling till fiske och sjö-
fart är mycket tydlig än idag trots att de idag inte är bebodda året runt. Be-
byggelsen har behållit mycket av den kärvhet och enkelhet som livsvillko-
ren givit upphov till. Området är av riksintresse för kulturminnesvården. 
 
 
 
 
 
 

Saltö  
På insidan av Stora Kornö ligger Saltö som är en kal klippö. Ön är obe-
byggd sånär som på två bostadshus. På ön finns dock en mängd lämningar 
efter tidigare bosättning: husgrunder, trankokeri och pirar vittnar om aktivi-
teter från 1500- och 1700-talens sillperioder. En del av de äldsta timrade 
sjöbodarna på Kornöarna samt några av stommarna i de äldsta husen i 
Gamlestan lär komma från Saltö. Lysekils ursprung kan därför sägas stå att 
finna på Saltö. 
 
 
 
 
 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Trälebergskilen 
är naturreservat med särskilda skyddsbestämmelser. Fornlämningarna är 
skyddade enligt fornminneslagen. I denna översiktsplan liksom i tidigare 
översiktsplaner har föreslagits ett område där en mindre grupp av nya 
bostadshus kan få tillkomma efter planutredning. För övriga delar av 
miljön gäller att enstaka nya bostadshus får uppföras när det finns sär-
skilda skäl och att stor hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid 
eventuella förändringar i bebyggelsen. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: För Kornöarna 
gäller ett miljöprogram som antagits av kommunfullmäktige år 1985. 
För att säkerställa den kulturhistoriska miljön för framtiden skall de-
taljplan eller områdesbestämmelser upprättas. Naturreservat med sköt-
selplan för obebyggda områden bör övervägas. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Hela Saltö om-
fattas av strandskydd. Fornlämningarna är skyddade enligt kulturmin-
neslagen.  

Lyse nya kyrka 
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Lysekils stad och Stora Skeppsholmen 
Tillsammans med Skeppsholmen speglar tre delområden i staden, Gamles-
tan, Havsbadet och centrala Lysekil tydligt de olika stegen från fångstbase-
rad kustbosättning till badort och till industri- och handelscentrum i regio-
nen. Större delen av området är av riksintresse för kulturminnesvården. 
Stadens historia redovisas ytterligare i kapitlet ”delområde Lysekil”. 

 

 

 

 

 

 

Gåsö 
Mellan Skaftö och det öppna havet ligger ön Gåsö. Den utgörs egentligen 
av tre öar som numera är sammanhängande, Gåsö, Storön och Tjällsö. Sto-
rön och Tjällsö i väster består till stora delar av relativt flack så gott som 
obebyggd hällmark med flera djupt inskurna vikar. Här finns spår av tomt-
ningar som är byggnadsrester från någon av sillperioderna.  

Samhället Gåsö ligger på öns östsida vänt mot Gåsöfjorden och Skaftö. Det 
var troligen ursprungligen ett fiskeläge med goda möjligheter till kombina-
tionsjordbruk i de skyddade dalgångarna väster om samhället. Här finns ett 
vackert och intressant kulturlandskap. Under 1800-talet utvecklades Gåsö 
till en av Bohusläns ledande fraktfartsorter, vilket avspeglas i några av de 
stora dubbelhusen, sk. kaptenshus. Från sekelskiftet 1900 var Gåsö en väl-
känd badort med pensionat och badinrättning och hade ångbåtsförbindelser 
till Göteborg och Lysekil. Idag bebos ön nästan uteslutande sommartid. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskebäckskil, Östersidan  
Fiskebäckskil och Östersidan är två samhällen på Skaftö skilda åt genom 
en djup havsvik. Viken eller ”kilen” utgör en mycket god naturlig hamn för 
både små och större fartyg. Både Fiskebäckskil och Östersidan har sina ur-
sprung i fisket. De äldsta bosättningarna låg utmed vattnet under bergen. 
Innanför sjöbodarna ligger fortfarande de minsta fiskarstugorna kvar. Un-
der 1800-talet fick fraktfarten ett starkt fäste i Fiskebäckskil som blev ett 
av Bohusläns största skepparsamhällen. Fraktfarten medförde ökat välstånd 
och en tydlig social skiktning. De stora och påkostade kaptenshusen bygg-
des på höjderna ovanför samhället och på bergen åt väster. Samtidigt med 
den ökade fraktfartsnäringen växte badgäströrelsen fram i Fiskebäckskil. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Detaljplaner av 
skiftande ålder reglerar bebyggelsen i Lysekil. För Gamlestan gäller 
en aktuell detaljplan där särskilda bevarandehänsyn tas. För andra de-
lar pågår eller skall påbörjas detaljplanearbete. För området Kyrkvik 
bör ny detaljplan med bevarandehänsyn upprättas. Se vidare i kapitlet 
”delområde Lysekil”. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Hela området 
med undantag av bebyggelsen omfattas av naturreservat. Skyddsföre-
skrifter och skötselplan finns för reservatet. Bebyggelsemiljön är av 
stort kulturhistoriskt värde. Detaljplan saknas.  
Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser skall upprättas.  

Bansviksgatan i Lyskil 

Fiskebäckskil 
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Badhus, restaurang, societetshus och ångbåtsbrygga tillkom. Nedgången i 
fraktfarten och den betydande badgäströrelsen medförde att Fiskebäckskil 
tidigt blev ett ”sommarsamhälle” med en stor utflyttning av bofasta.  
I de båda samhällenas äldsta delar bor endast ett fåtal bofasta kvar. Bebyg-
gelsemiljön är dock i stort sett mycket välbevarad. Området är av riksin-
tresse för kulturminnesvården. 
 
 
 
 
 

 

Kristineberg 
Norr om Fiskebäckskil intill Gullmarsfjorden inlopp ligger Kristinebergs 
marina forskningsstation. Stationen är en av de äldsta fältstationerna i lan-
det och grundades redan 1876. Bevarade byggnader från den första tiden är 
vinterlaboratoriet, en tegelbyggnad från 1905 och sommarlaboratoriet, en 
träbyggnad från 1880-talet. På en bergknalle ligger en byggnad i granit, en 
gång använd som vattentorn. Stationen har genomgått en stor förvandling 
genom tillkomsten av en stor forskningsbyggnad i början av 1990-talet.  

Söder om stationen ligger en grupp äldre bostadshus som delvis tillhört sta-
tionen. 

 
 
 
 

Skaftö, Ögården 
Kulturlandskapet på norra Skaftö mellan Gullmarn och Strömmarna är 
småskaligt och ålderdomligt med odlingar och strandnära beteshagar om-
givna av ädellövskog. Det har fram till våra dagar hållits välhävdat genom 
beten. Jordbruksbebyggelsen runt Stora Skaftö Gård är välbevarad, med 
byggnader från tidigt 1700-tal till 1800-talets mitt. Väderkvarnen på berget 
ovanför gården har restaurerats av hembygdföreningen. Vid Ögården i norr 
där landskapet öppnar sig mot en skyddad havsvik, upptas sluttningarna av 
välhållna betes- och odlingsmarker.  
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Hela Fiske-
bäckskil gamla delen omfattas av detaljplan från 1987 (ingen PBL-
plan) med särskilda bevarandehänsyn. För den äldsta delen av Öster-
sidan gäller en ny detaljplan där stor hänsyn tas till bevarandefrågor-
na. För övriga delen av Östersidan gäller en detaljplan från 1960-talet. 
Inga ytterligare skyddsåtgärder är aktuella.

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Hela Kristine-
bergsområdet omfattas av en detaljplan från år 1992 som reglerar be-
byggelsen. Inga ytterligare skyddsåtgärder är aktuella. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Delar av områ-
det omfattas av Gullmarns naturreservat. Strandskydd gäller för 
strandområdena. Dispens från föreskrifterna i reservatet skall prövas 
av Länsstyrelsen. För övriga delar av miljön gäller att enstaka nya bo-
stadshus får uppföras när det finns särskilda skäl och att stor hänsyn 
skall tas till natur- och kulturmiljön vid eventuella förändringar i be-
byggelsen.  
Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. Ögården på norra Skaftö 
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Grönskult  
Mellan Trångsund i söder och Skabbholme leror i norr går en lång och 
sank dalgång genomfluten av Gunnesboån, som delat av det sydvästliga 
Skaftölandet till en ö. Utmed berget längs dalsidan löper den gamla lands-
vägen över Skaftö och i anslutning till denna ligger bebyggelsen. Vid Lilla 
Grönskult finns en nerlagd kvarn i tre våningar från 1920- talet intill den 
välbevarade mangårdsbyggnaden fån 1880-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

Hamnområdet Rågårdsvik 
Skyddat av branta berg ligger fiskeläget Rågårdsvik på den södra delen av 
Skaftö mot Ellösefjorden. Rågårdsvik omnämndes för första gången i do-
kument från 1500- talet. Enligt källorna har här legat en tullstation. Bebyg-
gelsen ligger samlad kring hamnen nedanför berget.  

 

 

 

 

 

Grundsund 
Grundsund är ett gammalt fiskeläge med lång och betydande fisketradition. 
Samhället är beläget på ömse sidor om ett trångt sund som vidgar sig i 
Värbofjorden i söder. Samhället har sitt ursprung i 1700- talets sillperiod. 
Invånarna i Grundsund levde av fiske. Mot slutet av 1800-talet ökade verk-
samheten med beredning av sillfångsterna och en mängd sjöbodar, magasin 
och salterier kom till längs stränderna. 1920 var Grundsund ett av länets 
största fiskelägen. Fiskets betydelse har präglat bebyggelsen som har ett 
annat uttryck än den i Fiskebäckskil. Husen är oftast mindre, och snickar-
glädjen mer sparsamt förekommande. 

Under senare år har stor utflyttning av bofasta ur det gamla samhället också 
präglat Grundsund. 

 

 

 

 

 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Delar av miljön 
ingår i område som omfattas av skydd för landskapsbilden med sär-
skilda föreskrifter för nybebyggelse. Tillstånd från föreskrifterna i det 
skyddade området skall prövas av Länsstyrelsen. För övriga delar av 
miljön gäller att enstaka nya bostadshus får uppföras när det finns sär-
skilda skäl och att stor hänsyn skall tas till natur- och kulturmiljön vid 
eventuella förändringar i bebyggelsen.  
Informationsmaterial skall tas fram av kommunen. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Rågårdsvik om-
fattas av en äldre detaljplan som inte är aktuell. Ny detaljplan bör arbe-
tas fram. Denna skall utgå från ett bevarande av den kulturhistoriska 
miljön och de enskilda husen. 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Hela Grund-
sund, gamla delen omfattas av detaljplan från 1984 med särskilda be-
varandehänsyn. Inga ytterligare skyddsåtgärder är aktuella. 
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Islandsberg, Jonsborg  
Längst ute på Skaftös sydspets ligger Islandsberg, en bergig udde mellan 
Ellösefjorden och det öppna havet. Söder om Islandsberg åtskild av Skall-
havet och det smala Arsundet ligger Jonsborg med ett litet jordbrukshem-
man och ett sommarhus som enda bebyggelse. Så sent som vid slutet av 
1700-talet var Islandsbergsudden en ö med bro till Skaftö. Byn Islandsberg 
låg då samlad vid ett ställe som kallas Ön. De odlingsbara markerna runt 
om upptogs av ängs- och åkermark. En slingrande grusväg från Lönndal ut 
mot Islandsberg passerar genom ett lummigt kustlandskap typiskt för Bo-
huskustens insidor. På den gamla byplatsen ligger husen vid Ön utefter vä-
gen. Betesmarkerna, som tidigare hävdats håller nu på att växa igen. Väster 
om Ön ändrar landskapet karaktär och övergår till vidsträckta, vindblåsta 
hällmarker mest bevuxna med ljung, kråkris och mjölon. Stengärdsgårdar 
vittnar om att den vidsträckta heden använts som utmarksbeten. Längst ut 
på udden ligger fyrplatsen med fyrboställe och fyr. Den bemannade fyren 
var i drift från 1880- talet till början av 1930- talet då den ersattes av auto-
matisk fyr.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande skydd och kommunalt ställningstagande: Delar av Is-
landsberg och hela Jonsborg omfattas av strandskydd. Fråga har tidi-
gare väckts om att upprätta naturreservat. Islandsberg är i behov av 
skyddsåtgärder för att hindra igenväxning. 
Naturreservat med skötselplan bör upprättas. Informationsmaterial 
skall tas fram av kommunen. 

Gammalt och nytt- Fiskebäckskil med nyare och äldre bebyggelse, moderna 
plastbåtar trängs i hamnen med en och annan träbåt av äldre modell 
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FRILUFTSLIV, REKREATION OCH TURISM 

Allmänt 
För de flesta boende i kommunen är närheten till naturen och den ständiga 
kontakten med havet en viktig anledning till att man vill bo och leva i 
kommunen. Den storslagna naturen, ett friskt hav och rena stränder är ock-
så av betydelse för att så många människor har valt och fortfarande väljer 
att besöka Lysekils kommun på sin fritid.  
Turism är ingen ny företeelse i kommunen. Badanläggningar med socie-
tetshus uppfördes, pensionat och hotell byggdes och de bofasta hyrde ut 
sina bostäder till badgäster redan under 1800-talets senare hälft. Turismen 
och besöksnäringen har dock ändrat karaktär under 1900- talet. De pen-
ningstarkas köp av helårsbostäder i skärgårdssamhällena och den breda 
allmänhetens möjligheter till semester vid kusten har inneburit konflikter 
och trängselproblem för lokalbefolkningen samtidigt som turismen är en så 
viktig inkomstkälla att den inte kan negligeras.  

Riksintresseområden för friluftsliv 
Den största delen av kommunens kust- och strandområden utom området 
runt Lysekil, Lysehalvön och området väster om Brastad är av riksintresse 
för friluftslivet enligt 3kap 6 § miljöbalken. Kommunens kuststräcka ingår 
i tre olika riksintresseområden:  
Riksintresseområdet Norra Bohusläns kust i Strömstads, Tanums, Sotenäs 
och Lysekils kommuner är ett av de mest frekventerade friluftsområdena i 
landet och utgör ett betydande mål även för internationell turism. Det har 
särskilt goda förutsättningar för natur- och kulturstudier och för bad, båt-
sport, kanoting, fritidsfiske och därmed sammanhängande positiva upple-
velser. 
Riksintresseområdet Gullmarsfjorden i Uddevallas, Lysekils, Orusts och 
Munkedals kommuner utgörs av en fjord med natursköna stränder med sär-
skilt vacker och intressant landskapsbild, där det bjuds goda förutsättningar 
för naturstudier (botanik, zoologi, ornitologi, geologi), bad, båtsport och 
fritidsfiske. 
Riksintresseområdet Södra Bohusläns kust från Lysekil till Nordre älvs 
mynning, Lysekils, Uddevallas, Orusts, Tjörns, Stenungsunds och Kungälvs 
kommuner är ett naturskönt kust- och fjordområde med särskilt goda förut-
sättningar för naturstudier, kulturstudier, strövande, bad, båtsport, kano-
ting, fritidsfiske och därmed sammanhängande positiva upplevelser. 

Friluftsliv 

Närrekreation och strövområden 
Även om vistelsen på havet är den främsta fritidssysselsättningen för 
många kustbor, är tillgången till grön- och strövområden i tätorternas när-
het av minst lika stor betydelse. Båten används under sommar och höst, 
medan övriga delen av året kan ägnas åt promenader i skog och mark och 
åt andra motionsaktiviteter. I översiktsplanen redovisas därför samman-
hängande områden som reserveras för närrekreation i anslutning till alla 
tätorter. Områdena är främst sådana relativt orörda naturområden som idag 
är frekvent nyttjade med motionsspår och strövstigar.  
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Vandringsleder 
Lysekils kommun deltar som en av 8 svenska och 7 norska kommuner i In-
terregprojektet ”Kustnära vandringsleder”. Huvudmålet är att skapa en 
sammanhängande vandringsled från Orust i söder till Moss i norr. Projektet 
är en del av det större EU - projektet ”The North Sea Coastal Path”. Pro-
jektet pågår och det nuvarande förslaget till sträckning genom Lysekils 
kommun skall ses som en inriktning på geografiska områden där det be-
döms som möjligt att anlägga en vandringsled. Detaljdragningen av leden 
kommer senare att upprättas i samråd med markägarna.  

Badplatser 
Runt kommunens kust finns ett stort antal badplatser med fina stränder och 
badklippor. Det går nästan att bada var som helst utefter kommunens kust, 
och de flesta boende i kommunen har därför nära till en badplats av god 
kvalitet. Det finns ett mycket stort antal platser för naturbad utan anlägg-
ningar. I denna översiktsplan redovisas endast badplatser av större betydel-
se och som är anlagda med trappor, badbryggor och liknande.  

Fritidsfiske 
I kommunen bedrivs ett omfattande fritidsfiske. Fisket kan delas in i två 
kategorier efter utövare. Den ena kategorin är sportfiske som till stor del 
bedrivs av turister på besök i kommunen. Fisket bedrivs från stränderna el-
ler från båt. Den andra kategorin är husbehovsfiske som sker med bl.a. 
dörj, garn och tinor. Detta fiske är inte bara en viktig fritidssysselsättning 
för många av kommunens invånare, utan har också en viss ekonomisk be-
tydelse. 

Båtliv och småbåtshamnar 
Båtlivet är en väsentlig del av livsstilen och kulturen i Lysekils kommun, 
och möjligheten att ha båt betraktas som en stor kvalitet såväl av helårs- 
som av sommarboende i kommunen. För många invånare är båten en nöd-
vändighet som används för fiske, badutflykter och som kommunikations-
medel. Även livet i hamnarna, skötseln av båten och umgänget vid bryggan 
och boden spelar stor roll för många. Efterfrågan på båtplatser är stor men 
tillgången räcker inte ens för de egna kommuninvånarna. Kön till kommu-
nala båtplatser omfattar så många sökande att bestämmelser om att inte 
hyra ut fasta platser till andra än kommunmedlemmar har fått införas. Det 
verkliga behovet av båtplatser är dock svårt att uppskatta.  

Tidigare beräkningar av båtplatsinnehav och båtplatsbehov i kommunen 
har givit en uppskattning att antal båtplatser i Lysekils tätort är ungefär 0,5 
platser per lägenhet och för Skaftö ungefär 1 båtplats per lägenhet. Det 
finns inget som tyder på att behovet och efterfrågan minskat sedan dessa 
uppskattningar gjordes. Ett nytt problem är att befintliga hamnar numera 
tvingas minska platsantalet eftersom de båtar som byggs idag är betydligt 
större och bredare än de som byggdes vid den tidpunkt då en stor del av de 
nuvarande hamnarna kom till. En 10- procentig ökning av den genomsnitt-
liga båtbredden skulle innebära en nästan lika stor minskning av antalet 
platser. För kommunen innebär detta en förlust av 100 till 200 platser un-
der överskådlig tid i de befintliga hamnarna.  

Fritidsbåtar kräver inte bara platser i vattnet. Plats för uppställning och vin-
terförvaring på land behövs också. Traditionellt har uppställningsplatserna 
legat i anslutning till hamnarna. Svårigheter att tillgodose en allt större ef-

Båten, båtlivet, sjöboden och fritids-
fisket är av största betydelse för 
många av dem som bor i kustområdet.  
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terfrågan på uppställningsplatser och konkurrens om det vattennära ut-
rymme med företag och verksamheter som är i behov av sådant, kan dock 
medföra att andra, längre bort från vattnet belägna platser kan behöva tas i 
anspråk. Transporter av båtar till uppläggningsplatser längre in på land 
medför dock också problem eftersom många större båtar är för breda för 
normala transporter på vägnätet. En starkt växande efterfrågan på båtförva-
ring inomhus har medfört att många äldre industribyggnader, jordbruks-
byggnader och helt nyuppförda industrihallar används som vinterförvaring 
för fritidsbåtar.  
Enligt hamnkontorets redovisning finns det år 2005 över 700 personer som 
står i kö för en kommunal båtplats. Av dessa söker ungefär hälften till 
hamnar inom och runt staden Lysekil medan resten önskar plats på framför 
allt Skaftö, men också till viss del i kommunens norra delar. På flera ställen 
i kommunen drivs småbåtshamnarna av privata företag eller föreningar. 
Även hos dessa är efterfrågan stor och det finns få platser att fördela.   
Om vartannat hushåll av de ca 800-900 som enligt planeringens mål skall 
tillkomma fram till år 2020 behöver båtplats, medför detta ett behov av yt-
terligare 400-500 båtplatser under tiden. Därtill kommer de som anmält 
behov av plats i kommunens båtplatskö och ett uppskattat behov i de priva-
ta hamnarna. Till detta skall läggas att förlusten av ett par hundra platser 
till följd av de ökade bredderna skall kompenseras. Det finns en koppling 
mellan intresset att bosätta sig i kommunen och möjlighet att kunna ha sin 
båt i någon av hamnarna. För kommunens utveckling är det angeläget att 
vända platsunderskottet till åtminstone balans. Detta skulle grovt räknat 
medföra ett behov på ytterligare ca 1800 båtplatser under planeringsperio-
den. 
Stora delar av kommunens kustområde är av riksintresse för friluftsliv till 
vilket också båtsport kan räknas. Vissa typer av båtsport eller alltför inten-
sivt utnyttjande av skärgårdsområdet med fritidsbåtar kan dock komma i 
konflikt med andra typer av friluftsliv. Utbyggnad av småbåtshamnar 
kommer också ofta i konflikt med naturvårdsintressen eftersom sådan ut-
byggnad negativt kan påverka förhållandena på grunda havsbottnar som är 
av riksintresse för fiske och naturvård. Kommunens inriktning vid utökning 
av antalet platser är att i första hand använda befintliga hamnområden och 
sådana områden som sedan tidigare är påverkade. I översiktsplanen redovi-
sas ett antal sådana lägen. För de flesta av områdena måste ytterligare stu-
dier av förhållandena på land och i vatten göras. Vid anläggande av små-
båtshamn krävs i allmänhet detaljplan, miljötillstånd och bygglov.  
Följande lägen för utbyggnad redovisas i planen med ungefärlig kapacitet 
per område: 
  Befintliga platser Nya platser 
Lysekil    
Havsbadet, S. Hamnen 300  200 
Norra Hamnen 200  400 
Valbodalen, Långevik  550  200 
Tronebacken   30  100 
Lyse   
Basteviksholmarna 100  500 
Norra Grundsund 100  80 

I Valbodalen finns en stor kommunal 
hamn för fritidsbåtar, och många står i 
kö för en båtplats 
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Brastad 
Rixö  150  200 
Loddebo    40 
Hjälmedal  30  30 
Skaftö 
Fiskebäckskil- Östersidan 800  50 
Grundsund   600  300 
Rågårdsvik  150  50 
Summa     2 100 
Ur ovanstående uppskattning av möjligt antal nya båtplatser kan utläsas att 
tillgången på båtplatser är ojämnt fördelad. Båtplatserna i Lyse och i fjor-
darna är belägna på så långt avstånd från Lysekils tätort att den önskade 
närheten mellan bostad och båt inte kan uppfyllas. Platstillskottet i dessa 
delar kommer bara delvis att jämna ut obalansen i staden och dess omedel-
bara närhet. I Havsbadshamnen och Norra hamnen avses ca 100 platser av 
de ovan förtecknade för gästhamnsverksamheten och dessa kommer därför 
inte att medverka till en ökning av antalet platser för uthyrning. Det kom-
mer också i framtiden att finnas en stor brist av platser på Skaftö.  
En fördjupad utredning av kommunens småbåtshamnar planeras för att 
klargöra förutsättningar och framtida behov ytterligare.  

Idrottsanläggningar 

Golf 
Kommunens enda 18-hålsbana för golfspel ligger på Skaftö. En ny golfba-
na planeras på markerna som tillhör Holma gård på Stångenäset vid Gull-
marn. En korthålsbana med 9 hål finns utbyggd vid Säm. Ytterligare en 9-
hålsbana planeras på Skaftö. De båda nya golfbanorna prövas i detaljplan. I 
planen avsätts ett område för framtida utvidgning av golfbanan i Säm. Yt-
terligare anläggningar för golf planeras inte. 

Ridsport 
Ridning är en sport som bedrivs av många ungdomar, framför allt av flick-
or, och som har mycket stor betydelse för sina utövare. Sporten är liksom 
golfsport utrymmeskrävande, och kräver anläggningar för ridhus, stall, rid-
banor, rasthagar och naturområden med anlagda ridstigar. Ridanläggningar 
som drivs med kommunalt bistånd finns dels på Ekebacken utanför Lyse-
kil, dels på Skaftö vid Grönskhult. Ekebackens ridanläggning byggs ut suc-
cessivt för att tillgodose behovet av ridsport i Lysekil, genom en samman-
slagning av två anläggningar, den i Fiskebäck på Tronebacken som skall 
upphöra, och den på Ekebacken.  
På grund av att hästar kan vara kraftigt allergiframkallande, måste ridan-
läggningar betraktas som störande verksamheter med skyddsavstånd till 
planlagd bostadsbebyggelse. Tillräckligt skyddsavstånd varierar beroende 
på terräng och vegetation, men ett avstånd om minst 250 m måste iakttas. 
Ridsport bedrivs också privat, framför allt på landsbygden med egna hästar 
och i mindre anläggningar. Trenden i jordbruket är tydlig genom att antalet 
nöt och får minskar och antalet hästar ökar starkt. 
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Övriga sport- och idrottsanläggningar 
Varje kommundel är försörjd med anläggningar för sport och idrott. I cen-
tralorten Lysekil finns sim- och ishall, bowlinghall, sporthall, tennishall 
och bollplaner. Norr om tätorten, i Sivik finns områden för skytte. I Bras-
tad och i Grundsund finns sporthall och bollplaner. I Brodalens skola finns 
en större gymnastiksal för allmänt användande efter skoltid. I Lyse skola 
finns gymnastiksal som får användas efter skoltid. 

Mark för träningsplaner för fotboll bör avsättas i Fiskebäcksområdet. Var i 
området detta är lämpligt får detaljstuderas i ett senare skede.  

Turism 
Allmänt 
Lysekils kommun är med sin långa kuststräcka och unika skärgård, friska 
havsvatten och vackra natur särskilt attraktiv för turister och besökare 
sommartid. Under några veckor under sommaren mångdubblas antalet 
människor som vistas i kommunen i förhållande till de människor som le-
ver i kommunen under vintern. De många stora sommararrangemangen har 
gjort Lysekil till ett ”nöjes- och festcentrum” på kusten. Arrangemangen 
lockar stora mängder besökare till centrala Lysekil vid sådana tillfällen och 
trängseln blir då extremt hög i staden. Turismen som näring är en mycket 
viktig inkomstkälla i kommunen. Detta avspeglas inte minst i den goda 
kommersiella service som är tillgänglig året runt i kommunen. Livsme-
delsbutiker och restauranger kan ha öppet året runt med bra sortiment del-
vis tack vare sommarturismen.  

Viktiga förutsättningar för möjligheten att besöka Lysekil är goda kommu-
nikationer och tillgång till övernattningsmöjligheter.  

Camping 
Lysekils kommun har få campingplatser i jämförelse med omgivande 
kommuner. Trenden är att allt fler campingplatser avsätter fasta platser till 
villavagnar som står kvar hela året eller under hela säsongen. Möjligheter-
na för turister och tillfälliga besökare att campa i kommunen minskar där-
med. På Skaftö saknas helt campingmöjligheter. Camping i Lysekil bedrivs 
på Sivik och Trellbystrand. Dessa båda anläggningar föreslås få möjlighe-
ter att utökas både med campingstugor och platser för vagnar och tält. 

Tätortsnära camping finns sedan länge på Gullmarsbadens camping och på 
Löfgrens familjecamping. I planen föreslås ett område för turism och cent-
rumändamål norr om Gullmarsbaden där eventuell utveckling av dessa 
campingplatser får utredas vidare. 

I Skalhamn finns Skalhamns camping som drivs av en förening campare. 
Övervägande delen av campingen utgörs av fasta platser.  

Hotell och konferens, turistanläggningar och stugbyar 
I Lysekils tätort finns flera hotell med en rumskapacitet av drygt 100 rum. 
Möjligheter att tillskapa en ny hotellanläggning i Norra Hamnen prövas. På 
Lingatan vid Gullmarsfjorden ligger Lingatans konferensanläggning med 
ca 120 rum. Planer finns att expandera anläggningen. På Skaftö finns Rå-
gårdsviks Pensionat och Gullmarsstrand hotell och konferens, båda moder-
na anläggningar med hög kapacitet. Gullmarsstrand planerar att utvidga 
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med en spa- anläggning. Dessutom finns vandrarhem och privat rumsut-
hyrning. 

Det är brist på andra turistanläggningar och stugbyar i kommunen. En före-
tagsägd stuganläggning med nybyggda hus för uthyrning för anställda finns 
på Kärr vid Gullmarn. För denna anläggning finns detaljplan och kom-
munalt vatten- och avlopp. En äldre företagsägd stuganläggning finns vid 
Asperna på Skaftö. Husen är små och av låg standard. Vatten- och av-
loppsanläggningen uppfyller inte dagens krav. Önskemål om förändringar 
av anläggningen finns. Någon förändring av anläggningen kan i nuläget 
inte ske förrän hela området Asperna försetts med kommunalt VA. Utred-
ning om vatten- och avloppsförsörjningen på Skaftö pågår. 

Ägaren till Röe gård på Härnäset önskar pröva möjligheten till en mindre 
stuganläggning i anslutning till gården och som komplement till jordbruks-
driften. Vatten och avlopp kan lösas med lokal anläggning. 

I anslutning till den befintliga gårdsbebyggelsen på Holma planeras en 
mindre grupp stugor för uthyrning i samband med att den planerade ut-
byggnaden av golfbanan. Detta utgör ett naturligt och behövligt komple-
ment till golfbaneanläggningen. 

Gästhamnar 
Många väljer att besöka Lysekils kommun med egen båt. Båtturisterna 
uppsöker antingen naturhamnar i skärgården eller ligger i någon av kom-
munens gästhamnar. Efterfrågan på gästhamnsplats under högsäsong är 
mycket stor och alla hamnar är fulla. Efterfrågan är sådan att situationen är 
nära nog omöjlig att hantera utan att trängseln blir för stor inom befintliga 
gästhamnar. Trots stora ansträngningar att hålla bland annat brandskyddet 
på en hög nivå, finns det uppenbara säkerhetsrisker med stor trängsel i 
hamnarna. Trängseln påverkar också besökarnas uppfattning om besöket i 
kommunen. 

Större gästhamnar finns i Havsbadet, Fiskhamnen, Fiskebäckskil och 
Grundsund. Fungerande gästhamnar skall vara utrustade med faciliteter för 
toaletter, duschar, tvätt etc. Den föreslagna utökningen av Havsbadsham-
nen kommer att innebära ett ökat antal gästplatser. Satsningen på en ny ma-
rina vid Basteviksholmarna kommer att ge möjlighet till plats även för 
gästande båtar. Också i Norra hamnen planeras gästhamn i samband med 
att området byggs ut med båthamn och bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalt ställningstagande:  
Kommunen är medveten om att det orörda skärgårdslandskapet och den till stora delar 
obebyggda strandzonen är en av de viktigaste tillgångarna för invånarnas friluftsliv och 
de gästande besökarnas upplevelser i kommunen. Det är därför särskilt angeläget att i 
största möjliga utsträckning värna och bevara den orörda karaktären i skärgården och 
strandområdet.  
Kommunen är angelägen om att det i närheten av varje tätortsområde finns rejäla och 
sammanhängande områden för närrekreation. Inom dessa områden skall naturmiljön be-
varas och de skall hållas lättillgängliga genom stigar och andra anordningar vid rastplat-
ser. Beroende på områdenas karaktär kan också andra anläggningar för fritid och rekrea-
tion få anordnas i dessa områden. 
För att bevara attraktiviteten i boendet och tillgodose kommuninvånares och besökares 
behov av båtplatser erfordras ytterligare platser. Behovet kan i huvudsak tillgodoses ge-
nom utbyggnad i anslutning till befintliga, redan exploaterade hamnområden.  
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MILJÖSKYDD, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Allmänt 
Miljö, hälsa och säkerhet är centrala begrepp i samhällsplaneringen och 
lyfts särskilt fram i både plan- och bygglagen och miljöbalken. Olika miljö- 
och riskfaktorer kan direkt eller indirekt påverka enskilda människors hälsa 
och säkerhet, liksom också miljön som helhet.  
Miljöer som kan vara särskilt känsliga för störningar och påverkan kan tex 
vara: 

• Bostadsbebyggelse utefter starkt trafikerade vägar 
• Bostadsbebyggelse och anläggningar i närheten av riskabla indu-

strier  
• Försurningskänsliga mark- och vattenområden 
• Grundområden 
• Särskilt känsliga och värdefulla natur- och kulturmiljöer 

Luft 
Luftmiljön i Lysekils kommun kan beskrivas som god. Kommunens läge 
vid havet innebär god luftomsättning och liten risk för inversionsförhållan-
den vintertid. Kommunen saknar genomfartsleder för vägtrafik som annars 
är en vanlig orsak till dålig luftkvalitet. Antalet större lokala utsläppskällor 
såsom industrier och värmecentraler är litet. Gällande miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft överskrids inte enligt de mätningar och kompletterande be-
räkningar som gjorts på kvävedioxid och lättflyktiga kolväten. Utifrån des-
sa resultat är det kommunens bedömning att halterna av de övriga ämnena i 
miljökvalitetsnormen ligger under gällande gränsvärden. 
Oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil är den helt dominerande utsläppskällan 
för svavel och kväveoxider som har försurande och övergödande verkan. 
Utsläppen har dock större betydelse i ett regionalt perspektiv än lokalt ge-
nom den spridning och utspädning som sker med höga skorstenar. Stora 
diffusa utsläpp av lättflyktiga organiska kolväten (VOC) sker också vilket 
har inverkan på bildning av marknära ozon. Den dominerande källan till 
svavel- och kvävenedfall är dock fortfarande långdistanstransporterade 
föroreningar från Europa, trots att föroreningsmängderna har minskat radi-
kalt sedan början av 90- talet. 
Utsläppen från enskilda bostäder och panncentraler i Lysekils tätort mins-
kar genom utbyggnaden av fjärrvärmenätet samt genom att många hushåll 
övergår från oljeeldning till värmepumpar. 
Ur hälsosynpunkt utgör dock lokala utsläpp från bostadsuppvärmning med 
ved i undermåliga förbränningsanläggningar ett växande problem, främst i 
tätorterna. Allvarliga störningar kan uppstå när utsläpp sker i närheten av 
bostäder med fläktstyrd ventilation. Störningar kan även förstärkas av 
höjdskillnader mellan intilliggande fastigheter. I avvaktan på nationella be-
stämmelser bör kommunen utforma en policy för fastbränsleeldning som 
stöd för miljö- och stadsbyggnadskontorets arbete med enskilda bygg- och 
miljöärenden. 
Biltrafiken kan lokalt i tätorterna orsaka olägenheter p.g.a. avgasutsläppen. 
Vintertid kan varmkörning av bilar (i strid mot tomgångskörningsförbudet) 
orsaka olägenheter i bostadsområden. Användning av elektriska motorvär-
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mare minskar behovet av varmkörning samt minskar utsläppen från bilarna 
vid korta körsträckor. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vatten 

Kustvatten och hav 
I samband med översiktsplan 90 för Lysekils kommun genomfördes plane-
ring med särskild inriktning mot kustvatten och hav. Planeringen grunda-
des på en natur- och miljöbeskrivning av kust- och havsområdena i Lyse-
kil. Beskrivningen är gjord genom att Lysekils havsområden delats in i sju 
karakteristiska delområden, med avseende på läge, avrinningsområde, 
form, vattenutbyte, biologi, vattenkvalitet samt föroreningar och deras ur-
sprung. De områden som beskrivits är: Åbyfjorden, Brofjorden, Trälebergs 
Kile, Gullmarn, Strömmarna – Snäckedjupet och Ellösefjorden, Skärgården 
och öppna havet. Rapporten låg som en bilaga till ÖP-90, ”kustvatten och 
hav, natur- och miljöbeskrivning”. 

Kustområdet tillförs vatten från omgivande havsområden genom de stora 
strömmarna från Östersjön och Nordsjön. En kraftig ökning av fosfor- och 
kvävehalterna i Kattegatt har kunnat konstateras sedan mätningarna inled-
des under 1960- talet och genom att ytvattnet transporteras norrut från Kat-
tegatt påverkas även Lysekils kustvatten av denna ökning av näringsäm-
nen. Kustvattnen runt Lysekil är trots förändringarna relativt opåverkade 
jämfört med andra kustkommuner, beroende på att få utsläpp från större 
vattendrag och verksamheter mynnar ut i kommunens kustvatten och på att 
vattenomsättningen i de flesta fall är god i fjordarna.  

Vid en storskalig jämförelse står Lysekils kommuns för en liten del av ut-
släppen till omgivande havsområden. Alla utsläpp från verksamheter inom 
kommunen ger dock en lokal påverkan på kommunens kustvattenområden. 
Effekterna, som uppträder i en närzon runt kusten kan yttra sig i syrebrist i 
områden med dålig vattenomsättning, ökad grumlighet, utarmade marina 
djur- och växtsamhällen där endast vissa arter överlever, förstörda grund-
områden på grund av exploatering, förhöjda bakteriehalter på badplatser. 

Kommunens ställningstagande:  

• Kommunen skall verka för att miljökvalitetsnormen för 
utomhusluft inte överskrids 

• Kommunen skall genom sin energirådgivning medverka 
till att ur miljösynpunkt bästa uppvärmningsteknik väljs 
när fastighetsägare i allt större utsträckning avvecklar 
uppvärmning med olja och el. 

• Kommunen bör i planbestämmelser för nya och revidera-
de detaljplaner reglera uppvärmningsformen så att fjärr-
värme är förstahandsalternativet och att fastbränsleeldning 
i tätort regleras utifrån områdets förutsättningar. 

• Biltrafiken i bostadsområden och på lokalgator begränsas. 
Kommunen skall verka för utbyggnad av gång- och cy-
kelvägar till ett sammanhängande nät. 

• Vid planering av boendeparkeringar bör kommunen verka 
för att motorvärmaruttag installeras. 
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Kommunen medverkar i det mätprogram som Bohuskustens vattenvårds-
förbund ansvarar för. Genom dessa mätdata och genom de förvaltningspla-
ner som skall upprättas i det nya vattendistriktet, skall kommunen medver-
ka till att gällande miljökvalitetsnormer inte överskrids. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att minska de lokala utsläppen till 
kustvattnen, bland annat genom att fullfölja delar av de åtgärder som före-
slogs i Gullmarnplanen och som därefter skrevs in i ÖP 90. Fortfarande 
återstår dock att åtgärda många enskilda avloppsanläggningar i kustzonen. 
Exempel på andra åtgärder är att kontinuerligt bygga om dagvattensyste-
men i tätorterna och att minska utsläpp och påverkan från småbåtshamnar.  

En redovisning av områden med VA- problem och förslag till åtgärder föl-
jer nedan. 

EU: s ramdirektiv för vatten 
Ett nytt ramdirektiv för vatten inom EU trädde i kraft år 2000. Med anled-
ning av direktivet har Sverige indelats in i 5 vattendistrikt. Huvudsyftet är 
att uppnå och bevara en god vattenstatus. För varje vattendistrikt har en ny 
vattenmyndighet tillskapats. I samarbete med andra myndigheter och in-
tressenter skall dessa framöver arbeta med kartläggning av föroreningsbe-
lastningar samt tillskapa övervakningsprogram och fungerande förvalt-
ningsplaner för olika huvudavrinningsområden. Målsättningen är att de nya 
förvaltningsplanerna med åtgärdsprogram ska tas fram senast år 2009 och 
att vattenresurserna ska kunna uppnå ”god ekologisk och kemisk vattensta-
tus” till år 2015.  

Lysekils kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt, där framförallt över-
gödning och försurning är stora problem. Bättre kunskaper om bekämp-
ningsmedelsrester och andra ämnen som kan nå grundvattnet måste är an-
gelägna. Ett antal pilotprojekt har initierats på Länsstyrelserna inom alla 
distrikten för att utveckla arbetet med vattendistriktet. Ett av pilotprojekten 
pågår i Gullmarn och syftar till att utveckla en handbok för karakterisering 
av ytvatten, och i ett annat projekt utvärderas en modell för beräkning av 
näringsläckage. 

Förvaltningsplanerna måste samordnas med kommunens översiktsplane-
ring så att förslagen i översiktsplanen inte motverkar förvaltningsplanens 
åtgärdsprogram eller vice versa. Det kommer inte att finnas några förvalt-
ningsplaner innan denna översiktsplan antas, och denna samordning får ske 
i samband med aktualisering och revidering av översiktsplanen. 

Avrinningsområdena i kommunen redovisas genom att vattendelarna över-
siktligt markerats på sektorskarta ”miljöskydd, hälsa och säkerhet” och på 
den kommuntäckande kartan ”regler och rekommendationer”. 

Gullmarnplanen från 1984 är i avvaktan på den nya förvaltningsplanen 
fortfarande aktuell som ett underlag för översiktsplaneringen.  

Enskilda vattentäkter 
Flera fritidshusområden försörjs med dricksvatten från grundvattentäkter 
liksom enskilda fastigheter utanför det kommunala VA - nätet. De grävda 
brunnarna ersätts alltmer av borrade brunnar. I vissa fritidshusområden 
som har gemensamt sommarvatten, konverteras fritidshus till helårsboende, 
med påföljd att nya enskilda vattentäkter anordnas. Risk finns för vatten-
brist, saltvatteninträngning och förorening av grundvattnet, särskilt genom 
det ökande antalet bergborrade brunnar och det ökande antalet bergvärme-
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anläggningar. Höga halter av radon i grundvatten från bergborrade brunnar 
är vanliga norr om Gullmarsfjorden. En del grävda brunnar är försurade. 

Områden med VA-problem 
Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor har gjort en sammanställning 
av bebyggelseområden i kommunen där det behövs insatser för att förbättra 
vatten- och avloppssituationen. I områdena bedöms att åtgärder är nödvän-
diga för att minska belastningen av avloppsvatten till kustvattnet och till 
grundvatten, sjöar och vattendrag. Som grund för sammanställningen finns 
utredningen ”områden med VA-problem, översiktlig VA-utredning” som 
fanns som bilaga till ÖP 90. 

Några av de områden med förtätad bebyggelse och dåliga enskilda av-
loppsanläggningar som pekades ut i utredningen från 1990 har åtgärdats. 
Ytterligare områden har tillkommit där kontoret funnit att avloppsstandar-
den i varierande grad är otillfredsställande. Utöver dessa områden före-
kommer dåliga avloppsanläggningar även bland enskild spridd bebyggelse 
utanför detaljplanelagda områden. Som åtgärder föreslår miljö- och hälso-
skyddskontoret följande: 

En strategi tas fram för arbetet med bristfälliga avloppsanläggningar där 
anslutning till det kommunala nätet inte är möjligt. Krav ställs på att an-
läggningarna skall vara åtgärdade inom en viss tid. 

Det kommunala VA- nätet utökas så att så många fastigheter som möjligt 
kan anslutas, om inte kretsloppsanpassade lösningar bedöms som mer för-
delaktiga. 

Kontoret planerar att inventera avloppsanläggningar och ställa krav på åt-
gärder även i de delar av kommunen som ännu inte kartlagts. 

Förslag till prioriterade områden med åtgärdsförslag: 

Barkedal Enskilda eller gemensamma anläggningar be-
roende på de lokala förutsättningarna 

Stora och Lilla Kornö Kommunal VA-anslutning eller annan god-
tagbar teknisk lösning lokalt  

Lyse-Berga Kommunal VA-anslutning 

Gullmarsbaden Kommunal VA-anslutning 

Tuntorps Sandvik Kommunal VA-anslutning med anslutning 
till Loddebo reningsverk 

Spjösvik Kommunal VA-anslutning 

Asparna (Rågårdsvik) Kommunal VA-anslutning eller annan god-
tagbar teknisk lösning lokalt 

Hjälmedal Kommunal VA- anslutning eller annan god-
tagbar teknisk lösning lokalt 

Sämstad Enskilda eller gemensamma lokala lösningar 

Vigerna (Grundsund) Kommunal VA-anslutning (om nybebyggelse 
genomförs i anslutande område) eller om-
byggnad av BDT-avloppsanläggningar till 
dagens krav  
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Förutom de föreslagna prioriterade områdena finns områden där kontoret 
bedömer att inventering behöver genomföras innan eventuella åtgärder kan 
föreslås. Dessa är: Tegen-Gökeplatsen, Brastads-Öna, Skälebacken-
Håbäck, Flat, Alsbäck, Finnsbo, Röe Sandvik, Svee och Kleva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Radon 
Berggrunden i kommunen består till största delen av Bohusgranit, en mes-
tadels röd granit som innehåller hög halt av uran och därför ger en förhöjd 
risk för radonavgång. Närmast Gullmarn och på Skaftö förekommer en grå 
gnejs som inte innebär någon förhöjd radonrisk. Mark med Bohusgranit 
klassas som högriskmark för byggande medan gnejsen utgör normalrisk-
mark. Fyllnadsmaterial bestående av granitkross kan också ge hög radon-
avgång liksom sprickzoner i berggrunden även på normalriskmark. Med 
s.k. radonsäkert byggande kan radongasen förhindras från att tränga in i 
husen. Kartor som utvisar högriskområdena finns på kommunens miljö- 
och stadsbyggnadskontor. 
Socialstyrelsen har 2004 beslutat införa nya riktvärden för radongashalt i 
inomhusluften i bostäder. För alla bostäder oberoende av när de är byggda 
gäller att riktvärdet 200 Bq/m3 rumsluft inte bör överskridas. Detta värde 
överensstämmer med vad som anges i Riksdagens miljömål för alla bostä-
der och även skolor och förskolor. Kommunen kommer att utarbeta ett sär-
skilt handlingsprogram för arbetet med att minska radonexponeringen för 
kommuninnevånarna.  
Radon i grundvattnet förekommer i områdena med Bohusgranit. Socialsty-
relsens riktvärde 1000 Bq/l överskrids i nära 60 % av de bergborrade brun-
narna i dessa områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Områden med förhöjda strål-
ningsvärden av radon  

Kommunens riktlinjer 

• Ingen ny bebyggelse inom nederbördsområdena till Gull-
marns, Åbyfjorden och Broälven får tillkomma om inte 
markbeskaffenheten medger infiltration av avloppsvatten. 

• Belastningen till yt- och grundvatten skall minskas genom 
att arbetet med att förbättra enskilda avloppsanläggningar 
intensifieras. 

• Vid exploatering av nya områden ska dagvatten tas om-
hand och renas lokalt.  

• Kommunen skall medverka till att miljökvalitetsnormen 
för fisk- och musselvatten inte överskrids. 

Kommunens ställningstagande: 

• Krav ställs på radonsäkert byggande och uppföljande ra-
dongasmätning i alla nybyggda bostäder, skolor och för-
skolor.  

• Riktvärdet 200 Bq/m3 rumsluft får inte överskridas. 
• Riktvärdet 200 Bq/m3 i rumsluften tillämpas även för be-

fintliga bostäder och lokaler för allmänna ändamål såsom 
t ex skolor och förskolor.  

• Där mätresultat visar att dricksvatten från enskilda brun-
nar innehåller mer än 1000 Bq/l bör fastighetsägarna in-
formeras om lämpliga åtgärder.  
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Förorenade områden 
Gamla avfallsdeponier och områden där det tidigare bedrivits miljöfarlig 
verksamhet kan utgöra en risk för grund- och ytvatten. Det finns tre ned-
lagda avfallsdeponier i kommunen, men deras påverkan på grundvatten är 
av ringa betydelse då samtliga är nerlagda före år 1970 samt att åtgärder 
vidtogs i samband med att de avvecklades. 
Före detta Skandiaverkens markområde har undersökts och förhöjda halter 
av vissa tungmetaller och kolväten har konstaterats, dock inga alarmerande 
nivåer. Nedlagda bensinstationer kartläggs av SPIMFAB som också sane-
rar förorenad mark om sådan påträffas. Inom Lysekils kommun finns i öv-
rigt inga kända förorenade områden från avslutade verksamheter. Det före-
tag i kommunen med pågående verksamhet som medför stor risk för för-
orening av mark och vatten är Preemraff Lysekil. 
Det kan även förekomma förorenad mark i mindre skala i områden där det 
bedrivs eller har bedrivits verksamheter och där olika typer av kemikalier 
har hanterats. Exempel på sådana verksamheter är fritidsbåtshamnar, verk-
städer m.m. 
 
 
 
 
 
 

Buller  
De mest betydande källorna till bullerstörningar i kommunen är vägtrafi-
ken, raffinaderiverksamheten (Preemraff-Lysekil), andra industrier, far-
tygstrafik, stenbrytningsverksamheter, fritidsaktiviteter (t ex motorgräs-
klippare och motorbåtar) samt olika typer av evenemang med musik som-
martid. Även vindkraftverk är möjliga bullerkällor som vid en utbyggnad 
riskerar att orsaka störningar för omgivningen. Störningar från källor in-
omhus förekommer också från bl.a. fläktsystem och musikarrangemang. 
Även vissa skolmiljöer kan vara bullriga där många barn vistas i utrymmen 
med dålig ljuddämpning. Buller genereras även från Försvarsmaktens öv-
ningsverksamheter på Stora Kornö. 
För trafikbuller finns endast vägledande riktvärden. Riktvärdena inomhus 
är 30 dBA för ekvivalent ljudnivå (= medelljudnivå) och 45 dBA för max-
imal ljudnivå nattetid. Riktvärdena utomhus är 55 dBA vid fasad för ekvi-
valent ljudnivå och 70 dBA för maximal ljudnivå vid uteplats. 
För industribuller finns riktlinjer som har status av gällande Allmänna råd. 
I bostäder mm är riktvärdena för ekvivalent ljudnivå kl. 07-18 50 (55*) 
dBA, kl. 18-22 45 (50*) dBA och kl. 22-07 40 (45*) dBA. För maximal 
ljudnivå gäller 55 (55*) dBA.  
Ljudnivåer inom (*) avser befintlig industri.  
För buller i bostäder, lokaler för undervisning och vård, samlingslokaler 
mm finns allmänna råd. För störningar av buller inomhus anges riktvärden 
för maximal ljudnivå 35-45 dBA och ekvivalent ljudnivå 30 dBA. För dis-
kotek, konserter m.fl. verksamheter med ljudnivåer där risk för hörselska-

Kommunens riktlinjer 
Vid planläggning eller annan exploatering av områden där det 
kan förekomma förorenad mark skall marken undersökas i 
samband med att detaljplan upprättas. Om föroreningar före-
kommer skall dessa avlägsnas innan marken får användas för 
utbyggnadsändamål. 
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dor kan förekomma finns riktvärden för maximal ljudnivå 115 dBA och 
ekvivalent ljudnivå 100 dBA. För ”knattediskotek” och liknande rekom-
menderas en begränsning av ekvivalenta ljudnivån till 90 dBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektromagnetiska fält 
Effekten på levande organismer av elektromagnetiska fält från bl.a. kraft-
ledningar och sändare för mobiltelefoni har på senare tid aktualiserats. Inga 
svenska gränsvärden finns för allmänhetens exponering. Däremot har 
Strålskyddsinstitutet givit ut allmänna råd om begränsning av allmänhetens 
exponering för elektromagnetiska fält. Man rekommenderar där tills vidare 
viss försiktighet. Vid samhällsplanering och byggande rekommenderas där-
för att: 

• Sträva efter att utforma eller förlägga nya kraftledningar och elekt-
riska anläggningar så att exponering för magnetfälten begränsas.  

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och daghem etc. nära be-
fintliga el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält, om det finns 
alternativa placeringar.  

• Sträva efter att begränsa fält som avviker starkt från vad som kan 
anses normalt i befintliga hem, skolor och på arbetsplatser.  

En av de största källorna till/för ökning av människors exponering för elek-
tromagnetiska fält har på senare år blivit egna användandet av mobiltelefo-
ner. Även exponering från andra människors användande av mobiltelefoner 
i närområdet kan inte försummas. Detta gäller särskilt mobiltelefonanvän-
dande inne i ”plåtskal” som bilar, bussar mm där telefonerna tvingas gå på 
maximal sändareffekt medan stor del av ”strålningen” reflekteras runt inne 
i fordonet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens riktlinjer 

• Kommunen tillämpar socialstyrelsens allmänna råd Buller 
inomhus och höga ljudnivåer, SOSFS 1996:7 och Riktlin-
jer för externt industribuller (SNV 1978:5)  

• Kommunen tillämpar riktvärdena för vägtrafikbuller i Inf-
rastrukturproposition (1996/97:53) vid planering av inf-
rastruktur, skolor, bostäder mm, så att inga nya fastigheter 
utsätts för buller över riktvärdena. Antalet fastigheter med 
trafikbuller överstigande riktvärdena beräknas och åt-
gärdsplaner för bullerskyddsåtgärder upprättas. 

Kommunens riktlinjer 

• Kommunen tillämpar Strålskyddsinstitutets regler för 
elektromagnetiska fält i samband med all detaljplanelägg-
ning och nybyggande. För närvarande gäller Allmänna 
råd om begränsning av allmänhetens exponering för elek-
tromagnetiska fält (SSI FS 2002:3.)  

• Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt 
kartläggas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med 
att sådana eventuella risker identifieras. 
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Avfall 
Avfallsverksamheten har under 90-talet och fram till nu utvecklats på ett 
positivt sätt. 
Skärpt lagstiftning i kombination med hög kommunal ambition har medfört 
att Lysekils kommun nått långt vad gäller omhändertagandet av såväl indu-
stri- och verksamhetsavfall som hushållsavfall. Sedan många år har långt 
gående sortering av industri- och verksamhetsavfall medfört ett stort tillva-
ratagande av resurserna i avfallet, vilket resulterat i att återvinningsgraden 
2003 låg på 88 % inräknat alla typer av avfall och endast 12 % deponera-
des. Vid 90-talets början deponerades ungefär hälften av allt avfall.  
Insamlat hushållsavfall förbränns i fjärrvärmeproducerande förbrännings-
anläggningar i Lidköping och Göteborg tillsammans med utsorterat indu-
stri- och verksamhetsavfall.  
Kommunens avfallsanläggning ligger på Sivik och drivs av Rambo AB på 
entreprenad åt kommunen. På Sivik tas alla sorters avfall emot för sortering 
och lagring innan vidaretransport sker. En mindre del av avfallet deponeras 
fortfarande. Miljöfarligt avfall från hushåll samlas in via miljöstationer på 
3 platser i kommunen förutom på Sivik där även företag lämnar farligt av-
fall. Allt sådant avfall lämnas till destruktionsföretag liksom el- och elekt-
ronikavfall. Insamling av tidningar och förpackningsavfall samlas in via 
återvinningsstationer placerade på olika platser i kommunen. Avvattnat och 
rötat slam från avloppsreningsverken komposteras på Sivik för att senare 
användas för grönyteändamål. 
En anpassningsplan för Sivik har tagits fram av Rambo och är för närva-
rande under handläggning på länsstyrelsen. Planens ambition är att Sivik-
sanläggningen skall vara kvar under en 10-15-årsperiod med avfallshanter-
ing för att den därefter skall avslutas och området återställas. 
Den nuvarande avfallsplanen, som gäller sedan 1994-01-01, är föråldrad. 
En gemensam avfallsplan för kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal 
och Tanum (ägarkommuner till avfallsbolaget Rambo AB) med kommun-
specifika delar är framtagen och kommer inom den närmaste tiden att antas 
i respektive kommuner.  
Ett område för deponi av muddermassor finns i Norra hamnen i Lysekil. 
Området som har använts under lång tid har god kapacitet för fortsatt an-
vändning. 

Geoteknik 
På uppdrag av Statens räddningsverk har under 2001 utförts en översiktlig 
skredriskkartering av stabilitetsförhållanden i Lysekils kommun. Utred-
ningens omfattning har begränsats till vissa av Statens Geotekniska Institut 
utvalda områden där bebyggda områden studerats. Obebyggda områden 
har inte ingått i utredningen varför det kan finnas ytterligare områden i 
kommunen med bristfällig stabilitet. 
Kartläggningen kan användas av kommunen för att se var det finns behov 
av detaljerade eller kompletterade stabilitetsutredningar. Karteringen är 
översiktlig, varför det vid bygglovprövning och upprättande av detaljplaner 
krävs detaljerade utredningar av ett områdes stabilitet.  
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Redovisningen omfattar ca 30 olika områden, vilka framgår av karta Miljö-
skydd, hälsa och säkerhet. Utförligare kartor och beskrivningar finns till-
gängliga på miljö- och stadsbyggnadskontoret. 
Den översiktliga stabilitetskarteringen omfattar endast områden med lera 
och silt och behandlar inte branta partier med förutsättningar för bergras 
och blocknedfall. För sådana riskområden bör en separat utredning utföras 
som i första hand omfattar tätorter och områden där allmänheten brukar 
vistas.  
Inom områden där översiktsplanen redovisar tätortsutbyggnad för bostäder 
består grunden i de flesta fall av berg i dagen eller berg täckt av ett tunt 
jordtäcke. Områden där grundförhållandena inte är kända eller där det fö-
rekommer lera och silt är följande: 
Lysekil: För delar av Fiskebäcksområdet har det gjorts geotekniska utred-
ningar som visar att undergrunden delvis består av lera och silt. 
Lyse: De geotekniska förhållandena behöver utredas inom Lyse-Berga. För 
Skalhamn och Norra Grundsund finns översiktliga geotekniska utredningar 
som ger riktlinjer för vilka delar som bör undantas från bebyggelse.  
Bro-Brastad: I Brodalen söder om samhället har gjorts en geoteknisk ut-
redning som visar att grunden består av lera och att bebyggelse inte kan 
placeras nära Broälven. Lerjordar förekommer även i området vid Bro sko-
la och inom förtätningsområdena Hjälmedal och Tuntorp-Sandvik.  
Skaftö: Översiktliga geotekniska undersökningar har utförts i området sö-
der om Backavägen och öster om förskolan i Grundsund. Utredningarna 
visar att undergrunden delvis består av lös lera och silt. Mer detaljerade 
undersökningar måste göras för att närmare klarlägga vilka delar av dessa 
områden som är lämpliga för bebyggelse. Vidare förekommer lerjordar i de 
föreslagna förtätningsområdena öster om Stockevik och nordost om Öster-
sidan. 
 
 
 
 
 
 
 

Risker för översvämning eller andra vattenskador 
Lysekils kommun har inte inom sina gränser dammanläggningar, älvar el-
ler vattendrag som medför allvarlig risk för översvämning. Efter omfattan-
de regn och stormar kan emellertid vissa vattendrag stiga så mycket att 
stränderna utefter dessa vattendrag översvämmas.  
Vid extrema högvattenstånd i havet översvämmas vissa kajer och hamnar, 
bryggområden med sjöbodar samt andra lågt belägna områden, där bygg-
nader och anläggningar kan vara belägna. Dessa högvattenstånd har hittills 
inte förorsakat några mer omfattande skador på byggnader eller annan 
egendom. De alltmer frekventa tillfällena med extremt högt vattenstånd i 
havet skall dock uppmärksammas vid prövning av bygglov och då nya de-
taljplaner tas fram i strandnära områden. 

Kommunens riktlinjer 
• Vid planläggning och bygglovprövning skall detaljerade 

geotekniska utredningar utföras för att klarlägga områdets 
stabilitet och markens lämplighet för bebyggelse ur geo-
teknisk synpunkt. 

• En utredning bör göras av branta partier med risk för 
bergras och blocknedfall. Utredningen bör i första hand 
omfatta tätorter och områden där allmänheten brukar vis-
tas. 
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Transporter med farligt gods 
Transportolyckor längs våra större vägar och järnvägar utgör den största 
risken för farliga godsolyckor. Kommunens tillfart utgörs av vägarna 162 
och 161, som speciellt under sommarmånaderna har en hög trafikbelast-
ning. Till väg 161 hör även färjeleden över Gullmarsfjorden. Järnvägen går 
utmed 162 och ner till hamnområdet i Lysekil.  
Väg 162 och väg 839 till Preemraff är rekommenderade av Vägverket som 
sekundära transportvägar för farligt gods. På järnvägen till Lysekil fraktas 
inte farligt gods. 
Hot om största och mest långvariga påverkan av miljön medför den far-
tygstrafik, många gånger med petroleumbaserad last eller annat farligt 
gods, som trafikerar farlederna förbi Lysekil och genom skärgården. En 
fartygsolycka kan vara så omfattande att den, förutom skador på fartyg och 
besättningsmän, orsakar allvarliga konsekvenser på land. 

Räddningstjänst 
I Lysekils kommun finns 3 insatsstyrkor, placerade i Lysekil, i Brastad och 
på Skaftö. Personalen i insatsstyrkorna utgörs till största delen av deltids-
anställd personal. 
Insatsstyrkorna i Lysekil rycker ut på larm i Lysekils tätort och Lyse, vilket 
inkluderar oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil. Raffinaderiet har egen rädd-
ningsstyrka. Styrkan utgör även förstärkning i övriga kommunen, främst 
när det gäller kemolyckor och större bränder samt trafikolyckor. 
Insatsstyrkan i Brastad utgör förstahandsenhet i kommunens norra delar. 
Styrkan åker även på larm till raffinaderiet. 
Insatsstyrkan på Skaftö utgör förstahandsstyrkan på Skaftö och genom av-
tal med Uddevalla, även de sydvästra delarna av Uddevalla kommun, För-
stärkningsenheter vid större insatser tar lång tid att få ut, varför styrkan kan 
förväntas agera självständigt under förhållandevis lång tid innan förstärk-
ning anländer. 

Insatstider 
I det nya handlingsprogrammet för räddningstjänsten är ett av säkerhetsmå-
len att 80 % av de boende på den landfasta delen av kommunen skall kunna 
nås av en räddningsstyrka inom 10 min. På 30 min skall 100 % av de bo-
ende på den landfasta delen kunna nås av en räddningsstyrka.  

Riskbild 
I kommunen ligger Sveriges största raffinaderiverksamhet, där en stor 
mängd brandfarliga varor hanteras. En allvarlig olycka på anläggningen ut-
gör det största hotet i Lysekils kommun.  
Kommunens tillfart utgörs av vägarna 162 och 161, som speciellt under 
sommarmånaderna har en hög trafikbelastning. Till väg 161 hör även färje-
leden över Gullmarsfjorden.  
Fartygstrafiken till och från Lysekils hamn och oljeraffinaderianläggningen 
vid Brofjorden utgör en riskkälla där Sjöfartsverket och Kustbevakningen 
har det största ansvaret, men vid en olycka kommer det även att få konse-
kvenser för kommunen. 
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Det finns ett flertal stora skolor och samlingslokaler i Lysekils kommun. 
Ett antal vårdinrättningar och äldreboende är också viktiga objekt i riskbil-
den. 

Andra objekt som utgör risk är den täta trähusbebyggelse som finns i fram-
förallt Gamlestan i Lysekil och i kustsamhällena Grundsund, Fiskebäckskil 
och Östersidan. 

Faktorer som påverkar insatsmöjligheterna 
Utvecklingen i samhällsplaneringen går i riktning mot att försvåra eller helt 
hindra framkomligheten för bilar. Exempel på detta är låsta grindar i bo-
stadsområden och farthinder i centralorten.  

En annan faktor som utgör hinder för framkomligheten är vild parkering 
under sommarmånaderna, framförallt på de trånga gatorna i samhällena. 
Trafiken i Lysekil under sommaren kan vara så tät att den under vissa till-
fällen under kan stå helt still. Vid sådana tillfällen kan utryckningsfordon 
ha svårigheter att ta sig fram på ett effektivt sätt. 

Byggnader med stora brandceller medför en hög eller mycket hög riskmiljö 
för rökdykare vilket ställer särskilda krav på insatsteknik och insatsstyrka. 
Kombinerade industribyggnader och storlager är exempel på byggnader 
som kan medföra komplicerade insatser. 

Allt fler personer med svårigheter att klara sig själva bor kvar i sin hemmil-
jö. Detta kan kräva större resurser från räddningstjänsten vid exempelvis 
brand eller annat nödläge. 

Anläggningar med omgivningspåverkan 
På översiktsplanens sektorskartor (miljöskydd, hälsa och säkerhet) samt på 
den kommuntäckande kartan ”regler och rekommendationer” har markerats 
sådana verksamheter och anläggningar som kan påverka omgivningen med 
t ex luktstörningar, buller eller andra störningar. Vid avgränsning av re-
spektive störningsområde har Naturvårdsverkets riktlinjer i rapporten 
”Bättre plats för arbete” används tillsammans med en bedömning av arten 
av störningar. De anläggningar som bedömts ur denna synpunkt är täkter, 
vindkraftanläggningar, plastindustrier, ridanläggningar, samt reningsverken 
i Långevik, Loddebo och Stockevik på Skaftö. Störnings- och skyddszonen 
för Brofjordens industriområde och raffinaderiet redovisas separat. 
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PLANENS HUVUDDRAG 
I de föregående avsnitten har beskrivits mål och utgångspunkter för den 
kommunala översiktsplaneringen samt de sektoriella anspråk på mark- och 
vattenanvändningen som ställts och som uttryckts i olika allmänna intres-
sen. Under flera av de beskrivna sektorsintressena har kommunen uttryckt 
ett ställningstagande till hur sektorsintresset skall tillgodoses i planen. I föl-
jande avsnitt visas på kartor ett förslag till mark- och vattenanvändningen i 
kommunen och vilka konkreta fysiska uttryck kommunens överväganden 
och ställningstaganden får. Planförslaget redovisas i två kommuntäckande 
kartor och fem markanvändningskartor över olika delområden. Kommunen 
har valt att i denna kommuntäckande översiktsplan redovisa delområdena 
Lysekil, Skaftö, Bro-Brastad, Lyse och Brofjorden som särskilda kapitel i 
översiktsplanen istället för att i senare skede upprätta separata fördjupade 
översiktsplaner. Till kartorna hör beskrivande text.  

Översiktsplanen skall visa grunddragen i mark- och vattenanvändningen i 
kommunen. I planförslaget redovisas vilka områden som kommunen avser 
att exploatera och vilka som skall bevaras. Stora naturområden i kommu-
nen är sedan tidigare skyddade genom förordningar i miljöbalken. Där 
gäller särskilda regler för hur områdena får användas. 

Havet, skärgården, strandområdena och de närmast innanför liggande om-
rådena rymmer unika natur- och kulturvärden som samtidigt är betydelse-
fulla resurser för kommunens utveckling. I planen ställs därför särskilda 
krav på hänsyn i dessa områden så att värdena inte skadas av olämpliga 
förändringar och ingrepp. 

Det största bebyggelsetrycket finns inom kommunens kustzon. Det är ock-
så här som staden Lysekil och flera andra av kommunens orter ligger. De 
flesta förändringar föreslås ske inom och som utveckling av kommunens 
orter, medan resterande delar av den känsliga kustzonen och omgivande 
områden runt tätorterna huvudsakligen skall bevaras från bebyggelse. 
Kommunen kommer att vara restriktiv till förändringar i sådana områden. 
Kommunens inland, som också innehåller stora värden, men där bebyggel-
setrycket idag inte är lika stort, betraktas i planen som möjligt för utveck-
ling av visst glesbygdsboende och byggande. 

I planförslaget redovisas relativt stora områden för framtida tätortsutbygg-
nad. I vissa fall kommer de reserverade markområdena att räcka längre än 
fram till 2020 som är planeringshorisonten för planen. Anledningen är dels 
att planen inte redovisar etapputbyggnad eller i vilken ordning olika områ-
den avses att tas i anspråk, dels att kommunen vill säkerställa den framtida 
markanvändningen så att inte områdena runt tätorterna låses upp för annan 
olämplig markanvändning som försvårar kommande planering. 

Den kommuntäckande mark- och vattenanvändningskartan visar över-
siktligt pågående mark- och vattenanvändning och föreslagna förändringar 
utanför tätorterna. Delområdeskartorna visar på ett mer detaljerat sätt än 
den kommuntäckande kartan såväl den pågående som den föreslagna mark- 
och vattenanvändningen inom respektive område. Till varje delområdes-
karta hör separata textavsnitt. Kartan med Regler och rekommendationer 
som omfattar hela kommunens mark- och vattenområde visar hur bebyg-
gelse får tillkomma, förändras eller bevaras och vilka lagstadgade regler 
om markanvändningen som finns och var dessa gäller. 

Noggrannheten i kartunderlaget 
medger inte en exakt tolkning av 
områdesgränser.  

Avgränsningar av föreslagna ut-
byggnadsområden mm kommer att 
detaljstuderas i senare skede. 
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KOMMUNTÄCKANDE MARK- OCH 
VATTENANVÄNDNINGSKARTA 

Redovisningens omfattning 
I kapitlet beskrivs de huvudsakliga förändringarna i mark- och vattenan-
vändningen i hela kommunen utanför delområdena. Delområdena och hu-
vuddelen av föreslagna förändringar finns redovisade på karta ”Använd-
ning av mark- och vatten”. På kartan redovisas också den oförändrade 
mark- och vattenanvändningen.  

Förändrad mark- och vattenanvändning 

Bostäder  
Två områden i Lyse 
I Lyse öster om väg 162 finns sedan lång tid tillbaka föreslaget två områ-
den lämpliga för förtätning med små grupper av helårshus. Marken är pri-
vatägd. Vatten- och avlopp kan lösas med enskilda anläggningar för ensta-
ka eller mindre grupper av hus. Detaljplaner eller planutredningar kan be-
höva upprättas inför exploatering av områdena. 

Röe 
Ett område för helårsbostäder föreslås få tillkomma söder om och i anslut-
ning till befintlig blandad helårs- och fritidsbebyggelse i Röe öster om Å-
byfjorden. Den mark som föreslås bli bebyggd utgörs av ett skogs- och 
bergsparti väster om den brukade marken på Röe gård. En komplettering 
med ytterligare bostäder har bedömts lämplig för att tillgodose en ökad ef-
terfrågan på lantligt permanentboende. Området kan inrymma ca 10 tomter 
för villabebyggelse. Avvattningen sker åt öster mot gårdens åkermarker, 
där avloppsvattnet kan tas om hand lokalt. Inga avloppsutsläpp kommer att 
tillåtas direkt mot Åbyfjorden. Det föreslagna området ingår i det utökade 
riksintresset för naturvård utefter Åbyfjorden, och ingår i en värdefull kul-
turmiljö enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram. Bedömningen är 
att förslaget kan genomföras utan att påtaglig skada på riksintresset upp-
kommer. Utbyggnaden skall prövas i detaljplan. 

Härnäset 
På Härnäset vid Ingeröd och i området söder om väg 854 föreslås ny bo-
stadsbebyggelse få tillkomma för både fritids- och helårsändamål. Av-
gränsningen av området är inte detaljstuderad, vilket innebär att det i pla-
nen redovisas ett större område än det som slutligen kan bli aktuellt att be-
bygga. Omfattning och avgränsning skall därför studeras vidare i program 
till detaljplan och detaljplan.  

Bostäder på norra Stångenäset 
Lämpliga områden för mindre grupper av hus som är ekologiskt anpassade 
kan finnas i Medby-Fossebackaområdet samt i Halvarsröd- och Kopperöd-
sområdet. I Vintveten bör finnas möjlighet att uppföra grupper av helårshus 
under förutsättning att bebyggelsen kan anslutas till det kommunala va-
nätet som finns vid Lingatan. En utbyggnad av va-nätet till föreslaget indu-
striområde vid Hallinden kan möjliggöra även en utbyggnad av bostäder i 
Hallindenområdet. Områdena redovisas inte på kartan. 
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Verksamheter 
Utbyggnadsområde för industri redovisas i Hallinden. En del av området är 
detaljplanerat. I området finns en betongstation utbyggd. Detaljplanen för 
stationen rymmer ytterligare en verksamhet. Detaljplanens avgränsning är 
gjord efter att naturreservatet runt Broälven bildats, och särskild hänsyn är 
tagen till Broälvens känsliga vattensystem så att skada inte skall uppkom-
ma. Det utlagda området berörs till viss del av det utökade riksintresseom-
rådet runt Broälven. 

Vindkraft 
Samtliga utbyggnadsområden för vindkraft redovisas på den kommuntäck-
ande markanvändningskartan. Ett utredningsområde föreslås i Skottfjället 
öster om stenbrottet. Vidare föreslås ett utökat område i Nolby i anslutning 
till befintligt verk, samt två områden i Brofjorden. Se vidare under delom-
råde Brofjorden samt i kapitlet Tekniska system- Vindkraft. 

Anläggningar för rekreation, friluftsliv och turism 

Röe 

I anslutning till Röe gård föreslås att en mindre grupp fritidsstugor för ut-
hyrning får uppföras. Stugorna skall utgöra ett komplement till jordbruks-
verksamheten. På gården finns idag ett sommaröppet mindre café samt 
gårdsbutik. Detaljplan krävs. 

Holma 

En ny 18 håls golfbana planeras i Holma vid Gullmarn. Detaljplanearbete 
pågår. Golfbanan kommer att förläggas till den öppna jordbruksmarken 
medan all lövskogsvegetation sparas. Området ingår i Gullmarns naturre-
servat och är av riksintresse för naturvård. Stor hänsyn tas till naturförut-
sättningarna vid planeringen av banan. I anslutning till golfbanan planeras 
en mindre grupp uthyrningsstugor för korttidsboende. 

Småbåtshamnar 
Större utbyggnad av småbåtshamnar föreslås i första hand ske i anslutning 
till befintliga båthamnar i tätorterna. I övriga befintliga båthamnar kan 
mindre kompletteringar och underhåll genomföras efter tillstånd från läns-
styrelsen. Se vidare i kapitlet ”Friluftsliv - Båtliv och småbåtshamnar”. 

Vandringsleder 
Vandringsleder enligt förslag i Interregprojektet ”Kustnära vandringsleder” 
redovisas på plankartan. Förslaget innebär ett sammanhängande nät av 
kustnära vandringsleder. Exakta lägen kommer att studeras i samråd med 
respektive markägare. Se vidare i kapitlet Friluftsliv –Vandringsleder. 

Gång- och cykelvägar 
Utefter väg 162 förbi Hallinden, Brodalen – Brastad och vidare söderut 
mot Lysekil, samt på Skaftö, redovisas gång och cykelvägar som förbinder 
samhällena med varandra. Vilken sida av vägen som stråken skall förläg-
gas har inte utretts i planen. De sträckor som kommunen anser skall priori-
teras har redovisats i kapitlet ”Kommunikationer”.  



PLANFÖRSLAG       
Kommuntäckande mark- och vattenanvändningskarta 

82 ÖP 06 LYSEKILS KOMMUN     

Reservat för vägar och järnväg 
På kartan har redovisats reservat för förbifart väster om Brastad, reservat 
för den Norra Infarten i Lysekil samt reservat för en alternativ vägsträck-
ning förbi Östersidan på Skaftö. Vidare har ett reservat för järnväg till Bro-
fjorden lagts ut. Se vidare under respektive delområde. 

Oförändrad mark- och vattenanvändning 

Bebyggelseområden 
Områdena utgörs huvudsakligen av bostäder med inslag av komplement-
byggnader, service, park- och naturområden eller annan tätortsanknuten 
bebyggelse. 

Jordbruksområden 
Jordbruket har betydelse både som näring och för bevarande av ett öppet 
kulturlandskap. Ianspråktagande av produktiv jordbruksmark för annat än-
damål skall undvikas så långt möjligt. 

Alternativ produktion i jordbruket skall uppmuntras liksom också alternativ 
näringsverksamhet med anknytning till och som stöd för modernäringen.  

Sten och bergtäkter utanför tätortsområde 
Sten- och bergtäkter med tillstånd är Bjälkebräcka, Axtveten, Broberg, 
Nolby och Vese. 

Områden med särskilt stora värden för naturvård, kultur-
miljövård och friluftsliv 
Områdena utgörs dels av utpekade riksintressen för naturvård, kulturmiljö-
vård och friluftsliv, dels av de områden som utgör värdefulla kulturmiljöer 
enligt kommunens kulturmiljöprogram. Det är betydelsefullt att områdenas 
värden och karaktärer bevaras för framtiden. Kommunen är därför restrik-
tiv till förändringar i dessa områden. Särskilda hänsyn skall tas till värdena 
då förändringar ändå måste genomföras i områdena. 

Grundområden 0-6 m undantaget större exploaterade om-
råden.  
Grunda vattenområden har särskilt stort värde som lek- eller uppväxtmiljö-
er för fisk. Någon aktuell heltäckande inventering av de grunda bottnarnas 
produktion i Lysekils kommun finns inte. På uppdrag av kommunen utför-
des 1982 en undersökning av samtliga grundområden 0-5 m i Lysekils 
kommun som ligger till grund för redovisningen av grundområden i denna 
översiktsplan.  

Alla planerade förändringar skall föregås av marinbiologiska undersök-
ningar och tillstånd enligt miljöbalken. 
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LYSEKILS TÄTORT 

Bakgrund 
Som grund för planeringen i delområdet Lysekils tätort ligger tidigare 
översiktsplanering som i flera avseenden fortfarande är aktuell. 

År 1993 arbetade kommunen fram en fördjupad översiktsplan för Lysekils 
tätort. Planen samrådsbehandlades men ställdes inte ut och kom således 
inte att bli antagen. Flera av de utgångspunkter som planförslaget byggde 
på är dock aktuella även idag, och kommunen har använt planförslaget som 
underlag för beslut om detaljplanering och i andra beslut som berör den fy-
siska utvecklingen i tätorten. Delar av det gamla planförslagets texter har 
förts över i denna översiktsplan, dels under de olika sektorskapitlen, dels i 
detta kapitel som beskriver tätorten som ett delområde i översiktsplanen. 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen från 1993 utfördes på stads-
byggnadskontoret med EFEM arkitektkontor genom arkitekt Lena Jacobs-
son som konsult. 

I övrigt har översiktsplanen med delområden aktualiserats efter nya förut-
sättningar och utgångspunkter. 

Historisk tillbakablick 

Stadens utveckling 
Staden Lysekil har ett unikt läge längst ute på Stångenäset omgiven av hav 
på tre sidor. Detta har gett orten särskilda utvecklingsförutsättningar. Ut-
vecklingen har till stor del varit beroende av läget vid havet och hur det lo-
kala näringslivet och kommunikationerna utvecklats. Vid den första bo-
sättningen var handel och senare även fiske basen. Därefter utvecklades 
nya näringar som konserv- och förpackningsindustri, stenindustri, fraktfart, 
verkstadsindustri och turism, vilka präglade staden. 

Under början av 1900-talet blomstrade verksamheter av många slag men 
under 1920- och 30- talen drabbades de flesta näringar i Lysekil av sämre 
konjunkturer. Arbetslösheten var stor och Lysekil blev en utflyttningsort. 

Under 1940- talet förbättrades det ekonomiska läget tillfälligt men sedan 
följde en period av långsam tillbakagång för staden fram till 1960- talet. 
Mellersta och norra Bohuslän ”hamnade vid sidan om”. Fraktsjöfarten 
minskade och godstransporterna togs allt mer över av lastbilar. Staden 
längst ute på näset hade inte längre ett centralt läge. Flera av de gamla in-
dustrierna brottades med problem. Endast ett fåtal nya bostäder byggdes. 

Expansion på 1970-talet 
Tiden från 1960 fram till mitten av 1970- talet var en expansiv period i 
södra Sverige och flera stora projekt blev aktuella även i Lysekil. Den fy-
siska riksplaneringen ledde till att Brofjordenområdet avsattes för tung, 
miljöstörande industri. Byggandet av OK-raffinaderiet Scanraff 1970 -74 
medförde en kraftig expansion av kommunen och Lysekils tätort som dess 
kommuncentrum. Flera följdindustrier etablerades. Anläggningar för 
dricksvatten och avloppsrening byggdes ut. Färjeleden Finsbo- Skår över 
Gullmarn anlades och en ny infart byggdes till staden. 

Staden har vuxit från den norra havs-
sidan…  

…över näset till den södra mot Gull-
marn 
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Det blev möjligt att arbetspendla till och från Lysekil. Befolkningen ökade 
och bostadsområden som Mariedal, Fridhemsberget, Badhusberget, Raske-
kullen, Dona och Torpet byggdes ut. Småbåtshamnar, sim- och ishall m fl 
anläggningar för rekreation och fritid uppfördes. 
Förväntningarna på vad en expansion i Brofjordenområdet kunde föra med 
sig var stora. Tätortens trafiksystem antogs under 1960- talet få betydligt 
större dimensioner i framtiden. Landsvägsgatan skulle bli fyrfältig fram till 
Rosviks Torg med tunnlar vidare till Dona och Norra hamnen. Mark reser-
verades för en nordlig infart mot centrum. För Lysekils centrum fanns pla-
ner på omfattande rivningar och uppförande av ett antal varuhus och par-
keringsdäck i flera våningar.  

Ändrade förutsättningar 
Vid mitten av 1970-talet förändrades världsmarknaden för olja och ”ener-
gikrisen” medförde att de långt gångna planerna på ett andra raffinaderi 
och ytterligare petrokemisk industri i Brofjordenområdet lades ned 1977. 
Expansionen i kommunen upphörde, befolkningen minskade och kommu-
nen började få problem med tomma lägenheter. Skandiaverken, verkstads-
industrin med stort symbolvärde för Lysekil gick tillbaka och bl a Abba-
fabriken lades ned. Nedläggningen av Uddevallavarvet år 1984 påverkade 
arbetsmarknaden i hela regionen. 

Tidigare översiktsplanering 
År 1984 antog kommunfullmäktige en områdesplan för Lysekils tätort. 
Planen präglades av den situation som rådde i början av 1980- talet med 
osäker arbetsmarknad och liten efterfrågan på bostäder och lokaler. Planen 
inriktades på att utnyttja redan gjorda investeringar och bibehålla underla-
get för den utbyggda kommunala och kommersiella servicen genom att un-
derhålla, förnya och förtäta den befintliga bebyggelsen. 
Centrumplan för Lysekil 1984 betonade vikten av att hålla ihop centrum-
funktionerna, vårda och ta tillvara kvaliteterna i bebyggelsemiljön samt att 
göra centrum tillgängligt för olika trafikanter och fotgängare. Centrumpla-
nen är genomförd till stora delar. Bland annat har trafikeringen i centrum 
förändrats och gatorna belagts med gatsten efter ett särskilt upprättat pro-
gram. 
År 1987 återupptogs arbetet med den fysiska planeringen av Lysekils tät-
ort. Utbyggnadsriktningen av bostäder i tätorten ändrades till Fiskebäck- 
Ulseröd på Stångenästes östra sida mot Gullmarn. De tidigare utbyggnads-
områdena på längre sikt på Stångenäsets centrala och västra sida skulle i 
stället användas för verksamheter och rekreationsanläggningar.  
Den kommuntäckande översiktsplanen för Lysekils kommun ÖP 90 
antogs av fullmäktige år 1990. I denna fastlades den framtida utbyggnads-
riktningen och bebyggelsestrukturen med Fiskebäcksområdet utefter Stång-
enäsets östsida som det framtida stora utbyggnadsområdet för att säkra 
framtiden för Lysekil. 
I Lysekils tätort översiktsplan 93 samrådshandling, preciserades den 
kommuntäckande översiktsplanens struktur till mer detaljerade studier och 
analyser gjordes av utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter ut-
ifrån analyser och målsättningar om framtiden. 
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Utgångspunkter och inriktning för planeringen 

Beredskap för olika framtida utvecklingar 
Lysekils historia visar att det är viktigt att ha en god beredskap för att kun-
na anpassa sig till både tillväxt och stagnation. Konjunkturerna och förut-
sättningarna för olika verksamheters utveckling ändras snabbt. Varje ny del 
som byggs ut i tätorten ger förutsättningar för lång tid framåt för den fort-
satta utvecklingen. 

Värden att värna om i Lysekil 
De övergripande kommunala målen och utgångspunkterna för kommunens 
översiktsplanering innebär om de tillämpas på delområdet Lysekils tätort 
följande ställningstaganden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeringen syftar till att:  
• Redovisa en struktur för tätorten och hur den kan utvecklas på kor-

tare och längre sikt  

• Redovisa hur mark och vattenområden skall användas, var man 
kan bygga ut bostäder, service, verksamheter, båtplatser etc. 

• Redovisa system för biltrafik samt för gång- och cykelvägar 

• Ge underlag för det fortsatta arbetet med detaljplaner och andra 
planer  

• Ge underlag för ett tillvaratagande av värdefulla kultur- och na-
turmiljöer genom förslag till åtgärder och skydd 

Stadens karaktär med en småskalig, omväxlande bebyggelse med tydli-
ga spår av stadens historia ger en rik miljö. Avstånden är korta mellan 
olika delar av staden och dess omgivningar. Småstadskaraktären och en 
måttlig utvecklingstakt ger förutsättningar för kontakter och delaktighet 
i stadens sociala liv. Det är viktigt att hålla samman staden så att kvalite-
terna behålls även när den byggs ut. 
Lysekils centrum är kommunens kommersiella, sociala och kulturella 
centrum. Genom att koncentrera centrumfunktionerna och vårda bebyg-
gelsemiljön ges centrum förutsättningar att attrahera kommuninvånare 
och turister och att vara träffpunkt även i framtiden. 
Havet är en av de största tillgångarna i Lysekil. Överallt är det nära till 
havet. Utblickarna är varierade och storslagna. Havet och skärgården ger 
möjlighet till försörjning och rekreation. Denna värdefulla tillgång måste 
tas tillvara med hänsyn till och respekt för naturmiljön. Gullmarn är av 
stort värde för den vetenskapliga naturvården och Lysekil är ett av Sveri-
ges centra för havsforskning. Vid utbyggnad av tätorten inom avrinnings-
området till Gullmarn skall särskilda hänsyn tas så att påverkan på Gull-
marns vattenkvalitet begränsas. 
Tätorten skall kompletteras och utvecklas så att bostäder kan uppföras i 
attraktiva lägen samtidigt som natur- fritids- och kulturmiljöer bevaras 
och finns tillgängliga i hela tätorten. 
Ett varierat näringsliv är viktigt för tätortens utveckling. Tillverknings-
industri, hamnen, havsforskning, service och turism är olika delar av or-
tens näringsliv. Industrier och andra verksamheter skall kunna utvecklas 
utan att störa omgivningen.

Stadens karaktär… 

…småskalighet och variation 
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Planering enligt MB och PBL 

Riksintressen enligt 3 kap MB 
Gullmarsfjordens vattenområde utom vattnet runt Södra hamnen samt 
strandområdet runt Finnsbobukten är av riksintresse för naturvård.  
Vattenområdena runt Lysekils tätort utom vid norra och södra hamnarna 
samt landområdena vid Stånge Huvud, Finnsbo och Träleberg är av riksin-
tresse för friluftsliv.  
Gamlestan, Havsbadsområdet, Stånge Huvud och centrala Lysekil är av 
riksintresse för kulturminnesvården.  
Riksintresseområdena redovisas samlat under kapitlet ”Riksintressen” re-
spektive under varje sektorskapitel med kartor och värdebeskrivningar. 
Inga av planens förslag till förändringar berör några riksintressen på land. 
Föreslagen utbyggnad av småbåtshamn i Tronebacken berör riksintresset 
Gullmarsfjorden. 

Särskilda hushållningsbestämmelser 
Hela Lysekils tätort ligger inom område som på grund av natur- och kul-
turvärdena är av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap 1 § MB. In-
grepp och exploateringsföretag får genomföras endast om de inte påtagligt 
skadar värdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befint-
liga tätorter och lokalt näringsliv. Samtliga förändringar i mark- och vat-
tenanvändningen föreslås bli genomförda inom eller i anslutning till orten 
eller beröra det lokala näringslivet, varför förslagen inte strider mot miljö-
balkens bestämmelser i detta avseende. 

Natura 2000 
Gullmarns vattenområde utanför Lysekil samt vattenområdet utanför Fis-
kebäck och Ulseröd är Natura 2000- område.  

Naturvårdsförordnanden 
Gullmarns naturreservat omfattar vattnen runt Lysekils södra hamn och 
tröskelområdet väster om staden samt strandområdet runt Finsbobukten. 
Fjorden är en vetenskapligt värdefull tröskelfjord med rikt delvis unikt ma-
rint växt- och djurliv. Gullmarn med omgivningar är av stort värde för fri-
luftslivet. 
Stånge huvud: Yttersta spetsen på Stångenäset är avsatt som naturreservat 
på grund av den speciella berggrunden, rundhällar med vackert slipade 
former och många isräfflor. Stånge huvud är också ett lättillgängligt och 
värdefullt strövområde. 
Gullmarsskogens naturreservat ligger till största delen utanför delområ-
det. Området är av stor betydelse för närrekreation för invånarna i Lysekil. 
Naturminnet Trollhålet ligger i Gamlestan. 
Strandskydd gäller för hela vattenområdet utom för norra och södra 
hamnområdena. Vidare gäller strandskyddsförordnande på land från Gull-
marsbaden och norrut samt för Stånge Huvud, Ålevik- Långevik samt från 
Valbodalen och norrut. Mindre delar av det föreslagna utbyggnadsområdet 
i Fiskebäck kan beröras av strandskydd liksom föreslagen utbyggnad för 
småbåtshamnar i Valbodalen och Tronebacken. 
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Detaljplaner  
För huvuddelen av den befintliga bebyggelsen finns detaljplaner upprätta-
de. För stora delar av centrala Lysekil gäller stadsplan från 1932. Planen 
har förnyats i de delar där ny bebyggelse eller större förändringar aktualise-
rats. Riksintresset för kulturminnesvård i Gamlestan har säkrats genom ak-
tuell detaljplan med bevarandehänsyn.  

Framtida markanvändning och förslag till förändringar 

Bebyggelsestruktur 
Lysekils stad är belägen längst ut på en udde av ett långt näs. Staden som 
är omgiven av hav på tre sidor, har genom sitt läge fått en alldeles speciell 
prägel och unik karaktär, men läget innebär också begränsningar avseende 
kommunikationer, tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter. Ursprungli-
gen har staden utvecklats från Gamlestan på den norra sidan av näset mot 
sydsidan och 1800-tals stadsdelen Kyrkvik och nuvarande centrum. Under 
1900-talets senare hälft har uppförts tät villabebyggelse i stadsdelen Dona 
mot udden i väster. Längre västerut vidtar Stånge Huvud och det öppna ha-
vet. 

Staden har successivt vuxit inåt på det karga och vindutsatta näset med tätt 
liggande villabebyggelse och sammanhängande flerbostadshusområden. 
Lysekils markresurser för utbyggnad är begränsade, och de tillgängliga 
markområdena har därför tvingat till ett så effektivt markutnyttjande som 
möjligt. Fortfarande finns outnyttjade områden för utbyggnad i den befint-
liga stadsstrukturen framför allt för lägenheter i flerbostadshus, men också 
för viss grupphusbebyggelse. Därefter är utbyggnadsresurserna för nya bo-
städer inom den etablerade stadsstrukturen utnyttjade och helt nya områden 
för fortsatt utbyggnad av staden behöver planeras. 

Kommunens planeringsstrategi för den framtida utbyggnaden på längre sikt 
har sedan lång tid inriktats mot utbyggnad av Fiskebäcksområdet på näsets 
östra sida. Detta område är det enda sammanhängande exploateringsområ-
de lämpat för bostäder som finns i anslutning till tätorten. På näsets högre 
belägna och vindutsatta västsidor har avsatts och utbyggts för industri, och 
här ligger kommunens avfallsanläggning. Vidare ligger här skjutbanor, rid-
anläggning och andra liknande anläggningar. 

Detaljplanearbete pågår för ett nytt bostadsområde i Fiskebäck. Översiktli-
ga studier av Fiskebäcksområdet har föregått detaljplaneringen. I studierna 
har bland annat analyser av områdets känslighet för ingrepp resulterat i en 
översiktlig plan för vilka områden som skall bebyggas och vilka som skall 
bevaras. De öppna ängsmarkerna närmast Gullmarn är extra känsliga för 
förändringar och ingrepp, medan en bebyggelse på de högre belägna 
bergspartierna närmast staden kan tillkomma utan att landskap eller land-
skapsbild påverkas negativt eller att skador på strandområdena behöver 
uppkomma. Därigenom kan viss bebyggelse komma att behöva ta mindre 
delar av strandskyddade områden i anspråk medan bebyggelsen i de käns-
ligaste områdena kommer att dras längre bort från strandområdet än vad 
strandskyddsgränsen tillåter.  

De områden som ligger närmast staden på gång- och cykelavstånd bör 
byggas ut först. En utglesad stad medför sämre tillgänglighet, längre av-
stånd mellan boende och service och betydligt högre kostnader för mark 
och utbyggnad av infrastruktur än där resurserna utnyttjas effektivt. Sett ur 

Bebyggelsestrukturen är tät 
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ett långsiktigt perspektiv innebär den utglesade staden en sämre hushåll-
ning med tillgängliga resurser och en större skada på de värden alla vill 
värna om än den där resurserna tillvaratagits på ett planerat och medvetet 
sätt. 

Områden för bostäder  
I det följande redovisas de nya områden för bostäder som föreslås i planen. 
För några områden finns redan gällande detaljplaner, för andra pågår de-
taljplanearbete. För områden där utbyggnad föreslås på längre sikt skall de-
taljplaner först tas fram. Ur redovisningen framgår att kommunen har och 
kommer att kunna få en god kapacitet och beredskap för utbyggnad av tät-
orten. 
Inom gällande detaljplaner: 
Bansvik   ca 60 lgh i flerbostadshus 
Kv Banken   ca 42 lgh i flerbostadshus 
Områden där detaljplanearbete pågår eller där planen bör ändras: 
Vattentornet, Ljungberget      23 grupphus, alt 13 villor 
Norra Tronebacken  ca 80 lgh i blandad bebyggelse  
Torpet   ca 40 lgh i grupphus 
Nya föreslagna områden 
Långeviksberget  ca 20 lgh 
Fiskebäck med Ulseröd resterande ca 300-400 lgh 

Områden för verksamheter och industri  
Södra Hamnen 
Området innehåller en mängd verksamheter. Många har anknytning till Ly-
sekils traditionella näringar; sjöfart, fiske och konservindustri. Området har 
stort kulturellt värde och identitetsvärde för Lysekil. Området domineras av 
Lysekils handelshamn med bangård, kajytor och magasin. Ett par av Lyse-
kils mer betydande industrier ligger i området: Framfood, (fiskkonserver) 
och G&M (förpackningar). Fridhems varv som är Vägverkets reparations-
varv för färjor och Faxe Kalk är andra verksamheter i området. En del av 
Södra hamnen är småbåtshamn. 
Resurser för industrietablering finns i tomma industrilokaler. Ett område 
som tidigare använts av Lysekils bussbolag för uppställning av bussar före-
slås bli reservområde för parkering. 
På sikt kommer alla kajer för handelshamnen att flyttas till Grötö Rev. Vat-
tenområde för vidare utbyggnad av handelshamnen har avsatts i planen. De 
gamla kajerna kan då användas till annan verksamhet. Avsikten är att en 
färjeförbindelse mellan Lysekil och Norge, om en sådan blir aktuell, kan 
förläggas hit. 
Järnvägen och bangården där gods till och från hamnen hanteras, kommer 
successivt att byggas om och utvecklas för att möta behovet av järnvägs-
transporter till hamnen.  
Norra Hamnen/- Rinkenäs 
Området domineras av fd Skandiaverkens gamla industriområde som nu-
mer används dels av ett verkstadsmekaniskt företag WIAB, dels som vin-

Del av Lysekils hamn 
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terförvaring av fritidsbåtar. Andra verksamheter inom Rinkenäs är fd Bo-
viks konservfabrik, en byggnadsfirma och en byggnad där kommunens ar-
betsmarknadsverksamhet är inrymd. För Boviks konservfabrik med när-
maste omgivning diskuteras annan användning. Lämpligt kan vara under-
visningslokaler (högskolecentrum), hotell, vandrarhem eller annan verk-
samhet med turistanknytning. Området avsätts i översiktsplanen för all-
mänt ändamål och centrumbebyggelse. Bostäder är olämplig användning 
då området ligger alltför nära störande industriverksamheter.  

Norra Hamnens industribyggnader i Bansvik står ännu kvar. En detaljplan 
som medger bostäder och kontor finns för området. För en industribyggnad 
söder om de planerade bostäderna diskuteras annan användning. Området 
kan vara lämpligt för bostäder, hantverk eller hotell.  

Övrig småindustri 

Huvuddelen av nyare verksamhetsområden är belägna i anslutning till in-
farten väster om väg 162 där de är lätta att nå med bil från infarten och från 
omgivande bostadsområden. Områdena Dalskogen 1 och Sivik 1 och 2 är 
utbyggda i sin helhet.  

För området Dalskogen 2 etapp I, finns detaljplan och området är utbyggt 
med vägar, vatten och avlopp. De flesta av tomterna är sålda och byggande 
pågår. En utbyggnad av området här kallad Dalskogen 2 etapp II föreslås i 
planen. Områdets yta är ca 3 ha. 

Verksamhetsområden avsätts i planen runt Bua – Finnsbokrysset samt som 
en utökning av det befintliga området i Ulseröd. Söder och norr om Gull-
marsvarvet, väster om gamla infarten avsätts ytterligare områden för verk-
samheter.  

Valbodalen hyser idag förutom båthamn och uppläggningsplats för fritids-
båtar också småindustri inom fritidsbåtssektorn. Området för småindustri 
föreslås kunna utökas genom att nya ytor tillskapas i norr och i den södra 
delen. 

Siviks avfallsanläggning 

Enligt avfallsbolaget Rambos planer kommer avfallsanläggningen att an-
vändas på Sivik under ytterligare tio till femton år. Därefter kommer en del 
av området att behöva användas för återvinningscentral. Eftersom det finns 
höga skyddskrav på och runt avslutade deponianläggningar kan det dröja 
länge innan området kan användas för annat ändamål. Siviksområdet skall 
trots detta i översiktsplanen betraktas som ett utredningsområde för annan 
framtida verksamhet som kan bli aktuell att pröva efter avslutad deponi och 
vindkraftanvändning. 

Utvecklingsområden för turism och centrumändamål 
I tätorterna finns ofta äldre verksamhetsområden där ändrad markanvänd-
ning blir aktuell när de tidigare verksamheterna läggs ner eller flyttar till 
mer ändamålsenliga lokaler. I Lysekil är Rinkenäs och området vid Boviks 
konservfabrik ett sådant och den södra delen av Bansvik ett annat. Se be-
skrivning ovan.  

Strandområdet i Norra hamnen utgör ett viktigt komplement till kommande 
bostadsområde i Bansvik. Det är också ett område av betydelse för alla Ly-
sekilsbor som skall kunna nyttja en utbyggd strandpromenad med de kvali-
teter en sådan kan ha. Det är kommunens uppfattning att de anläggningar 
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som kan tillkomma i strandområdet skall vara allmänt tillgängliga och 
kunna samutnyttjas av allmänhet och boende. 

Anderssons kaj och området fram till fiskehamnen är ytterligare ett sådant 
centralt beläget område som diskuterats för olika verksamheter. Området 
har utretts som lämpligt för en för kommunen behövlig ny terminal för kol-
lektivtrafiken där trafikeringen av bussar och personbåten mot Skaftö kan 
samordnas.  
Ett program för markanvändningen i hela området i Södra hamnen från 
Havets Hus mot gamla fiskhamnen är under utarbetande på miljö- och 
stadsbyggnadskontoret. 
Området norr om Gullmarsbaden, öster om infarten, avsätts som ett lämp-
ligt område för korttidscamping, långtidsparkering och andra verksamheter 
som behövs för att komplettera turist – och campingverksamheterna i Gull-
marsbaden. 

Kulturmiljöer och bevarande 
Lysekils stad med Gamlestan, Kyrkvik, centrala staden och Slätten samt 
Stora Skeppsholmen är typiska kulturmiljöer från olika tider som kommu-
nen vill vårda och värna om. Delar av området är av riksintresse. Se kapitel 
”Kulturmiljöer och kulturminnesvård”. 

Detaljplanen för Gamlestan har bestämmelser som innebär särskilda hän-
syn till den värdefulla kulturmiljön vid förändringar. Planen syftar till att 
den värdefulla miljön skall bibehållas, samtidigt som det i största utsträck-
ning skall ges möjligheter för ett funktionellt helårsboende genom att för-
siktiga om- och tillbyggnader tillåts. 

För Kyrkvik, centrala Lysekil och Slätten gäller äldre detaljplaner utan sär-
skilda bevarandehänsyn. Ny detaljplan med bevarandehänsyn bör tas fram 
för Kyrkvik. I övriga områden kommer planerna att successivt ändras allt-
eftersom nya projekt aktualiseras. 

Centrum  
Centrumfrågorna och miljön i centrum har tidigare behandlats i ”Lysekils 
centrum – miljö, markanvändning, trafik och parkering”. Utgångspunkter-
na för centrumplaneringen är fortfarande aktuella: 

• Lysekils centrum skall även i fortsättningen fungera som tätortens 
och kommunens centrum.  

• Havet har stor betydelse för upplevelsen av Lysekil. Lysekils profil 
och vy mot havet är en del av stadens identitet. Kontakten med ha-
vet är därför en viktig förutsättning vid planering och byggande 
och särskild omsorg om stadens fasad mot havet måste läggas då 
förändringar sker. 

• Bebyggelsens skala växlar i Lysekils centrum. Ändå kan man säga 
att staden har en övervägande småskalig karaktär och att centrum 
därför inte tål alltför storskaliga projekt.  

• Bebyggelsen i centrum är rik på detaljer. De äldre husen visar en 
hantverksskicklighet som inte har motsvarighet i nutidens byggan-
de. Det är därför viktigt att vara rädd om den befintliga bebyggel-
sen och också behandla den nya bebyggelsens detaljer med om-
sorg. 

Gamlestan har en aktuell detaljplan 
för bevarande 

Strandpromenaden mot Anderssons 
kaj 
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Friluftsliv och turism  
Genom utbyggnad av hamnarna i Södra Hamnen, Valbodalen och Norra 
Hamnen skulle ytterligare mellan 700 och 800 hamnplatser för fritidsbåtar 
kunna tillkomma. Av dessa planeras en del bli gästplatser i Havsbadet och i 
Norra hamnen.  
Föreslagen utbyggnad av en småbåtshamn i Tronebacken avser en mindre 
hamnanläggning som komplement till de planerade bostäderna i Fiskebäck.  
Ridverksamheten i Lysekil skall samlas till Ekebacken, där området för 
ridhus, banor för uteridning, stall och ridstigar utvidgas och kompletteras 
successivt. Ridanläggningen på Tronebacken skall därigenom försvinna på 
sikt. Avstånd mellan stall och ridhus och planlagd bostadsbebyggelse bör 
vara minst 250 m. 
På sikt kan bollplaner för seriespel komma att anläggas i tätortens närhet. 
Plats bör sökas i Fiskebäcksområdet. 
Campingplatserna i Sivik och Trellbystrand föreslås kunna byggas ut med 
ytterligare platser för stugor och campingvagnar. 

Närrekreation 
För många Lysekilsbor är turerna i den egna båten en av de främsta fritids-
sysselsättningarna under sommarhalvåret och havet med sina öar och skär 
blir därför ett särskilt viktigt närrekreationsområde för stadens invånare. 
Det är dock betydelsefullt att också bevara och utveckla sammanhängande 
”grönstråk” i stadens närhet för promenader och strövtåg på land. Stadens 
belägenhet på en udde med olika naturtyper på insida och utsida ger sär-
skilda förutsättningar för omväxlande och spännande naturupplevelser in 
på knuten. 
I planen säkras ett sammanhängande grönstråk från Gullmarsbaden norrut 
genom Fiskebäck och upp mot Gullmarsskogen och Fjälla. På östsidan av 
näset binds Tröten samman med Dammen och Bua via ströv- och ridstigar. 
Kommunen planerar att utveckla området från Ekebacken mot Bua till ett 
aktivt rekreationsområde där hjärtat utgörs av ridanläggningen. Inom före-
slagna närrekreationsområden skall ingen annan bebyggelse eller anlägg-
ningar få tillkomma än sådana som kan förstärka syftet med områdena, 
som tex motionsslingor, bollplaner raststugor etc. 
Stånge Huvuds karga klipplandskap längst ut mot havet är det viktigaste 
närströvområdet för boende i centrala Lysekil samtidigt som det är ett vär-
defullt och imponerande naturlandskap och en viktig turistattraktion. Om-
rådet är skyddat som naturreservat där särskilda regler gäller. 

Trafik 
Lysekil har genom sitt läge längst ute på ett näs endast en in- och utfart till 
staden, vilket innebär att Landsvägsgatan och Valbogatan blir hårt trafikbe-
lastade och att det vid extrema trafiksituationer och händelser nästan inte 
finns några alternativa vägar ut ur staden. Som förlängning på Dalskogen-
leden väster om Tröten avsätts därför reservatet ”Norra infarten” i planen. 
Infarten skulle också kunna avlasta Valbogatan och centrum från den trafik 
som tillkommer när Norra hamnen byggs ut med ytterligare bostäder. Läge 
på leden liksom kostnader och konsekvenser av en utbyggnad har inte 
närmare utretts i denna plan. 
 

Den enda infarten har nyligen bred-
dats och gjorts säkrare 
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På plankartan redovisas dels huvudstråken i gång- och cykelvägnätet, dels 
övriga stråk som kan användas antingen för gång- och cykeltrafik eller för 
enbart gångtrafik. Huvudstråket in mot staden är delvis utbyggt utefter väg 
162. Stråket leder söderut från rondellen vid Dalskogen via Gamla Lands-
vägen och Landsvägsgatan in till centrum. Delvis utbyggda gång- och cy-
kelvägar finns vidare utefter Dalskogenleden genom Tröten via Slätten och 
till Lasarettet och Gullmarsskolan, och vidare mot Badhusberget och Ban-
svik.  
Områden för långtidsparkering och parkering för extrema tillfällen som-
martid föreslås till hamnen vid Gullmarskajen, vid Dalskogen och i Fiske-
bäck i anslutning till Gamla Infarten. 

Dricksvatten, sanitärt avloppsvatten och dagvatten 
Kommunens tätorter inklusive Lysekil får dricksvatten från Kärnsjön i 
Munkedals kommun. Tillgången är god. Vattenverket för rening av Rå-
vattnet ligger i Bua norr om staden. Som reservvattentäkt används Svackus 
Myr söder om raffinaderiet.  
Avloppsvattnet från tätortens hushåll, industrier och övriga bebyggelse leds 
via kommunens ledningsnät till reningsverket i Långevik. Reningsverket är 
komplett med mekanisk, teknisk och biologisk rening. Verket har god ka-
pacitet för de i planen föreslagna utbyggnaderna. Verket saknar konventio-
nell kväverening. En försöksanläggning med storskalig odling av blåmuss-
lor som kväverenare har påbörjas. Försöket skall klarlägga om musslor kan 
ersätta konventionell kväverening av avloppsvattnet. 
All ny bebyggelse inom verksamhetsområdet skall anslutas till kommunens 
avloppsnät. 
Dagvatten från nytillkommande bebyggelse skall i de fall det är möjligt 
omhändertas lokalt. Detta gäller framför allt för bebyggelse inom Fiske-
bäcksområdet, där planeringen inriktas på en rening av dagvattnet genom 
infiltrationsbäddar, dammar och våtmarker innan det släpps till Gullmarn. 
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LYSE  

Bakgrund 
Lyseområdet som ligger norr om Lysekil hyser attraktiva boendemiljöer 
såväl för åretrunt- som för fritidsboende. Lyse församling utgörs av hela 
området mellan den lummiga insidan mot Gullmarn med Torgerstad och 
Alsbäck till den kargare utsidan på Lysehalvön med samhällena Skalhamn 
och Norra Grundsund. I församlingens centrum ligger Lyse nya kyrka och 
kyrkoruin omgivna av gårdarna i Lyse kyrkby. Den norra delen av Lyse-
halvön domineras helt av raffinaderiet Preemraff och av de restriktioner 
som följer av att området länge varit avsett för en fortsatt utveckling av 
tung omgivningspåverkande industri. I Skalhamn och Norra Grundsund 
öppnades möjligheterna till utveckling av områden för helårsboende genom 
att kommunen i början av 1990- talet byggde sjöförlagda överföringsled-
ningar för vatten och avlopp från Lysekil till Norra Grundsund och Skal-
hamn. De täta fritidshusområdena i Kolleröd och Kolleröds backe har där-
efter anslutits till det kommunala ledningssystemet vilket givit möjligheter 
till ändrade detaljplanebestämmelser om större bostadsytor och ökad in-
flyttning av åretruntboende. 

Delområdets avgränsning 
Denna områdesstudie omfattar området väster om väg 162 och avgränsas i 
norr av Brofjordens industriområde och i söder av Trälebergskilen.  

Historisk tillbakablick 
Lyse sockens historia har beskrivits bland annat av Lars-Erik Lysér som 
skrev en historisk tillbakablick i områdesplanen för Lyseområdet från år 
1987.  

Riklig förekomst av fornfynd tyder på att bygden tidigt var bebodd. Här 
finns boplatser och gravar från stenåldern, gott om bronsåldersrösen och 
olika typer av järnåldersgravar.  

Jordbruket utvecklades främst under 1800-talet då den uppodlade arealen 
mer än fyrdubblades och var fördelad på ett hundratal gårdar. Befolknings-
tillväxten under 1800-talet medförde också att antalet torpställen och andra 
bosättningar ökade. Gullmarsskogen som idag är naturreservat var ett stort 
utmarksområde som kan uppvisa olika typer av lämningar från tidig till sen 
jordbrukskultur; boplatser, hålvägar, medeltida åkrar och torpgrunder. 

Samhällena på västra Lysehalvön har sina ursprung i fisket och i stenhug-
gerinäringen. De kala granithällarna gav förutsättningar för utveckling av 
stenindustrin som näringskälla från slutet av 1870-talet till 1930-talet då 
verksamheten dog ut. Under denna epok blomstrade trakten. Stenbrytning i 
stor skala skedde i Ramsvik. Ett annat stort stenbrott var Brattås i bergen 
öster om Spjösvik och Norra Grundsund. Där byggdes verkstadsbaracker, 
kontor och räls till hamnen i Spjösvik. I bergen runt Brattås finns fortfa-
rande många lämningar kvar efter denna verksamhet, vilket ger särskild 
spänning åt vandringen genom området. 

Mer om Lyses historia finns att läsa i kommunens ”Kulturmiljöer i Lyse-
kils Kommun, program för vård och bevarande”, där kulturmiljön Lyse be-

Den karga utsidan är en kontrast mot.. 

…det lummigare inlandet. 
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skrivs till innehåll och avgränsning. Skalhamns lokalhistoria har dokumen-
terats av Folke Sandberg. 

Tidigare översiktsplanering 
Områdesplan för Lyseområdet antagen av kommunfullmäktige år 1987 
togs fram för att förutsättningarna för en bebyggelseutveckling i Lyseom-
rådet skulle klarläggas. Bland annat visade planen på lämpliga områden på 
landsbygden där enstaka eller mindre grupper av bostäder skulle kunna 
uppföras med enskilda VA-anläggningar. Samhällena på Lysehalvön hade 
inte försörjts med kommunalt VA då planen antogs. 
Skalhamn och Norra Grundsund översiktsplan, antagen 1992 redovisar 
framför allt en framtida bebyggelseutveckling i samhällena Skalhamn och 
Norra Grundsund. Planen, som relativt noggrant visade hur samhällena 
skulle kunna byggas ut på kortare och längre sikt, har legat till grund för 
fortsatt detaljplanearbete och för hantering av bygglov och förhandsbesked 
för nya bostadshus i området. 
Den fördjupade översiktsplanens utgångspunkter, analyser och rekommen-
dationer för bebyggelseutvecklingen är fortfarande aktuella. Förutsättning-
arna i stort har inte förändrats så att det medför några radikala andra ställ-
ningstaganden i denna plan än vad den fördjupade översiktplanen gav ut-
tryck för. 

Utgångspunkter och inriktning för planeringen 
Planeringen syftar till att:  

• Redovisa hur mark och vattenområden skall användas, var man 
kan bygga ut bostäder, service, verksamheter, båtplatser etc. 

• Redovisa en utveckling av bebyggelsen så att underlag för grund-
läggande service kan uppnås. 

• Erbjuda möjligheter till ett attraktivt boende i kustnära lägen. 

• Ge underlag för det fortsatta arbetet med detaljplaner och andra 
planer  

Planering enligt MB och PBL 
Riksintressen enligt 3 kap MB 
Det innersta av Trälebergs kile är av riksintresse för naturvården. Vatten-
området i väster och vatten och kustområdet i Trälebergskilen och Berga är 
av riksintresse för friluftslivet. 
Alla grundområden mellan 0 och 6 m utom de med låg produktion är av 
riksintresse för yrkesfisket. 
Riksintresseområdena redovisas samlat under kapitlet ”Riksintressen” re-
spektive under varje sektorskapitel med kartor och värdebeskrivningar. 
Ett sedan lång tid utlagt område för utbyggnad av bostäder i Gåsehogen be-
rör riksintresseområdet för friluftsliv. 
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Särskilda hushållningsbestämmelser 
Området är i sin helhet av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap 1,2, 
och 4 §§ MB. Enligt 1 § får ingrepp och exploateringsföretag genomföras 
endast om de inte påtagligt skadar värdena. Bestämmelserna utgör inte 
hinder för utveckling av befintliga tätorter och lokalt näringsliv. Enligt 2 § 
skall särskilda hänsyn tas till friluftslivets behov vid förändringar. Enligt 4 
§ får ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma annat än som komplettering till 
befintlig. Samtliga förändringar i mark- och vattenanvändningen föreslås 
bli genomförda inom eller i anslutning till orter och samhällsbildningar el-
ler beröra det lokala näringslivet. Någon ny enskild fritidsbebyggelse före-
slås inte. Förslagen bedöms därför inte strida mot miljöbalkens bestämmel-
ser. 

Naturvårdsförordnanden 
Det innersta av Trälebergs kile är naturreservat. För strandområdena gäller 
strandskyddsförordnande på land med undantag för de bebyggda område-
na, och i havet trehundra meter från land utom för ett område vid Bastevik-
sholmarna med gällande detaljplan. 

Detaljplaner  
Detaljplaner finns upprättade för några mindre områden i Skalhamn, där 
övervägande delen av bebyggelsen har uppförts utan plan, för Bastevik-
sholmarna och för fritidsbebyggelsen i Kolleröd och Lyse-Berga samt för 
industrin i Lyse industriområde. Detaljplanearbete pågår för Norra Grund-
sund och för Spjösvik. 

Framtida markanvändning och förslag till förändringar 
Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturen i Lyseområdet är relativt gles med flera små sam-
hällsbildningar och husgrupperingar som var för sig inte ger underlag för 
grundservice i någon större omfattning. Utvecklingen i området har under 
1900- talets senare del präglats av närheten till Brofjordens industriområde 
som inneburit begränsningar för utvecklingen i området. Skolan i Lyse lig-
ger helt på landsbygden, där få elever har gång- eller cykelavstånd till sko-
lan. Detta förhållande kommer att bestå och utgör en förutsättning för pla-
neringen. Utbyggnad föreslås koncentrerad till samhällena Skalhamn och 
Norra Grundsund – Spjösvik som föreslås få förtätas och växa. Skalhamn 
föreslås få växa åt öster i ett helt nytt område samt med förtätning runt Blö-
tan och bebyggelsen i Norra Grundsund föreslås bli förlagd huvudsakligen 
i Spjösvik och vidare norrut mot Skummedal och Kyrkeby. De glest be-
byggda vidsträckta hällmarkerna mellan samhällena föreslås även i fort-
sättningen få förbli obebyggda.  
Lyse-Berga är ett område planlagt för fritidsbebyggelse, men närheten till 
arbetsplatser i Lysekil och på Preemraff, och den vackra naturen med när-
het till vattnet har gjort att många gärna bosätter sig i området året runt. En 
förtätning av området och större boendeytor är önskvärda förändringar för 
att underlätta helårsboende. Detta förutsätter dock att området först försörjs 
med kommunalt vatten- och avlopp.  
Mark avsätts för ett utökat skolområde i Lyse med plats för bland annat 
förskola (daghem) och bollplaner. I korsningen mellan vägarna 835 mot 
Skalhamn och väg 836 mot Norra Grundsund i Skummedal avsätts ett om-
råde för framtida behov av service. 

Skalhamn som ligger med bebyggelsen 
glest emellan bergen 
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Områden för bostäder  
Skalhamn 

• Förtätning i norra och västra Skalhamn 
• Område öster om Blötan 

Norra Grundsund 
• Spjösvik 
• Västra Dammarna 
• Björnevik, förtätning 

Skummedal  
• Lyse-Berga förtätning 

Totalt bedöms de redovisade utbyggnadsområdena kunna inrymma ca 200 
lägenheter beroende på täthet.  

Områden för verksamheter och industri 
Lyse industriområde är ett befintligt småindustriområde som ursprungligen 
var avsett för stöd- och serviceindustrier till storindustrin i Brofjorden. 
Området är endast delvis utbyggt. De svåra grundförhållandena ger vissa 
begränsningar i utnyttjandet av området. 
Basteviksholmarna har planlagts för småindustri. I området har byggts en 
hamnanläggning som används för inskeppning av material i samband med 
den stora utbyggnaden av raffinaderiet i Brofjorden. Avsikten är att ham-
nen, som endast haft tillfälligt tillstånd, skall bli permanent. I detaljplanen 
finns plats för två vindkraftverk på vardera Norra och Södra Bastevikshol-
men. 

Friluftsliv och turism  
Basteviksholmarna utgör en stor resurs för utbyggnad av småbåtshamn.  
En mindre utbyggnad av hamnområdet i Norra Grundsund med ytterligare 
bryggor för fritidsbåtar planeras. 
Bollplaner och lokaler för gymnastik och idrott kan utvecklas i anslutning 
till skolan i Lyse. 

Närrekreation 
Ett omtyckt område för närrekreation är det glest bebyggda hällmarksom-
rådet runt Brattås. Detta område bör bevaras som rekreationsområde och 
hållas fritt från bebyggelse och andra anläggningar.  

Trafik 
Vägnätet på Lysehalvön är utom vad gäller sträckan Basteviksholmarna-
Lerklev av relativt låg standard. Vägarna är smala och krokiga och det sak-
nas gång- och cykelvägar. Om en utbyggnad av bostäder genomförs i den 
omfattning som föreslås i planen, kommer på sikt trafiksäkerhetsförbätt-
rande åtgärder på vissa sträckor att behöva genomföras med separata gång- 
och cykelvägar.  

Dricksvatten, sanitärt avloppsvatten och dagvatten 
All ny samlad bebyggelse skall anslutas till kommunala eller andra gemen-
samma anläggningar för vatten- och avlopp. Dagvatten kommer att om-
händertas lokalt där förhållandena medger detta. 

Basteviksholmarna är ett stort utfyllt 
f.d. havsområde. Där planeras småin-
dustri. 



                                                            PLANFÖRSLAG  
                                                         Delområde Brofjorden

 ÖP 06 LYSEKILS KOMMUN                                                             97 

BROFJORDENS INDUSTRIOMRÅDE 

Program för fördjupad översiktsplan för Brofjordens 
industriområde. 
Ett separat program för fördjupad översiktsplan för Brofjordens industri-
område togs fram och samrådsbehandlades samtidigt med programmet för 
den kommuntäckande översiktsplanen. Kommunen valde att efter samrådet 
inarbeta den fördjupade översiktsplanen för Brofjorden som ett eget avsnitt 
i den kommuntäckande planen på samma sätt som delområdena Lysekil, 
Skaftö, Lyse och Bro-Brastad beskrivs i separata avsnitt inarbetade i pla-
nen.  

Syftet och målet med att göra en separat studie av industriområdet har 
sammanfattats i programmet: 

Kommunens mål: 
• att möjlighet skall ges till annan markanvändning i delar av nuva-

rande riksintresseområde  

• att utbyggnad av Brastads samhälle åt söder och sydväst skall kun-
na möjliggöras 

• att befintliga bostäder norr om Trommekilen (huvudsakligen fri-
tidshus) skall kunna finnas kvar och eventuellt också ges möjlighet 
till utveckling 

Utgångspunkter för studien: 
• att riksintresseområdet kan minskas till sin omfattning så att de i 

Brofjorden områdesplan utlagda industrikvarteren geografiskt i 
huvudsak skall omfatta områdena söder och sydöst om Trommeki-
len. 

Syftet med studien: 
• att belysa konsekvenserna av en ny snävare avgränsning av riksin-

tresseområdet och visa på alternativ markanvändning 

• att staten via Nutek och länsstyrelsen skall ges motiv till beslut om 
riksintressets framtida omfattning och att kommunen genom över-
siktsplanen kan komma överens med staten om den nya avgräns-
ningen 

Sammanfattning och slutsatser av programsamrådet 
I det fortsatta arbetet med planens samråds- och utställningsskeden har 
kommunen utgått från vad som överenskommits mellan staten och kom-
munen efter programmet. 

Länsstyrelsen har bedömt det som rimligt att minska på riksintresseområ-
dets omfattning, och att det i området förutom tung industri också kan för-
läggas andra typer av industri. Små- och mellanskalig industri som kräver 
skyddsavstånd kan lämpligen förläggas till Brofjorden. Sådan industri är 
tex. plastindustri.  

Nutek har som ansvarig central myndighet för riksintresseområden för in-
dustriell produktion enligt miljöbalken svarat att man inte förfogar över 
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något kunskapsunderlag att hänvisa till och inte har något att erinra mot 
den markanvändning som föreslås i programmet. 
Energimyndigheten pekade ut Brofjorden som ett riksintressant område 
för storskalig vindkraft.  
I denna översiktsplan redovisas efter studier av området att anspråket som 
riksintresse inte kan tillgodoses på det sätt som Energimyndigheten avser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgränsning och innehåll idag 
Brofjordens industriområde så som det definierats i tidigare planering om-
fattar en yta av ca 15 km2 på land. Av detta är idag ca 2 km2 utnyttjat. Ut-
lagda skyddszoner är ca 14 km2. Delområdet Brofjorden avgränsas i denna 
översiktsplan i väster, söder och norr av de föreslagna industrikvarteren 
med omgivande skyddszoner, i norr av området söder om väg 841 och i 
nordöst av väg 162. Området domineras starkt av det stora raffinaderiet 
Preemraff med omgivande skydds- och riskzoner. I övrigt är området rela-
tivt glest bebyggt med spridd bebyggelse med undantag från Trommekilens 
norra strand med tät planlagd fritidsbebyggelse i Knarrevik och Bräcke och 
tät bebyggelse utan plan i Lahälla.  

Raffinaderiet 
Nuvarande område 
Raffinaderiet Preemraff som fortfarande är den enda industrietableringen i 
området, har expanderat kraftigt under åren sedan tillkomsten, men fram 
tills nyligen endast inom sitt ursprungliga område. För att kunna möta 
markandens och myndigheternas krav på nya och bättre produkter har raf-
finaderiet genomfört stora utbyggnader och har därför för första gången 
behövt expandera österut utanför sin ursprungliga ”site”.  
Utbyggnaden har prövats i ny detaljplan. Tillstånd för utökad verksamhet 
har lämnats liksom också villkor för verksamheten. Den senaste utbygg-
nadsetappen är nu färdig och invigd, och planering för nästa stora utbygg-
nadsetapp pågår.  

Kommunens ställningstagande: 
• En ny avgränsning för industriområdets omfattning kan göras. 

Inom området bör finnas plats för ytterligare tung industri förut-
om erforderliga utbyggnadsområden för raffinaderiet. Dessutom 
skall finnas möjlighet att också etablera annan industri än tung. 
Sådan kan vara plastindustri eller annan små- eller mellanskalig 
industri som har omgivningspåverkan. Den nya avgränsningen 
av riksintresseområdet skall också omfatta skyddsområden på 1 
km runt de utlagda industrikvarteren. 

 
• Kommunen bedömer det som att riksintresset för industri skall 

prioriteras framför riksintresset för vindkraft. Det innebär att 
ingen vindkraftetablering får tillkomma i området som förhind-
rar områdets lämpliga användning för industriändamål. 
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Raffinaderiets framtid 
Raffinaderiverksamheten är för närvarande en av Sveriges mest lönsamma 
industriverksamheter och framtiden för verksamheten i Brofjorden är ljus. 
Raffinaderiet är ett av Europas största och modernaste och när den senaste 
utbyggnaden genomförts kommer raffinaderiet att kunna erbjuda alla de 
typer av moderna bränslen som efterfrågas vilket stärker verksamheten yt-
terligare i Brofjorden. Raffinaderiet har en mycket stor betydelse för landet 
och för kommunen och möjligheten att tillgodose företagets ytterligare ut-
vecklingsbehov måste prioriteras vid planeringen av området.  

Efter att kommunen haft kontakter med företagets ledning har markreser-
vationer föreslagits i översiktsplanen. Företaget bedömer att mark för fram-
tida utbyggnad behöver avsättas fram till och med halva nuvarande 
skyddsområde. När detta område tas i anspråk kommer vägen till produkt-
hamnen att behöva flyttas.  

Hamnarna 
Det finns planer på att bygga ut raffinaderiets nuvarande produkthamn med 
ytterligare kajer. Som hamnområde västerut reserveras därför hela den nor-
ra stranden fram till Vassnäs udde. Raffinaderiet är ägare till Lunneberget 
och vattenområdet utanför detta. Hela Lunneberget med utanför liggande 
vatten föreslås i planen reserveras för utbyggnad av hamn i raffinaderiets 
ägo och drift. Här planeras expansion av annan produkthantering som tex. 
koks. Av säkerhetsskäl kan ingen annan nyttjare av hamnen tillåtas inom 
detta område. Råoljehamnen föreslås få ett utökat område från Stretudden i 
söder till Låven i norr. 

Risk- och säkerhetszoner 
En riskzon från den planerade framtida processarean till nya industrikvarter 
(annan verksamhet) skall vara minst 500 m. Inom denna zon får inga andra 
verksamheter tillkomma än sådana som raffinaderiet har samordningsan-
svar för. Det innebär att ett oljeeldat kraftverk för elproduktion skulle kun-
na tillkomma inom riskzonen om bränslet till kraftverket skall levereras av 
raffinaderiet. Eventuellt kan verksamheter med liten personaltäthet som la-
ger och liknande tillåtas inom riskzonen. 

Vid normala förhållanden råder allmänt ankringsförbud i anslutning till rå-
oljehamnen och produkthamnen. I krissituationer kan detta område komma 
att utökas längs hela strandlinjen och i stora delar av Trommekilen. Vid 
förhöjt hot kan ankringsförbud och anmälningsplikt tillämpas efter beslut 
av myndighet. 

Skyddszoner 
Miljötillståndet för raffinaderiets utökade verksamhet innebär att boende 
får tåla en bullernivå på upp till 45 dBA. För bostäder som får bullernivåer 
som är högre finns i den gällande detaljplanen en bestämmelse som ger rätt 
till inlösen.  

En generell skyddszon på ca 1 km från industriområdet mot omgivningen 
har utlagts i planen. Skyddszonen inbegriper också påverkan från andra 
framtida omgivningspåverkande industrier. Inom detta område får ny bo-
stadsbebyggelse inte tillkomma annat än som komplementbyggnader till 
befintliga bostäder. 
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Klagomål på raffinaderiets verksamhet kommer från Härnäset inom Kleva-
området. I Lahälla, Bräcke och Knarrevik gäller klagomålen främst buller 
från de båtar som ligger i produkthamnen. Skyddszonen på en km föreslås 
därför utgå från hamnen och norrut och därmed bli något större mot dessa 
områden än som tidigare varit fallet. 

Övriga industrikvarter  
Annan tung industri 
Olika industriprojekt har prövats i Brofjorden under de dryga trettio år som 
förflutit sedan området öppnades för tung industri. Inget av dessa har ge-
nomförts. Vilken typ av tung industri skulle vara möjlig och tänkbar i Bro-
fjorden idag? Med tung industri avses sådana anläggningar där tillåtlighe-
ten skall prövas av regeringen. Dessa är enligt miljöbalken:  

• järn- och stålverk, metallverk och ferrolegeringsverk,  
• massafabriker och pappersbruk,  
• raffinaderier och fabriker för tung petrokemisk produktion,  
• fabriker för baskemikalier eller gödselmedel,  
• cementfabriker,  
• kärnkraftverk,  
• förbränningsanläggningar med tillförd effekt över 200 megawatt,  
• anläggningar för lagring av naturgas,  
• anläggningar för behandling av farligt avfall, 
• byggande av plattformar  
• gruppstationer för vindkraft med sammanlagd uteffekt av minst 10 

megawatt 

Av dessa har förbränningsanläggning med tillförd effekt över 200 mega-
watt, (Vattenfalls kraftstation), gruppstationer för vindkraft med samman-
lagd uteffekt av minst 10 megawatt, (riksintresse för vindkraft) samt an-
läggning för behandling av farligt avfall (Pyroarken) diskuterats och plane-
rats. För tung industri med krav på hamn är området dock inte lämpligt om 
industrin inte är direkt samordnad under raffinaderiet eftersom all hamn-
resurs av betydelse är i raffinaderiets ägo. 

Små- och mellanskalig industri med omgivningspåverkan 
Kommunen har uttryckt som önskemål att också kunna förlägga annan in-
dustri med omgivningspåverkan till Brofjorden. Sådan industri kan vara 
storskalig tillverkning av plastbåtsskrov. För denna typ av industri finns få 
lämpliga industriområden med tillräckligt stora ytor, tillräckligt avstånd till 
bostadsbebyggelse och närhet till hamn med sjösättningsmöjlighet i kom-
munen. Brofjordenområdet kan därför vara lämpligt.  

Markområden för industri 
Två nya ”industrikvarter” avsätts i planen för framtida utbyggnad. Området 
närmast raffinaderiet har en byggbar yta av ca 65 ha, och området sydöst 
om Trommekilen har en byggbar yta som bedöms vara mellan 15 och 30 
ha. Båda områdena är starkt kuperade vilket särskilt gäller för det östra där 
nivåskillnaden mellan omgivande dalgångar och kvarteret är ca 25 m på 
den lägre nivån av området och ca 50 m på den övre och där omfattande 
avsprängningar måste genomföras för att området skall kunna användas för 
industriändamål. Ett tiotal bostadsfastigheter för fritids- och helårsändamål 
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belägna i den inre delen av Trommekilen berörs av en eventuell utbyggnad 
av det östra industrikvarteret och ungefär lika många i det västra kvarteret. 
En generell skyddszon om 1 km har markerats runt industrikvarteren.  
I de västra av de båda kvarteren föreslås att en stor tomt för plastbåtsindu-
stri får avsättas. En helt ny kajanläggning i Trommekilen innanför raffina-
deriets produkthamn förslås kunna få höra till verksamheten. En sådan 
hamnanläggning föreslås kunna nyttjas också av annan eventuell industri-
verksamhet i området. Vattnet utanför är relativt djupt även om viss mudd-
ring kan komma att erfordras. Konflikt mellan utbyggnad av kajen och be-
varande av grundbottnarna kan uppkomma, eftersom de inre delarna av 
Trommekilen utgör sådana oexploaterade grundområden som enligt miljö-
balken är av riksintresse. För att nå en eventuell framtida kaj behöver en 
väg byggas i relativt brant terräng. Vägens sträckning kommer att beröra 
raffinaderiets säkerhetszon. Om inte en ny kaj kan anläggas av miljömässi-
ga eller ekonomiska skäl, kan sjösättning eventuellt förläggas till Baste-
viksholmarna. 
Övrig del av kvarteret kan indelas i en eller flera tomter och rymma ytterli-
gare tyngre anläggningar eller industri av lättare karaktär.  
All mark utom två privatägda fastigheter söder om Trommekilen ägs av 
Preem.  

Vägar, järnväg 
Väg 839 från Lyse till raffinaderiets område är enligt Vägverket av riksin-
tresse. Vägen är av god kvalitet. De båda föreslagna industrikvarteren bör 
båda trafikmatas från vägen via separata vägsystem. 
I de ursprungliga planerna för utbyggnad i Brofjorden fanns redovisat järn-
vägsspår till industrin utgående från en punkt på Lysekilsbanan i Lyse. Av-
sikten med spåren var främst att förse den stora hamnanläggning som pla-
nerades i det inre av Trommekilen med järnvägsförbindelse och samtidigt 
försörja de industrikvarter som var föreslagna öster och norr om Tromme-
kilen med järnväg. Banverket har i yttrande över programmet förordat att 
ett läge för järnvägsspår också skall redovisas i den nya översiktsplanen. I 
denna översiktsplan redovisas ett spårläge som är hämtat från områdespla-
nen från år 1975, dvs parallellt med väg 162 från Lyse in i dalgången väs-
terut mot Sörkila. Nyttan och genomförbarheten av en sådan järnvägs-
sträckning kan dock diskuteras och ifrågasättas i den fortsatta planeringen. 
Ett läge av järnvägsspår parallellt med väg 839 mot raffinaderiet kan ur an-
läggningssynpunkt verka lämpligare, men är inte möjligt att genomföra då 
järnväg i ett sådant läge skulle innebära en stor konflikt med framför allt 
skolan i området. Ett spårläge måste detaljstuderas om behov uppkommer 
och det blir aktuellt att dra järnväg till Brofjorden. 

Ledningsområde 
Ett reservat för underjordiska ledningar finns avsatt parallellt med väg 839. 
I detta område skall rymmas bland annat fjärrvärmeledningar, ny råvatten-
ledning och en eventuell framtida ledning för gasimport från Skagerrack 
till raffinaderiet och vidare söderut mot industrierna i Stenungsund. En så-
dan lednings läge kan ännu inte preciseras till geografiskt läge varför den 
inte läggs ut på de kartor som hör till planen. 
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Vindkraft 
Storskalig vindkraft har diskuterats som ett alternativ till tung industri i 
områdets nordöstra del. Som en följd av detta har Energimyndigheten nyli-
gen beslutat att hela Brofjordenområdet skall utgöra ett riksintresse för 
vindkraft. Kommunen anser att frågan om storskalig vindkraft i området 
skall belysas i översiktsplanen och att det först därefter kan fastslås områ-
dets lämplighet för storskalig vindkraft.  

Det nordöstra av de i tidigare planering utlagda industrikvarteren är ett till 
synes obebyggt bergsparti där förutsättningar för vindkraftproduktion ver-
kar vara goda. Vindkraft i stor skala avser dock grupper av relativt stora 
verk med en sammanlagd effekt av minst 10 megawatt. Verk på ca 2 me-
gawatt vardera i grupp ger generellt en bullerpåverkan på omgivningen 
inom ett avstånd av ca en km från gruppens utkanter. Inom en km är ett 
stort antal bostäder belägna. (Ca 40 st) Bedömningen är att storskalig vind-
kraftetablering på det sätt som Energimyndigheten avser inte är möjlig 
inom det utpekade området. Det bör i stället undersökas hur stor effekt som 
är möjlig att åstadkomma från en grupp kraftverk som placeras med ett 
skyddsavstånd av endast 500 m. 

En grupp med två till tre vindkraftverk planeras inom skyddsområdet för 
Preemraff väster om raffinaderiet och norr om de befintliga verken. Detalj-
planearbete pågår. Byggherre är Lysekils Energi AB. I planarbetet med 
tillhörande MKB utreds bland annat buller, skuggverkan och annan omgiv-
ningspåverkan från vindkraftverken. 
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BRASTAD OCH BRODALEN  

Bakgrund 
Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen 
växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbets-
tillfällen och den ökade befolkningen bidrog till att göra Brastad till ett 
”komplett samhälle” med bra underlag för olika typer av service och ett 
rikt och aktivt föreningsliv.  

Tillkomsten av industrin i Brofjorden bidrog till den starka tillväxten av 
Brastad. Den medförde samtidigt en osäkerhet om hur samhället kunde till-
låtas att växa, eftersom befarade störningar från såväl den befintliga som 
den kommande industrin hindrade en fortsatt utveckling åt sydväst som av 
flera anledningar ansågs lämplig. Under tiden från att Brofjordenområdet 
började byggas ut fram till nu har all planering av Brastadsområdet därför 
inriktats på en utveckling av Brastad åt nordöst, och med en mycket re-
striktiv hållning mot nybyggande av bostäder i Hjälmedal, Holländaröd och 
Rixö. 

I denna översiktplan har planeringsförutsättningarna förändrats. Industri i 
Brofjorden föreslås inte få tillkomma norr om Trommekilen, och omfatt-
ningen av tidigare störnings- och skyddszoner från kommande industrieta-
bleringar begränsas därför. Utveckling åt sydväst möjliggörs, samtidigt 
som samhällsbildningarna nordöst om Brofjorden (Hjälmedal och Hollän-
darröd) kan förtätas och kompletteras för att förbättra miljön i områdena 
och så att underlag för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp skapas.  

Genom att väg E6 byggs ut till motorvägsstandard från Gläborg åt norr och 
åt söder, förbättras kommunikationerna och möjligheterna att snabbt ta sig 
från kommunens norra delar till andra arbetsplatser i regionen. Detta med-
för att kommunen tror på ökad efterfrågan på boende i kommunens norra 
delar, varför denna översiktsplan visar på en önskad utveckling av såväl 
Brastad som Brodalen och på en komplettering av områdena sydväst om 
Brastad.  

Delområdets avgränsning 
Delområdet Brastad – Bro omfattar områdena öster och väster om Väg 162 
från Nolby till Brodalen, samt Brofjordens kustområde från Rixö till Bro-
älvens utlopp i Hals.  

Historisk tillbakablick 
Brastads och Bro socknar var under århundradena jordbruksbygder som 
många andra i Bohuslän. Gårdarna i Brastads socken var små och ända 
fram till 1880- talet var jordbruket den enda näringsgrenen. Kyrkan var 
centrum. Någon bybildning fanns inte. Den betydligt rikare grannsocknen 
Bro i norr utgjorde sedan lång tid centrum i en rik jordbruksbygd med stora 
gårdar, och där Brofjorden som till sen tid var segelbar ända upp till Bro 
gav bygden ett strategiskt läge för utveckling.  

Under 1880-talet skedde stora omvälvningar i den gamla jordbruksbygden. 
De tidigare värdelösa och karga bergknallarna blev plötsligt värdefulla för 
stenbrytning när det nya Europa skulle byggas med gator, kajer, kanaler, 
broar och hus. Stenbolag etablerade sig, stenhuggare från Småland och 
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Blekinge rekryterades, och stenbrytning började i olika stenbrott i bergen. I 
slutet av 1800- talet hade stenhuggeriet utvecklats till en riktig näring.  
För människorna i det gamla jordbrukarsamhället var stenhuggarna som 
bar med sig sin egen kultur till bygden något nytt och okänt. De var löne-
arbetare och politiskt aktiva. De startade nykterhetsloger, bildade handels-
föreningar och byggde Folkets Hus- lokaler. De kom att prägla bygden och 
invånarna på ett sätt som det fortfarande finns spår av än i dag. 
1913 invigdes järnvägen mellan Lysekil och Bohusbanan. Den fick statio-
ner i Gåseberg, Lökebacken och Brodalen. Lökebackens hållplats lades där 
järnvägen korsade vägen mellan Brastads kyrka och Rixö.  
Under hela 1900-talet fram till världsdepressionen i början av 1930- talet 
var stenindustrins konjunkturer goda. I slutet av 1920- talet arbetade mer 
än 1000 stenhuggare i området. De flesta arbetade i Rixö, där ett av nor-
dens största och modernaste stenbrott hade utvecklats. Stenhuggarfamiljer-
na bosatte sig i närheten av stenbrotten i Rixö, Hjälmedal och Holländaröd 
där små samhällsbildningar utvecklades. Vid järnvägsstationen i Lökeberg 
började det samhälle som skulle bli Brastad att växa. Där byggdes ålder-
domshemmet år 1915 och Folkets Hus år 1929. 

I början av 1930- talet slog den världsomfattande depressionen hårt mot 
stenindustrin, som i stort sett lades ner. Nästan alla stenarbetare blev ar-
betslösa, och trots att en del fick statliga beredskapsarbeten med väg- och 
skolbyggen flyttade många från bygden.  

Under slutet av 1930- talet tog utvecklingen ny fart. Annan tillverkningsin-
dustri hade börjat etableras i Brastad. I området runt Lökebackens hållplats 
byggdes kommunalhus, bostäder och butiker och den nya orten fick nam-
net Brastad efter kyrkan.  

Brastads samhälle utvecklades på ömse sidor om väg och järnväg med 
centrum i knutpunkten av dessa. Den största utbyggnaden av samhället 
genomfördes då etableringen i Brofjorden krävde många nya bostäder un-
der 1970- talet. Ett stort villaområde uppfördes på Tuntorp öster om vägen.  

Flerbostadshusen på Sågvägen väster om vägen tillkom också under denna 
tid liksom också den nya Stångenässkolan. Under 1900- talets senare del 
har samhället utvecklats främst på den västra sidan av vägen med nya bo-
städer, idrottshall och stort idrottsområde. 

En liten samhällsbildning växte upp på 1950-talet runt Brodalens hållplats 
med bostäder, butik och kommunalhus skild från det byns gamla centrum 
runt kyrkan och skolan. En villabebyggelse som tillkom i samband med ut-
byggnaden i Brofjorden har till ytan och folkmängden mer än fördubblat 
”stationssamhället”. Under senare år har servicebostäder och daghem kom-
pletterat bebyggelsen i Brodalen. 

Tidigare översiktsplanering 
Brastad områdesplan antagen av kommunfullmäktige år 1987 visade på en 
klart avgränsad utbyggnad av tätortens mot sydväst. I övrigt skulle Brastad 
växa åt öster åt Prästtorp. I planen diskuterades ett möjligt läge för ny 
sträckning av väg 162 väster om samhället.  
I Översiktsplan för Lysekils kommun ÖP 90 utökades markreservationer 
för utbyggnad av samhället åt norr. Inget reservat för en förbifart av väg 
162 avsattes. 
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I ÖP 90 redovisades en utbyggnad av Brodalen åt sydväst i stationssamhäl-
let och åt väster i kyrkbyn. 

Utgångspunkter och inriktning för planeringen 

Planeringen syftar till att:  
• Redovisa hur Brastads tätort kan utvecklas på kort och lång sikt  

• Redovisa hur mark och vattenområden skall användas, var man 
kan bygga ut bostäder, service, verksamheter, båtplatser etc. 

• Redovisa system för biltrafik samt för gång- och cykelvägar 

• Ge underlag för det fortsatta arbetet med detaljplaner och andra 
planer  

• Ge underlag för ett tillvaratagande av värdefulla kultur- och na-
turmiljöer genom förslag till åtgärder och skydd 

Planering enligt MB och PBL 

Riksintressen enligt 3 kap MB 
Broälvens vattensystem och områdena på ömse sidor om vattendraget är av 
riksintresse för naturvård. I det utökade riksintresseområdet ingår Broda-
lens samhälle i sin helhet. De värden som avses är knutna till hela Broäl-
vens tillrinningsområde. Vattenkvaliteten måste bibehållas och reproduk-
tionsområdena säkras.  
Alla grundområden mellan 0 och 6 m utom de med låg produktion är av 
riksintresse för yrkesfisket. 
Immestad – Backa och Centrala Bro är av riksintresse för kulturmiljövår-
den.  
Riksintresseområdena redovisas samlat under kapitlet ”Riksintressen” re-
spektive under varje sektorskapitel med kartor och värdebeskrivningar. 
Planens förslag till förändringar berör riksintresset för naturvård genom att 
hela Brodalen med föreslagna utbyggnadsområden ligger inom Broälvens 
tillrinningsområde.  
Föreslagen utbyggnad av Brastad åt norr berör den utpekade miljön av 
riksintresse för kulturmiljövård Immestad – Backa. All föreslagen utbygg-
nad av Brodalen berör riksintresset Centrala Bro. 

Särskilda hushållningsbestämmelser 
Kustområdet med Rixö, och Hjälmedal och Härnäset fram till Broälven är 
av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap MB. Ingrepp och exploate-
ringsföretag får genomföras endast om de inte påtagligt skadar värdena. 
Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter och 
lokalt näringsliv. Samtliga förändringar i mark- och vattenanvändningen 
föreslås bli genomförda inom eller i anslutning till orter och samhällsbild-
ningar eller beröra det lokala näringslivet, varför förslagen inte bedöms 
strida mot miljöbalkens bestämmelser i detta avseende. 
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Naturvårdsförordnanden 
Broälvens vattensystem och strandområden är skyddade i naturreservat. 
Reservatet har begränsats till att endast omfatta vattnet där älven passerar 
bebyggda delar av Brodalen. Två ekar, en vid Bro Prästgård och en vid 
Mellby är skyddade som naturminnen. 
Strandskyddsförordnande gäller utefter Brofjordens stränder och vattenom-
råde utom för de exploaterade delarna av Rixö, samt utefter Broälven och 
andra större vattendrag. 

Detaljplaner  
De tätbebyggda delarna av Brodalen och Brastad omfattas av detaljplaner 
För delar av de äldre bebyggelseområdena i Hjälmedal, Holländaröd och 
Rixö finns byggnadsplaner och avstyckningsplaner. 

Framtida markanvändning och förslag till förändringar 

Bebyggelsestruktur 
Den totala folkmängden för hela Brastad och Bro församlingar var vid slu-
tet av 2004 4 247 invånare. Den pågående trenden har under en tid varit att 
befolkningen minskar i hela området, vilket medför att underlag för skola 
och annan service minskar. En ökning av befolkningen är önskvärd, och 
planeringen utgår ifrån att en sådan skall bli möjlig  
Genom att en framtida utveckling av Brofjordens industriområde har be-
gränsats till områdena söder om Trommekilen, kan Brastad utvecklas åt 
sydväst och i de kustnära, glest bebyggda delarna i Hjälmedal. Genom för-
tätning av Hjälmedalsområdet kan en sedan lång tid behövlig utbyggnad av 
kommunalt VA genomföras i detta område. Brastads utbyggnad avgränsas 
i norr av riksintresseområdet för kulturmiljövård i Backa. Ett mindre ut-
byggnadsområde som redovisas omedelbart norr om den befintliga villabe-
byggelsen i Tuntorp hör geografiskt och funktionsmässigt ihop med denna. 
I öster reserveras välbelägna utbyggnadsområden norr och söder om Präst-
torps myr samt också ett område väster om Lyckevägen vid Björkvägens 
förlängning. 
I Brodalen föreslås stationssamhället få byggas ut i med en mindre grupp 
bostäder väster om och i anslutning till den befintliga bebyggelsen, samt 
som en komplettering av Kyrkbyn.  

Områden för bostäder  
Brastad 
Tuntorp norr. 
Området utgörs av ett fd stenbrott som sluttar åt sydväst mot befintlig be-
byggelse. Området kan rymma ca 20 lgh. 
Dalaryd  
Området utgörs av ett delvis skogsbeklätt bergsparti i anslutning till väg 
849. Det kan inrymma ca 50 lgh i blandad bebyggelse. 

Söder och norr om Prästtorps myr 
Områdena utgörs av skogsbevuxna bergspartier på en högplatå öster om 
samhället. De kan rymma ca 60-100 lgh i blandad bebyggelse. 
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Område vid Björkvägens förlängning 
Området utgörs av delvis skogsbevuxet bergsparti söder om Björkvägen. 
Det kan rymma ca 50 lgh i blandad bebyggelse. 
Söder om idrottsområdet  
Området utgörs av delvis igenvuxen ängsmark. Det kan inrymma ca         
60 - 100 lgh i blandad bebyggelse. 
Totalt visar planen en möjlig utbyggnadskapacitet i Brastad samhälle med 
ca 250 - 300 nya lägenheter 
Förtätning i Tuntorp-Sandvik 
Detaljerade studier av området måste göras. 
Förtätning i Hjälmedal 
Detaljerade studier av området måste göras. 

Bro 
Brodalen stationssamhället 
Området utgörs av jordbruksmark i anslutning till befintlig bebyggelse. Det 
kan inrymma ca 15 villor 
Brodalen Kyrkbyn 
Området skall utgöra en komplettering av Kyrkbyn. Det utgörs av jord-
bruksmark, och kan inrymma ca 10 villor. 
Förtätning med nya bostäder i norra delen av Kyrkbyn skall utredas. An-
slutning av bebyggelsen till det kommunala va-nätet är angelägen eftersom 
området har dåliga avloppsförhållanden och ligger nära Broälven. 

Områden för verksamheter och industri  
Utökning av Tuntorps industriområde 
Väster om det utbyggda verksamhetsområdet i Tuntorp i Brastad utefter 
väg 851 mot Sandvik finns ett planlagt men inte utbyggt område för små-
industri. Ytterligare ett område för verksamheter föreslås utefter väg 162 
norr om samhället. Total yta är ca 6 ha. 
Rixö med hamnverksamhet 
Hela det tidigare stenbrottsområdet är föreslaget som industriområde för 
olika verksamheter, bland annat sådana som har behov av att ligga med 
hamnläge. Viss hamnverksamhet bedrivs idag. Hamnen har bedömts lämp-
lig för bl a stenutlastning. Delar av hamn- och vattenområdet föreslås också 
kunna användas som småbåtshamn.  

Stentäktverksamhet bedrivs sedan länge i Prästtorp med ett uttag av stor-
block. Tillstånd till verksamheten finns. Stentäkt bedrivs också i Nolby. 

Vindkraft 
Ett område i anslutning till befintligt vindkraftverk i Nolby avsätts i planen. 
Se vidare under kapitlet ”Tekniska system, avsnitt vindkraft”. 

Friluftsliv och turism  
Utbyggnad av de befintliga hamnarna för fritidsbåtar föreslås i Loddebo 
och Hjälmedal och en större anläggning kan tillkomma i Rixö. Ett stort 
område för bollplaner och andra sportanläggningar finns reserverat i 

Rixö 
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Dammenområdet. Området är endast delvis utbyggt. Motorbana finns i 
Nolby, där verksamheten inte är störande för omgivningen. 

Närrekreation 
Det finns rikligt med möjligheter till närrekreation runt Brastad och Broda-
len. Kultur- och naturmiljön i Backa och vid Hals samt området öster om 
Dammen är särskilt lämpade som tätortsnära strövområden. 

Trafik 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts på väg 162 genom Bras-
tad, senast med en ny rondell i centrum. Ett förslag till framtida ny sträck-
ning väster om samhället presenteras i denna översiktsplan. Inga studier av 
vägens lokalisering är utförda varför det i planen utvisade läget skall upp-
fattas som mycket grovt redovisat. Se vidare under kapitlet ”kommunika-
tioner”. Föreslagna nya utbyggnadsområden kan bli trafikförsörjda genom 
befintligt vägnät. 

Huvudnätet för gång- och cykelvägstrafiken föreslås bli förlagt utefter det 
allmänna vägnätet som förbinder kommundelens målpunkter med varandra 
och med Lysekils tätort. Det innebär att separat gång- och cykelväg bör 
finnas utefter hela väg 162 från Hallinden till Lysekil samt mellan Rixö 
och Brastads skola. För det sekundära nätet för gång- och cykeltrafik kan 
befintligt mindre trafikerat vägnät användas. Internt inom bostadsområden 
och till skolor och annan service finns gång- och cykelvägnät utbyggt.  

Dricksvatten, sanitärt avloppsvatten och dagvatten 
Dricksvattenförsörjningen sker genom det kommunala vattenledningssy-
stemet där det renade vattnet leds i ledning från vattenreningsverket i Bua 
till Brastad och Brodalen. Råvattnet kommer från Kärnsjön. Avloppsvatt-
net leds till reningsverket i Loddebo. Verket har tillräcklig kapacitet för fö-
reslagna utbyggnader. All föreslagen nybebyggelse skall försörjas via det 
kommunala vatten- och avloppssystemet. Dagvattnet bör i nybyggnadsom-
råden omhändertas lokalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Brastad samhälle från luften 
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SKAFTÖ 

Bakgrund 
Som grund för planeringen i delområdet Skaftö ligger tidigare översikts-
planering som i flera avseenden fortfarande är aktuell. 
Skaftö översiktplan, samrådshandling arbetades fram under år 1993 i 
kommunen. Planen samrådsbehandlades men liksom för Lysekils tätort 
översiktplan ställdes planen för Skaftö inte ut och blev därför inte antagen. 
Flera av de utgångspunkter som förslaget byggde på är dock aktuella även 
idag, och byggnadsnämnden har använt planförslaget som underlag för be-
slut om detaljplanering och andra beslut rör fysiska utvecklingsfrågor. De-
lar av det gamla planförslagets texter har förts över i denna plan. Liksom 
översiktsplanen för Lysekils tätort utfördes arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen från 1993 på stadsbyggnadskontoret med EFEM arkitekt-
kontor och arkitekt Lena Jacobsson som konsult. 
I övrigt har denna nya plan aktualiserats efter nya förutsättningar och ut-
gångspunkter. 

Historisk tillbakablick 
Skaftös näringsliv grundades tidigare på fiske, fraktfart, jordbruk och tu-
rism. Under kapitlet ”kulturminnesvård” beskrivs kortfattat den historiska 
utvecklingen i samhällena Fiskebäckskil – Östersidan, Grundsund och Rå-
gårdsvik. 
Strukturrationaliseringen i Sverige på 60- talet och förändringar inom fis-
ket och jordbruket medförde att många unga flyttade från ön till industrier-
na i bl a Uddevalla och Göteborg. Många åretrunthus hade börjat köpas 
upp av välbärgade sommargäster redan på 1940- talet och utflyttningen tog 
fart genom att så många inte fick arbete.  
Skaftös framtida möjligheter att fungera som levande bygd antogs vid 
1960- talets mitt bero mycket på att fritidsboende och turism kunde utveck-
las. I generalplanen från år 1964 reserverades mark för ca 1000 nya fritids-
hus på ön. En följd av dessa planer var att ett kommunalt va- nät anlades. 
Därigenom löstes vattenbristen även för den bofasta befolkningen. 
En annan förutsättning för turismen var att de finaste delarna av natur- och 
kulturlandskapet skyddades från bebyggelse och att fritidsanläggningar an-
lades i andra delar. Golfbanan började byggas ut på 1970- talet och de östra 
delarna av Skaftö och strandområdena skyddades genom naturvårdsförord-
nanden. 
Bron till Bokenäset, som byggdes år 1971, och de allmänt förbättrade möj-
ligheterna att pendla till arbetsplatser inom regionen innebar att efterfrågan 
på helårshus ökade. Intresset för fritidshus blev också större och omvand-
lingen av helårshus till fritidshus i samhällskärnorna fortsatte. Priserna steg 
och den bofasta befolkningen kunde inte konkurrera med utomståendes be-
talningsförmåga.  
Under 1980-talet ökade byggandet av helårsbostäder efter att flera nya de-
taljplaner för helårshus togs fram. Inga nya områden för fritidshus planera-
des längre. Sedan dess har nya helårsbostäder tillkommit i eller i anslutning 
till samtliga samhällen på ön.  
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Utgångspunkter och inriktning för planeringen 
De övergripande kommunala målen och utgångspunkterna för kommunens 
översiktsplanering innebär om de tillämpas på delområdet Skaftö följande 
ställningstaganden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeringen syftar till att:  
• Redovisa kommunens inställning till utvecklingen på Skaftö på 

kortare och längre sikt och hur avvägningen mellan bevarande och 
förändring av mark- och vattenområden skall ske. 

• Redovisa hur mark och vattenområden skall användas, var man 
kan bygga ut bostäder, service, verksamheter, båtplatser etc. 

• Redovisa huvudnätet för gång- och cykelvägstrafik. 

• Ge underlag för det fortsatta arbetet med detaljplaner och fördju-
pade studier för samhällena och båthamnarna i Grundsund och 
Fiskebäckskil.  

• Ge underlag för ett tillvaratagande av värdefulla kultur- och na-
turmiljöer genom förslag till åtgärder och skydd. 

Planering enligt PBL och MB  

Tidigare översiktsplanering 
De översiktliga planfrågorna på Skaftö har tidigare behandlats i Skaftö 
områdesplan från år 1977. 

Värden att värna om på Skaftö 
Levande samhällen med bofasta i alla åldrar är av största värde 
för människorna på Skaftö. Det ger förutsättningar för att bo och 
verka på ön, social gemenskap, kontinuitet och underlag för servi-
ce. Det största hotet mot detta är den pågående omvandlingen av 
helårshus till fritidshus.  
En ö har alltid begränsade markresurser. Det är därför av stor 
betydelse att hushållning sker med dessa så att Skaftö inte blir 
fullbyggt. Utbyggnad bör därför ske i första hand till de befintliga 
samhällena, medan områdena mellan dessa hålls fria från anlägg-
ningar och hus för att bevara natur- och kulturvärden för de boen-
de och besökande. 
Det omväxlande landskapet med biologiskt värdefulla naturtyper 
av många slag, det hävdade kulturlandskapet, den traditionella 
bebyggelsen, närheten till strövområden och den ständiga närhe-
ten till kust och hav är grundläggande kvaliteter. 
Skaftö skall behålla sin småskaliga karaktär. Utbyggnad av bo-
städer och anläggningar skall ske i måttlig skala och takt för att 
Skaftö skall behålla de kvaliteter de boende uppskattar och söker 
sig till ön för. De sociala värdena i de små samhällena med korta 
avstånd och aktiviteter av olika slag där många är delaktiga är vik-
tiga att utveckla och bevara. 

Kulturlandskapet är värt att värna… 

…liksom också beyggelsen 
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Den kommuntäckande översiktsplanen för Lysekils kommun ÖP 90 
antogs av fullmäktige år 1990. I denna fastlades utbyggnads- och bebyg-
gelsestruktur för Skaftö med inriktningen på en måttlig bebyggelseutveck-
ling och ett bevarande av natur- och kulturvärdena. 
I Skaftö översiktsplan 93 samrådshandling, preciserades den kommun-
täckande översiktsplanens struktur och utgångspunkter i mer detaljerade 
studier.  

Riksintressen enligt 3 kap MB 
Havsområdena väster, norr och öster om Skaftö liksom Skaftös östra delar 
och norra strandområden är av riksintresse för naturvård. De värden som 
avses är framför allt knutna till Gullmarsfjorden och Strömmarna.  
Enligt Naturvårdsverket 1987 är Bohusläns kust och havsområden av riks-
intresse för friluftsliv, då de har särskilt goda förutsättningar för naturstu-
dier, kulturstudier, strövande, bad, båtsport, kanoting och fritidsfiske. Det 
innebär att så gott som hela Skaftös strand- och kustområde är av riksin-
tresse för friluftslivet. 
Fiskebäckskil – Östersidan är av riksintresse för kulturmiljövården.  
Riksintresseområdena redovisas samlat under kapitlet ”Riksintressen” re-
spektive under varje sektorskapitel med kartor och värdebeskrivningar. 
Planens förslag till förändringar berör riksintresset för friluftsliv i samband 
med föreslagen utbyggnad av Stockevik. 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB 
Hela Skaftö ligger inom område som på grund av natur- och kulturvärdena 
är av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap MB. Ingrepp och exploate-
ringsföretag får genomföras endast om de inte påtagligt skadar värdena. 
Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter och 
lokalt näringsliv. De förändringar i mark- och vattenanvändningen som fö-
reslås kommer i huvudsak att genomföras i anslutning till öns samhällen el-
ler beröra det lokala näringslivet, varför förslaget inte strider mot miljöbal-
kens bestämmelser i detta avseende. 

Natura 2000 
Skaftös vattenområde utgör ett Natura- 2000 område i de delar som ligger 
inom Gullmarns naturreservat. Den största delen av det nybildade reserva-
tet Vägeröds naturreservat är också ett Natura 2000- område. För dessa 
områden gäller att tillstånd kan krävas för alla verksamheter eller åtgärder 
som kan medföra påverkan på områdena.  

Naturvårdsförordnanden 
Gullmarns naturreservat omfattar vattenområdena runt Skaftös västra, 
norra och östra kust samt stora delar av strandområdena på norr- och väst-
sidorna.  
Vägeröds naturreservat där Vägeröds dalar ingår, ligger på Skaftös insi-
da. Delar av Grönskult och Stuveröd utgör ett område med skydd för 
landskapsbilden enligt den gamla naturvårdslagstiftningen. Gröderhamn-
sängen och jättegrytor på Skaftö-Backa är naturminnen. 
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Strandskydd gäller för så gott som hela vattenområdet utom för samhälle-
nas hamnområden. Vidare gäller strandskyddsförordnande på land för hela 
strandområdet utom inom detaljplanelagda områden.  

Detaljplaner  
För alla tätbebyggda områden utom för Stockevik finns detaljplaner upp-
rättade. Riksintresset för kulturminnesvård i Fiskebäckskil och på Östersi-
dan har säkrats genom aktuella detaljplaner med särskilda bevarandehän-
syn. Detaljplan med bestämmelser som reglerar den kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelsen finns även upprättad för Grundsunds samhälle, gamla de-
len. För Rågårdsviks äldre delar gäller en detaljplan som inte är aktuell. Ny 
plan över Rågårdsvik, gamla delen skall arbetas fram.  

Framtida markanvändning och förslag till förändringar 

Befolkning och samhällsbyggande 
Skaftös bofasta befolkning uppgick den sista december 2005 till 1554 per-
soner. Befolkningen har minskat successivt från ca 1750 invånare till da-
gens på drygt 10 år. Omvandlingen av helårshus till fritidshus påverkar be-
folkningsutvecklingen och medför att antalet åretruntboende minskar i det 
befintliga bostadsbeståndet. Samtidigt har få nya lägenheter tillkommit se-
dan början av 1990-talet då relativt kraftig utbyggnad skedde i Grundsund 
och på Östersidan. Det finns således en klar koppling mellan tillgång till 
bostäder för helårsboende och befolkningsutvecklingen. Ett kontinuerligt 
nybyggande på ön behövs för att befolkningen skall öka igen så att under-
lag för skola, förskola och annan kommunal service säkras och stärks. 

En betydande framtidsfråga för Skaftös utveckling är om och hur den på-
gående omvandlingen av helårsbostäder till fritidshus kan hejdas. Det hår-
da trycket från sommarboende innebär att många av de nya bostäder som 
tillkommer genom kommunala planeringsinsatser så småningom blir för-
sålda och omvandlade till fritidshus.  

Kommunens målsättning om att planera för en befolkningsökning innebär 
att det i genomsnitt behöver tillkomma minst 15 nya lägenheter om året på 
Skaftö. Hälften av dessa behövs för att kompensera den årliga omvandling-
en till fritidshus. 

Bebyggelsestruktur 
Skaftö liksom andra bebyggda öar har av geografiska skäl begränsade 
markresurser. Trycket från dem som vill bygga och förvärva mark och hus 
på ön är dessutom mycket stort. Detta tillsammans med öns unika och 
känsliga natur- och kulturmiljöer ger särskilda förutsättningar för plane-
ringen av den framtida bebyggelsestrukturen. 

En god hushållning med de markresurser som finns måste därför eftersträ-
vas. Detta kan uppnås genom ett tätt och koncentrerat nybyggande i anslut-
ning till öns samhällen, genom förtätning av befintlig bebyggelsestruktur 
och genom att gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse förändras för att 
underlätta helårsboende. Det sistnämnda utgör en betydande resurs, då 
många som tidigare varit fritidsboende använder fritidsbostaden för ökat 
delårsboende eller helårsboende efter pensioneringen eller då arbetsförhål-
landena underlättar en flytt till fritidshuset. 
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Grundsund är huvudorten på Skaftö där ca halva öns helårsboende befolk-
ning bor. I Grundsund finns skola, förskola, butiker, serviceboende etc. 
Med hänsyn till närhet till skola och annan service är det naturligt att 
tyngdpunkten av utbyggnaden på Skaftö lokaliseras hit.  
Ledig bostadsmark inom planlagda områden saknas i stort sett på hela 
Skaftö. De utbyggnadsområden som föreslås ligger därför helt inom 
”jungfruliga områden” eller inom utbyggda planområden där förtätning och 
ändring av gällande detaljplaner bör ske.  

Fiskebäckskil – Östersidan 
Bostäder 
Evensås 4:1 Östersidan 
Området är privatägt. Planarbete har påbörjats tidigare, men avbrutits. Om-
rådet kan rymma mellan 10 och 20 lägenheter i blandad bebyggelse. Om-
byggnad av tillfartsväg krävs. 
Öster om Pinneberget, Östersidan 
Området ägs av Kyrkan. Det utgörs av en stor sammanhängande bergsplatå 
och ängsmarker. Exploatering av området kan komma att medföra en flytt-
ning av infartsvägen förbi Östersidan. Området kan rymma mellan 80 och 
120 lägenheter beroende på täthet och typ av bebyggelse. Området utgör 
en betydande utbyggnadsresurs på längre sikt. 
Förtätning vid växthusen Evensås 
Området är bebyggt med en blandad grupp helårshus och fritidshus. De-
taljplan saknas liksom kommunalt vatten- och avlopp. Detaljerade studier 
av området måste göras. 
Söder om Kristinebergsvägen 
Området ägs av kommunen. Det kan rymma mellan 30 – 50 lägenheter i 
blandad bebyggelse. Ny tillfart eller förbättring av befintlig tillfart krävs. 
Skaftö-Fiskebäck 1:3, väster om Fiskebäckskilskrysset 
Området ägs av kommunen. Det ligger i anslutning till servicehus och om-
råde som avsätts för utveckling av annan service. Området kan inrymma en 
mindre grupp, ca 10 – 20 lägenheter för serviceboende eller hyreslägenhe-
ter.  
Totalt kan föreslagna områden i Fiskebäckskil och på Östersidan rymma 
mellan 130 och 200 lägenheter beroende på vilken täthet och exploatering 
som väljs. 

Service  
Butik, förskola och servicehus finns söder om Fiskebäckskil. Norr om ser-
vicehuset i anslutning till befintlig servicebutik reserveras mark för ny 
centrumbebyggelse. 

Verksamheter 
Söder om Fiskebäckskil, vid Grönskult pågår planarbete för ett nytt indu-
striområde med ca 50 000 m2 tomtmark för småindustri och andra verk-
samheter. Ett mindre område för bostäder med inslag av verksamheter som 
inte är störande reserveras i planen söder om Kristineberg vid det gamla 
folkparksområdet. 

 Fiskebäckskil 
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Mellan vägen och befintliga sjöbodar i Fiskebäckskils hamn finns ett obe-
byggt markområde vars framtida användning bör utredas vidare i samband 
med fördjupade studier av markanvändningen översiktsplanen för Fiske-
bäckskil. Det kan användas för verksamheter som är i behov av vattenkon-
takt eller till någon typ av turistverksamhet, t ex vandrarhem eller uthyr-
ningsstugor.  

Båthamnar och båtuppläggning 
Fiskebäckskils hamnområde hyser idag ca 800 båtplatser vid enskilda och 
kommunala bryggor och i marinan Lyckans slip. Det hårt exploaterade om-
rådet har tidigare bedömts kunna inrymma ytterligare 150 båtplatser vid 
Pinneberget. Efter studier av området och med hänsyn taget till naturvär-
den, trafikförhållanden och andra lokala förhållanden, görs bedömningen 
att området vid Pinneberget kan rymma ca 75 båtplatser efter att nya bryg-
gor byggs. Redan idag ligger många båtar förtöjda i området på egna bryg-
gor, varför nettotillskottet båtplatser efter en utbyggnad inte bedöms bli 
större än ca 25-50 båtplatser.  
Båtuppläggning sker i den innersta delen av kilen. Ytterligare platser för 
uppläggning av båtar föreslås inte inom området. 

Stockevik 
Bostäder 
Stockeviks historia är förknippad med skutskeppare och badgäströrelse. 
Nästan alla äldre hus i den gamla delen har övergått till fritidsanvändning. 
Utbyggnad pågår av ett nytt villaområde med 13 nya tomter i privat regi på 
bergspartiet ovanför samhället. I anslutning till detta område kan ytterlig-
gare bostäder tillkomma.   
Öster om samhället och på ömse sidor om väg 796 ligger planlagd och 
spridd bebyggelse. Detta område är lämpligt att förtäta med nya bostads-
hus. Markägandet i området är spritt på olika ägare. Vatten- och avlopp och 
vägar finns utbyggda. Marken är flack och utgörs till största delen av åker 
på lera. Grundförhållandena skall klarläggas. Söder om Stockevik i områ-
det mellan samhället och Åseberget finns markägarintressen av att bygga 
bostäder och friskvårdsanläggning.  
Hela området bör detaljstuderas i ett sammanhang. Begränsande faktor är 
kvaliteten i väg 796 som är smal och krokig och har många enskilda utfar-
ter. En planutredning där förutsättningarna för utbyggnad närmare redovi-
sas bör genomföras.  
En uppskattning ger att det i området norr om väg 796 kan tillkomma mel-
lan 35 och 50 nya bostäder i blandad bebyggelse och i området söder om 
vägen ca 50 – 80 nya bostäder.   
Stockevik saknar allmän och kommersiell service. Mark bör reserveras i 
anslutning till hamnen för kiosk/café.  

Båthamn och båtuppläggning 
Stockeviks båthamn ägs och drivs av båthamnsföreningen i Stockevik. 
Längst in i viken ligger båtvarv och område för båtuppläggning. I anslut-
ning till hamnen finns områden för parkering för bland annat de boende på 
Gåsö.  
Stockeviks hamn är utsatt för sydvästvindar. En kraftig pir skyddar ham-
nen. Utbyggnad av ytterligare båthamnsplatser i Stockevik skulle kunna  
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ske genom att en ny pir anläggs utanför den gamla. De höga kostnaderna 
gör dock ett sådant projekt mindre realistiskt.  

Grundsund 
Bostäder 
I Grundsunds gamla samhälle ligger bebyggelsen mycket koncentrerad på 
ömse sidor om hamnen och det smala sundet som skiljer ön Ösö från Skaf-
tölandet. I samhällets äldsta delar används husen i stor utsträckning av fri-
tidsboende, medan helårsbefolkningen bor utanför samhällskärnan i nyare 
bostadsområden. Områdena närmast samhällskärnan är i huvudsak full-
byggda och mark för ny bebyggelse får därför sökas på ett större avstånd 
från centrum. I fritidshusområdet Dammen norr om samhället, är flera av 
husen åretruntbostäder. Dammen är exempel på ett sådant område som bör 
förtätas och där detaljplanen förnyas så att större bostadsytor kan tillåtas.   
Torvemyr 
Området ägs av kommunen. Detaljplanearbete pågår. Området kan rymma 
ca 10 villor i en första etapp. I en andra etapp bedöms ytterligare ca 25 bo-
städer kunna tillkomma, och i en tredje etapp ytterligare 25 inrymmas. 
(Totalt ca 60 bostäder i blandad bebyggelse) Området skall trafikmatas 
från Backavägen. De geotekniska förhållandena utreds. Flera fasta forn-
lämningar kräver utgrävning och borttagande. 
Skolberget 
Området ägs delvis av kommunen. Det utgör en fortsättning av den befint-
liga bebyggelsen på Skolberget åt öster. Området beräknas kunna rymma 
20-25 lägenheter i flerbostadshus. 
Vigerna 
Detaljplanearbete har påbörjats. Området har ett vackert läge med havsut-
sikt och närhet till havet. Trafikmatning av området kan antingen ske norr-
ifrån över Backavägen eller söderifrån genom samhället. Inget av förslagen 
accepteras av de boende i områdena. Utredningsarbetet skall fortsätta. To-
talt kan området rymma 20 – 25 bostäder.  
Lönndal, öster om barnstugan 
Området utgörs av vackert belägna småskaliga ängs- och hagmarker beläg-
na mellan bergknallar i en sydsluttning mot grunda havsvikar. Området är 
delvis ägt av kommunen. Uppskattat antal bostäder är 30 till 40 i blandad 
bebyggelse. 
Område vid Granvägen, Backaområdet  
Området kan rymma en mindre komplettering av befintlig bebyggelse. 
De föreslagna områden där arbete med detaljplan inte påbörjats behöver 
detaljstuderas för att visa i vilken omfattning ny bebyggelse är lämplig. 
Totalt kan ytterligare ca 130 – 170 nya bostäder tillskapas i Grundsund-
området. 
 
 
 
 

Det smala sundet mellan Ösö och 
Skaftö 
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Service  

Skaftö skola är belägen centralt vid Lönndalsvägen dit också servicehus 
och butik är lokaliserade. Barnstuga och brandstation ligger i Lönndal vid 
infarten till samhället. Som situationen är i dag behöver skola och barnstu-
ga ökat befolkningsunderlag för den fortsatta driften. Inga markreservatio-
ner bedöms därför behövas för framtida utbyggnad av servicefunktionerna.  

Verksamheter 

Ett nytt område avsätts för verksamheter i anslutning till återvinningscen-
tralen på Äckrorna.   

Båthamnar och båtuppläggning 

Grundsunds hamn med Värbyfjorden har goda förutsättningar som hamn. 
Den yttersta delen av hamnen innanför piren och på ömse sidor om sundet 
är fiskehamn för de fiskebåtar som finns i Grundsund. Innanför fiskeham-
nen finns plats för fritidsbåtar. Hamnområdet ägs av kommunen. De flesta 
fritidsbåtar ligger skyddade i Värbofjorden söder om bron. Huvuddelen av 
båtplatserna ligger på östra sidan av Värbyfjorden. Grundsunds Marina på 
Ösö hyr ut båtplatser och har gästhamn. Värbyfjorden har bedömts ha ka-
pacitet för utbyggnad av ytterligare ca 300 båtplatser. Muddring av den 
grunda viken och geotekniska åtgärder krävs, varför kostnaderna för en ut-
byggnad blir förhållandevis höga. Grundsunds Marina planerar viss ut-
byggnad av sin verksamhet. 

Uppläggningsplatser finns i anslutning till båthamnen i Värbyfjorden.  

Rågårdsvik 
Bostäder 

Rågårdsvik är ett gammalt kustsamhälle där fiske och fraktfart varit hu-
vudnäringar. Idag används husen i den äldsta delen främst av sommarbo-
ende. Planlagd mark för nya bostäder finns norr om samhället i Gunnesbo. 
Området är i det närmsta fullbyggt. Nya områden som kompletterar och 
förstärker samhället föreslås därför. 

På berget sydväst om vattentornet reserveras mark för 10-15 bostäder i 
friliggande villor. Marken är privatägd.  

Fritidshusområdena Asparna och Fossa kompletteras för att underlätta 
helårsboende. Detta fordrar att bebyggelsen först ansluts till det kommuna-
la va-nätet.  

På fastigheten Gunnesbo 1:33 ligger en äldre pensionatsbyggnad som inte 
längre används till sitt ändamål. Fastigheten har köpts av privat exploatör 
som planerar ersätta byggnaden med ett 10- tal bostadshus. Husen skall 
kunna användas året runt. Detaljplanearbete pågår. 

Verksamheter 

I samhället finns en välfungerande konferensanläggning, Rågårdsviks pen-
sionat. Anläggningen är omgärdad av befintlig bebyggelse varför expan-
sion utanför den egna tomten inte är möjlig. 

Båthamn 

Rågårdsviks båthamn drivs av en privat hamnförening. Hamnen kan kom-
pletteras med ytterligare ca 50 platser. 

Värbyfjorden 

Rågårdsvik från luften 
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Friluftsliv och turism  
Den föreslagna småbåtshamnsutbyggnaden har redovisats under respektive 
samhälle. Det kan konstateras att möjligheterna att tillskapa ytterliggare 
platser är begränsade på hela ön utom i Grundsund, där Värbofjorden utgör 
den största resursen.  
Ridning är koncentrerad till Grönskult där Skaftö Ridklubb driver verk-
samhet. Ridhus saknas. Ridning sker på anlagd ridbana samt på stigar och 
vägar i omgivande naturområde. 
Campingplats saknas på Skaftö.  
Golfbanan har utökats från nio hål till arton. En niohål korthålsbana plane-
ras på Näreby.  

Närrekreation 
Till Skaftös kvaliteter hör de goda möjligheterna till promenader i vacker 
natur i nära anslutning till bebyggelsen. Man kan utan svårighet promenera 
i sammanhängande stråk från Fiskebäckskil via Stockevik till Grundsund. 
Islandsberg erbjuder speciella naturupplevelser i en särpräglad skärgårds-
miljö. Från norra Skaftös varierade och småskaliga kulturlandskap kan man 
promenera söderut genom Vägeröds naturreservat, Grönskult, Stuveröd 
och till Ramholmen på små vägar och stigar genom skiftande natur och 
landskap. Strövområdena skall värnas och hållas fria från bebyggelse som 
kan hindra framkomligheten.  

Vägnät och trafik 
Skaftö har broförbindelse i Lunnevik med Bokenäset i Uddevalla kommun. 
Huvudvägnätet går mellan Lunnevik – Östersidan – Fiskebäckskil -
Grundsund - Rågårdsvik. Vägnätet utgörs av sekundära länsvägar. Väg 785 
mellan Skaftöbron och Fiskebäckskilskrysset har låg standard i förhållande 
till den trafikmängd som förekommer. Vägen är smal och kurvig och sak-
nar vägren och plats för gång- och cykeltrafik, och är bitvis mycket farlig 
för oskyddade trafikanter. Samma förhållande gäller väg 793 mellan Rå-
gårdsviks samhälle och avfarten mot Grundsund. Gång- och cykelbana 
saknas över huvud taget på hela sträckan utefter huvudvägen över Skaftö 
med undantag av korta sträckor förbi Östersidan och vid infarterna till Fis-
kebäckskil och Grundsund. Hastigheten är begränsad till 70 km/ tim.  
Förbättringar i vägnätet bör i första hand inriktas på de oskyddade trafikan-
terna. Det är kommunens uppfattning att väg 785 skall kompletteras med 
gång- och cykelbana mellan Östersidan och Pinneberget, mellan Pinneber-
get förbi Sälvik mot Fiskebäckskilskrysset och utefter väg 793 från avfar-
ten mot Grundsund till Rågårdsvik.  
I planförslaget redovisas ett sammanhängande gång- och cykelvägnät som 
förbinder samhällena med varandra och som leder till viktiga målpunkter 
för de boende på ön. Sådana mål är personbåtens angöringspunkter, skolan 
och andra servicepunkter och bostadsområden. Huvudstråken redovisas ut-
efter det allmänna vägnätet. Övriga viktiga gång- och cykelstråk är stråket 
mellan Grundsund och Fiskebäckskil via Stockevik, där kommunen iord-
ningställer en stor del av sträckan, samt Långedalsvägen som idag fungerar 
som alternativ till den betydligt mer trafikerade allmänna vägen mellan 
Fiskebäckskil och Grundsund. För cykelturer och promenader på fritiden 
utan särskilda mål kan det varierade och småskaliga övriga vägnätet med 
fördel användas.  
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I planen redovisas också läge för en ny förbifart vid Östersidan. En sådan 
kan bli aktuell att genomföra i samband med en utbyggnad av bostäder ös-
ter om Pinneberget. 

Dricksvatten, sanitärt avloppsvatten och dagvatten 
Dricksvattnet till orterna på Skaftö leds via överföringsledning i Gullmarn 
från Lysekil, där det ursprungliga råvattnet kommer från Kärnsjön i Mun-
kedals kommun. Tillgången på vatten är god. 
Ledningssystem för det sanitära avloppsvattnet är utbyggt inom och mellan 
samtliga samhällen på ön. Reningsverket ligger i Stockevik. Verket har god 
kapacitet vad gäller antalet personekvivalenter men skall kompletteras för 
fullgod kvalitet. Kapaciteten i ledningsnätet kan lokalt vara otillräcklig. En 
utredning som klarlägger förhållandena skall genomföras. 
Dagvattnet kommer i de fall det är möjligt att omhändertas lokalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Östersidan 
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REGLER OCH REKOMMENDATIONER 

Allmänt 
Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och an-
läggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels 
kommunens rekommendationer vid prövning av förfrågningar om bygglov 
och förhandsbesked utanför områden med detaljplan. Översiktsplanens re-
kommendationer utgör också en grund för andra myndigheters prövning 
om tillstånd enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Kartan Reg-
ler och rekommendationer tillhör och kompletterar denna beskrivande text. 

Regler enligt plan- och bygglagen PBL 

D Områden med antagen detaljplan eller där ar-
bete med detaljplan pågår 

Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 1 § skall prövning av markens lämplig-
het för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske ge-
nom detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläg-
gas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, 
eller för bebyggelse som skall bevaras eller förändras om regleringen be-
höver ske i ett sammanhang. 
Övervägande delen av kommunens tätbebyggda områden omfattas av de-
taljplaner. Detaljplaner är juridiskt bindande dokument fastställda av läns-
styrelsen (före år 1987) eller antagna av kommunen. Äldre planer som 
stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljpla-
ner. Förutsättningarna för byggande anges på plankartor med tillhörande 
bestämmelser för de olika planerna. Detaljplaner har en angiven genomfö-
randetid som är högst 15 år. Efter genomförandetidens utgång kan detalj-
planerna ändras utan att krav på ersättning för rättigheter som inte utnytt-
jats kan ställas.  
Detaljplanearbete för nybyggande av bostäder och verksamheter pågår i 
kommunens olika delar. Aktuella detaljplaner som tillgodoser värdena i 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns upprättade för flera områden 
och samhällen. Återstående områden med kulturhistoriska värden där nya 
detaljplaner bör upprättas är Stora och Lilla Kornö där detaljplan saknas 
samt Rågårdsvik där den gällande planen är inaktuell. Vidare finns beslut 
om att upprätta detaljplan eller områdesbestämmelser över de bebyggda 
delarna på Gåsö där detaljplan saknas helt. 

Områden med samlad bebyggelse 
Detta är grupper av bebyggda fastigheter (ofta på landsbygden) som grän-
sar eller ligger nära varandra, men där detaljplan saknas. Kommunen har i 
beslut tolkat vilka områden som utgör samlad bebyggelse. I dessa gäller 
samma bygglovplikt som inom detaljplan, dvs. att komplementbyggnader, 
och andra nybyggnader samt tillbyggnader kräver bygglov. Områdena re-
dovisas inte på karta. Upplysningar om i vilka fall bygglov krävs lämnas av 
kommunen. 
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Prövning av bygglov utanför detaljplan och samlad be-
byggelse  
Utanför detaljplan och samlad bebyggelse (oftast på landsbygden) gäller 
enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 § vissa lättnader i bygglovsskyldighe-
ten för en- och tvåbostadshus. Således krävs inte bygglov för mindre till-
byggnader av bostadshuset samt fristående komplementbyggnader eller 
murar eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset under förutsättning 
att åtgärderna inte utförs närmare tomtgränsen än 4,5 m. Om de grannar 
som berörs medger det kan åtgärderna utföras närmare gränsen än 4,5 m 
utan att bygglov krävs. 

En mindre tillbyggnad får för att få uppföras utan bygglov enligt kommu-
nens bedömning vara högst 20 m2. Tillbyggnaden får dock inte dominera 
över den befintliga huvudbyggnaden på fastigheten.  

En komplementbyggnad får för att få uppföras utan bygglov enligt kommu-
nens bedömning vara högst 20 m2. 

För ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig när-
ing krävs inte bygglov. Förändrad användning av ekonomibyggnaderna lik-
som uppförande av nya bostadshus på jordbruksfastigheter är dock åtgärder 
som kräver bygglov. Byggnader skall för att få uppföras utan bygglov vara 
direkt förknippade med den näring som bedrivs på fastigheten. Enbart det 
faktum att fastigheten är taxerad som en jordbruks- eller skogsbruksfastig-
het berättigar inte till bygglovsbefrielse. 

Helt nya bostadshus utanför detaljplan prövas av byggnadsnämnden genom 
bedömningen av byggnadsföretagets lämplighet på platsen. Se vidare under 
”Generella rekommendationer för nybyggnad”. 
Nya ekonomibyggnader som uppförs inom områden som utgör värdefulla 
kulturmiljöer skall anpassas till dessa.  

Regler enligt miljöbalken MB 

Naturreservat F (7 kap 4-8 §§ MB) 
Samtliga naturreservat i kommunen har beslutats av länsstyrelsen. Naturre-
servat beslutade före år 1997 utgjordes av antingen naturreservat eller na-
turvårdsområden. Enligt miljöbalken finns endast skyddsinstrumentet na-
turreservat. Varje reservat omfattas av ett beslut om förordnande som inne-
håller avgränsningar av området samt föreskrifter om skötsel och vilka åt-
gärder som är förbjudna att vidta inom respektive område. Länsstyrelsen 
får meddela dispens från en del av föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl är inte entydigt. Föreskrifterna om 
vad som är tillåtet och vad som är förbjudet varierar i olika reservat bero-
ende på vilket syftet är med reservatet. En dispens från föreskrifterna får 
inte strida mot reservatets syfte.  
Se vidare kapitlet ”Naturvård” för förteckning av kommunens naturreservat  

Naturminne (7 kap 10 § MB) 
Föreskrifterna för naturreservat gäller också naturminnen. Förteckning re-
dovisas i kapitlet ”Naturvård”. 
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Biotopskydd (7 kap 11 § MB) 
Inom biotopskyddat område får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åt-
gärder som kan skada naturmiljön. Biotopskyddade områden förtecknas i 
kapitlet ”Naturvård”. 

Djurskyddsområde, fågel och sälskydd (7 kap 12 § MB) 
Särskilda föreskrifter för områdena har utfärdats av länsstyrelsen. För att 
särskilt skydda en djurart inom ett visst område får länsstyrelsen meddela 
inskränkningar i allmänhetens eller markägarens rätt till jakt eller fiske el-
ler rätten att uppehålla sig inom området. Samtliga djurskyddsområden ut-
görs av holmar och skär i havsområdet. Förteckningen finns redovisad un-
der kapitlet ”Naturvård”. 

Skydd för landskapsbilden, ”gamla 19 § NVL” 
Förordnande om skydd för landskapsbilden utfärdades med den gamla na-
turvårdslagen som grund. Begreppet finns inte i miljöbalken, men de av 
länsstyrelsen utfärdade föreskrifterna för områdena gäller fortfarande. 
Länsstyrelsen kan meddela tillstånd för åtgärder som är uppräknade i före-
skrifterna.  

Strandskyddsområde, (7 kap 13-18 §§ miljöbalken) 
Strandskyddets syften är att säkra allmänhetens tillträde till stränderna, 
samt att skydda växt- och djurliv på land och i vatten. Strandskyddet om-
fattar vatten- och landområden upp till 300 m från strandlinjen enligt sär-
skilda av länsstyrelsen beslutade avgränsningar. Också sjöar och en del 
vattendrag omfattas av strandskyddsförordnande. (Se karta) Inom strand-
skyddsområde råder förbud att uppföra nya byggnader, att väsentligen änd-
ra byggnaders användningssätt till annat ändamål eller att utföra gräv-
ningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för ny bebyggelse. 

Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i lagen om det 
finns särskilda skäl. Om dispens lämnas, skall länsstyrelsen bestämma i 
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Länsstyrelsen har för 
vissa typer av ärenden och inom vissa områden delegerat till kommunen att 
fatta beslut om strandskyddsdispens. 

Bebyggda bostadsfastigheter med en landareal mindre än 3000 m2 har i 
länsstyrelsens beslut om strandskyddets omfattning undantagits från 
strandskyddsbestämmelserna. Vidare gäller för fastigheter som är större än 
3000 m2 och omfattas av strandskydd att bestämmelserna om förbud för 
uppförande av ny byggnad inte innefattar sådana komplementbyggnader 
som förläggs längre från strandlinjen än huvudbyggnaden. Reglerna för 
undantagen är under omprövning. 

Natura 2000- områden 
Enligt miljöbalken, 7 kap 28a §, krävs tillstånd för att bedriva verksamhe-
ter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
naturområde som är utpekat enligt EU:s habitatdirektiv (Natura 2000). In-
nebörden av bestämmelserna är att också verksamheter som bedrivs utan-
för Natura 2000- området och som medför en betydande påverkan på na-
turområdet omfattas av bestämmelsen om tillstånd. 
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Gullmarsfjorden, Åbyfjorden och Strömmarna är vattenområden som om-
fattas av direktivet. Inom vattenområdenas tillrinningsområden kan därför 
krävas tillstånd för åtgärder som innebär betydande miljöpåverkan. Re-
spektive tillrinningsområde är markerat på kartan genom linjer som utvisar 
vattendelarnas lägen. 

Regler och bestämmelser enligt annan lagstiftning 
och som inte redovisas på kartan 

Vägar och järnväg med skyddszon 
Enligt 47 § väglagen råder ett allmänt förbud att utefter allmänna vägar 
utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller ut-
föra andra anläggningar som kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom 
ett område av 12 m från vägområdet. Utefter väg 161 och väg 162 är detta 
förbud utsträckt till 30 m från vägområdets gräns. Väghållningsmyndighe-
ten kan bestämma om tillstånd och undantag från förbudet. Detta gäller inte 
inom områden med detaljplan eller då det gäller åtgärder som kräver bygg-
lov. I dessa fall prövar byggnadsnämnden åtgärdens tillåtlighet efter sam-
råd med väghållningsmyndigheten.  
Vid ändring av anslutning eller vid ny anslutning till allmän väg krävs en-
ligt 39 § väglagen ett tillstånd från väghållningsmyndigheten. Vid behand-
ling av en fråga om tillstånd skall väghållningsmyndigheten pröva om åt-
gärden är lämplig med tanke på trafiksäkerheten samt också föreskriva var 
och hur anslutningen skall utföras. 
Enligt 46 § Väglagen får inom ett avstånd av 50 m från ett vägområde inte 
utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för 
reklam, propaganda eller därmed jämförliga ändamål finnas uppsatta ut-
omhus.  
Vid placering av mobilmaster och vid planering av golfbanor i närheten av 
allmänna vägar skall rekommendationerna i Vägverkets publikationer 
2001:110- Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobil-
master intill vägar och 2003:73- rekommendationer för anläggande av 
golfbanor intill allmän väg användas som stöd vid planering av vägars när-
område. 
För järnvägar finns inga fastställda skyddsavstånd mellan bebyggelse och 
järnväg, utom vad gäller minsta avstånd (9 m) enligt elsäkerhetsföreskrif-
ter. Banverket rekommenderar dock ett minsta avstånd mellan ny bebyg-
gelse och järnväg på 30 m som riktlinje vid planering. 

Luftfarten 
Byggnadsverk med en höjd av 40 m eller högre, oavsett läge, skall anmälas 
till Luftfartsstyrelsen i enlighet med Bestämmelser för Civil Luftfart - 
Flygplatser (BCL – F). Byggnadsverken skall hindermarkeras i enlighet 
med BCL – F. 

Områden och byggnader med skydd enligt kulturmin-
neslagen 
Inom kommunen finns en mängd fasta fornlämningar som är skyddade en-
ligt 2 kap, fornminnen 1-25 §§, lagen om kulturminnen. Fornlämningsmil-
jöer av större betydelse i kommunen har markerats och beskrivits under 
kapitlet ”Kulturmiljövård” med tillhörande karta.  
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Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen (länsantikvarien) och Bohusläns Mu-
seum bevakar skyddet och vården av fasta fornlämningar. Till fast forn-
lämning räknas oftast inte bara fornlämningen utan också ett område runt 
lämningen. Skeppsvrak som är mer än 100 år gamla räknas som fast forn-
lämning och lyder under samma lagstiftning som fornlämningar på land. 
Fast fornlämning får inte rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över, ändras el-
ler skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Markägaren eller exploatören 
kan bli skyldig att bekosta arkeologisk undersökning och utgrävning av 
fornlämningar vid förändrad markanvändning. Länsstyrelsen beslutar i så-
dana fall att så får ske. 

Curmans villor i Lysekil, Carl Wilhelmssons ateljé i Fiskebäckskil samt 
Härnäsets Folkets Hus är skyddade som byggnadsminnen enligt 2 kap § 3 i 
lagen om kulturminnen. Tillstånd till eventuell förändring av byggnader 
som är skyddade enligt ovan fattas av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Farled 
Verksamheter eller anläggningar (som odlingar, bryggor, bojförtöjningar 
etc) som hindrar sjöfarten tillåts inte. Farleden till Brofjorden är av riksin-
tresse. Sjöfartsverket skall höras i de fall anläggningar som kan påverka 
sjöfarten skall prövas. 

Rekommendationer för markanvändningen. 

Generella rekommendationer för nybyggnad 
För att mark skall få användas för bebyggelse ”skall den vara från allmän 
synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid plan-
läggning eller i ärenden om bygglov och förhandsbesked”. (Enligt plan- 
och bygglagen 1 kap 6 §) 

Kommunens kustområde utgörs av det område som omfattas av bestäm-
melserna i miljöbalkens 4 kap, särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet. Enligt 1 § är kustområdet i sin 
helhet med hänsyn till natur- och kulturvärdena av riksintresse. Exploate-
ringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det 
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kultur-
värden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller lokalt näringsliv. Enligt 2 § (norr om Brofjorden) skall turis-
mens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning-
en av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. En-
ligt 4 § (söder om Brofjorden) får ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma 
annat än som komplettering till befintlig. 

Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1§ skall byggnader placeras och utfor-
mas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till na-
tur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna skall ha en yttre form och 
färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga för byggnaderna som sådana och 
ge en god helhetsverkan. 

Vidare skall enligt plan- och bygglagens 3 kap 2 § byggnader placeras och 
utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på 
trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenhe-
ter för omgivningen.  

Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked i områden utanför de-
taljplan gör byggnadsnämnden en lämplighetsprövning. Vid bedömningen 

I kommunens kustområde från 
Brofjorden och söderut mot kom-
mungränsen samt utefter Gull-
marsfjorden får enligt bestämmel-
ser i miljöbalkens kap 4 4 § inga 
nya områden för fritidsbebyggelse 
tillkomma. Avgränsningen av riks-
intresse enligt 4 kap redovisas i 
avsnittet ”Riksintressen” på karta 
”riksintressen enligt 4 kap MB”  
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skall således hänsyn tas inte bara till vilka övriga markanvändningsintres-
sen som finns i området, utan också till frågor som berör utfarters lösning, 
anpassning till terräng och landskap, grundförhållanden och risk för berg-
ras/blocknedfall, solförhållanden, VA- frågornas lösning etc.  

Inom vissa rekommendationsområden kan också mindre grupper av bo-
stadshus få tillkomma efter lokaliseringsprövning och utan föregående de-
taljplaneläggning. Med mindre grupper av hus avses två till fyra bostads-
hus. 

R 1 Utbyggnadsområde för tätort eller område 
med sammanhållen bebyggelse lämpligt för 
förtätning 

Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verk-
samheter, service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra 
anläggningar eller annan tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips 
mindre rekreationsanläggningar som tex. familjecamping. Inget nybyggan-
de som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får genomföras. De-
taljplan krävs för all förändrad markanvändning. 

R 2 Område inom eller i anslutning till tätort med 
oförändrad markanvändning (detaljplan sak-
nas) 

Detta avser dels sådana områden där utbyggnad kan bli aktuell på mycket 
lång sikt och där nya byggnader och anläggningar som kan förhindra fram-
tida lämplig utbyggnad av tätorten skall undvikas, dels sådana områden 
som av andra skäl är olämpliga att bebygga på grund av terräng, värde som 
närområde etc. Allt nybyggande skall föregås av översiktliga studier av 
markanvändningen samt av detaljplan.  

R 3 Bebyggelseområde i tätort där detaljplan    
saknas 

Detta avser tätbebyggda områden i Lysekil med sammanhållen bebyggelse 
utan detaljplan. Vid förändrad markanvändning kan detaljplan krävas. 

R 4 Utbygnadsområde för bostäder i glesbygd  
Områden i Lyse och på Härnäset (Röe och Ingeröd) lämpliga för ny be-
byggelse för helårsändamål. Mindre grupper av hus får uppföras efter 
planutredning eller detaljplan. I Ingeröd kan också prövas fritidsbebyggelse 
med året runtboendestandard. Stor hänsyn skall tas till områdenas natur- 
och kulturvärden vid förändrad markanvändning. 

R 5 Planlagt område lämpligt för förtätning och 
komplettering 

Detaljplanelagda områden i Lyse och på Skaftö, där förtätning och kom-
plettering för ytterligare bostadsbyggelse för helårsändamål kan bli aktu-
ellt. Lämplighetsprövning skall ske genom att nya detaljplaner upprättas el-
ler genom tillägg till gällande detaljplaner. För vissa områden krävs ut-
byggnad av vatten och avlopp. Stor restriktivitet skall iakttas mot nya en-
staka hus utan föregående detaljplaneläggning eller planutredning.  
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R 7 Område för verksamheter och industri 
Områden avsedda för industri och andra verksamheter i anslutning till eller 
utanför tätort. Detaljplan krävs i allmänhet. 

R 8 Industrikvarter i Brofjordens industriområde 
Området utgör en markreserv för utbyggnad av befintlig och framtida indu-
stri med omgivningspåverkan. Ingen ny bebyggelse får uppföras utom in-
dustri. Nya industrianläggningar kräver detaljplan. Pågående markanvänd-
ning kan fortsätta till dess att förändringar sker. 

R 9 Skyddszon för Brofjordens industriområde 
Område runt Brofjordens industriområde där det föreligger risk för stör-
ningar från befintliga och framtida anläggningar. Pågående markanvänd-
ning kan tillsvidare fortsätta. Ingen ny bostadsbebyggelse eller andra an-
läggningar som förhindrar industrins lämpliga utveckling medges.  

R 10 Område för vindkraft 
Föreslagna och befintliga områden för vindkraftändamål. Utbyggnad och 
förändring skall föregås av prövning i detaljplan. Tillstånd enligt miljöbal-
ken kan erfordras. 

R 11 Område för avfallsanläggning 
Pågående markanvändning skall bestå tills vidare. Ingen utvidgning plane-
ras. Efter avslutad deponi kan annan markanvändning övervägas inom om-
rådet eller i närområdet. Framtida markanvändning skall utredas.  

R 12 Område för fritids- och turistanläggningar 
Områden som är avsedda för golfbanor, ridanläggningar, skjutbanor och 
andra utrymmeskrävande fritids- och idrottsanläggningar samt för cam-
pingplatser, stugbyar och övriga turist- och rekreationsanläggningar. Ut-
byggnad och förändring kan kräva detaljplan. Bygglov erfordras alltid. 

R 13 Område särskilt värdefullt för rekreation 
Områden som är av värde för närrekreation i anslutning till kommunens 
tätorter och som inte är skyddade av naturreservat eller ingår i detaljplan, 
samt värdefulla områden vid stränderna (inom strandskydd). Delar av om-
rådena kan vara av riksintresse för rekreation och friluftsliv. Ny bebyggelse 
som inte är kopplad till områdenas funktion som friluftsområden får inte 
tillkomma annat än i undantagsfall. I områden med strandskydd krävs dis-
pens från strandskyddsförordnandet vid förändringar. 

R 14 Område som omfattas av Gullmarns naturre-
servat 

Särskilda föreskrifter för Gullmarns naturreservat gäller. Syftet med reser-
vatet är främst att skydda Gullmarns marina värden. Det är förbjudet att 
utan länsstyrelsens tillstånd uppföra nya byggnader. Förbudet gäller såväl 
komplementbyggnader på tomtmark som ny bebyggelse utanför bildade 
fastigheter.  
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Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske om det finns 
särskilda skäl och reservatets syften inte motverkas. Stor hänsyn skall tas 
till naturvärdena vid prövning av ny bebyggelse inom området. Inga nya 
avloppsutsläpp till fjorden tillåts. Länsstyrelsens dispens från föreskrifterna 
krävs.  

Särskilda skäl kan vara komplettering med enstaka hus på lucktomter inom 
befintliga bebyggelsegrupper eller generationsskifte i jordbruket eller an-
nan verksamhet i området. 

R 15 Områden med stora natur- kultur- och           
friluftsvärden och som inte är skyddade av   
reservat  

Områden med utpekade värden för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljö-
vård. (Riksintresseområden) De kan ha stort värde som strövområden och 
för strandnära aktiviteter. Delar av områdena kan samtidigt vara av stort in-
tresse för naturvården och innehålla stora kulturvärden.  
Nya enstaka bostadshus för helårsändamål kan få tillkomma. Vid prövning 
skall särskilda hänsyn tas till natur- och kulturvärdena på platsen. Ingen ny 
bebyggelse eller anläggningar som förhindrar ett lämpligt användande eller 
som skadar områdenas värden för natur- och kulturvård eller friluftsliv får 
tillkomma.  

R 16 Bebyggelse av stort kulturhistoriskt värde på 
Kornöarna, Gåsö, och i Fågelviken 

Skärgårdsbebyggelsen på Kornöarna och på Gåsö samt stenhuggarmiljön i 
Fågelviken skall bevaras. Endast komplementbyggnader till befintlig be-
byggelse medges. Detaljplan eller områdesbestämmelser skall upprättas. 

R 17 Områden på landsbygden med stora             
kulturvärden 

Områdena innehåller ett varierat kulturlandskap med traditionell jord-
bruksbebyggelse och värdefulla kultur- och fornminnesmiljöer. Landska-
pets och bebyggelsens karaktär skall bevaras. Beskrivning av områdena 
och deras värden finns under kapitlet Kulturmiljövård. Områdena ingår 
också som värdefulla miljöer i kommunens antagna kulturmiljöprogram. 
Uppförande av enstaka bostadshus för helårsändamål får ske. Stor hänsyn 
landskapets karaktär och till kultur- och fornlämningsmiljöerna skall tas 
vid val av tomtplats. Byggnaders utformning skall i skala, proportioner, 
material och färg anpassas till omgivande kulturmiljö. Inom område av 
riksintresse för kulturmiljövården får inga åtgärder vidtas som kan innebära 
skada på kulturmiljön. 
Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom här aktuel-
la områden är sannolikheten att påträffa fornlämningar särskilt stor. 
Samråd med kulturmiljösakkunnig skall ske vid prövning av förhandsbe-
sked och bygglov när byggnadsnämnden bedömer det som nödvändigt. 
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R 18 Område på inre Skaftölandet av betydelse för 
friluftslivet, med natur- och kulturvärden och 
stort bebyggelsetryck 

Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till na-
tur- och kulturvärdena och behovet av att bevara områden för friluftsliv 
och rekreation. Delar av området är av riksintresse för naturvård och fri-
luftsliv. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse skall iakttas. Bostäder för 
helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl. 

R 19 Glesbygdsområde i de inre delarna av        
kommunen. Spridd bebyggelse, jordbruk, 
skogsbruk och hällmarker 

Området innehåller inga starka konkurrerande intressen. Nya enstaka och 
mindre grupper av bostadshus för helårsändamål får uppföras efter lokali-
seringsprövning.  

Vattendelare som utvisar avrinningsområden  
Inom avrinningsområdena till Gullmarsfjorden, Broälven och Åbyfjorden 
gäller särskilda regler för enskilda avlopp. 

Störningszon kring miljöpåverkande verksamheter 
Runt vissa verksamheter förekommer omgivningsstörningar av lukt eller 
buller. Inom sådana områden skall särskild restriktivitet iakttas vid pröv-
ning av ansökningar om nya bostäder. Rekommendationerna i Boverkets 
”Bättre plats för arbete” skall följas. 

Skyddszon runt kraftledningsstråk 
En bebyggelsefri zon på 200 m, (100 m på ömse sidor) runt kraftledning på 
130 kV skall finnas. Enligt elsäkerhetslagen får bebyggelse inte tillkomma 
inom en zon av 10 m på ömse sidor om kraftledning 40 kV och mindre. 

Rekommendationer för vattenområdenas användning 

Rv 1 Vattenområde för utbyggnad av småbåts-
hamnar, badplatser och andra anläggningar 
för turism och fritid 

Detta är områden där kommunen vill ha möjlighet att pröva en utbyggnad 
av bad, båtplatser eller andra anläggningar kopplade till turism, fritid och 
rekreation. Särskilda studier av vattenområdet skall genomföras om ut-
byggnaden berör båtplatser eller andra anläggningar i grundområden. Nya 
detaljplaner och/eller ändring av gällande detaljplaner och prövning enligt 
miljöbalken skall föregå utbyggnad. 

Rv 2 Vattenområde för kommersiell hamnverksam-
het 

Hamninnehavare äger särskild rätt att förvärva och nyttja hamnområdet. 
Lysekils hamn är av riksintresse för totalförsvaret.  

Rv 3 Vattenområde för muddertippning 
För tippning gäller särskilda föreskrifter och tillstånd enligt miljöbalken. 
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Rv 4 Vattendrag av betydelse för havsöringrepro-
duktion 

Förändringar av vattenflödet som t ex rätning, kulvertering och reglering 
tillåts inte. 

Övriga vattenområden av med stora värden för rekreation 
och friluftsliv, sjöfart och fiske. 
Områdena är till största delen riksintresse för friluftsliv, naturvård och yr-
kesfiske. Inga förändringar föreslås. 

Grundområden 0-6 m undantaget större exploaterade om-
råden.  
Skyddsvärda områden som lek- eller uppväxtmiljöer för fisk. Åtgärder som 
kan skada områdenas produktivitet skall undvikas. Alla anläggningar och 
åtgärder skall därför föregås av marinbiologiska undersökningar och till-
stånd enligt 11 § MB. Bojförtöjning bör undvikas. 

Rekommendationer för enskilda vatten- och avloppsan-
läggningar  
Vatten 
Enskilt belägen byggnad ska ha tillgång till grävd eller bergborrad vatten-
täkt. 
Grupper av byggnader bör ordna gemensam vattenförsörjning. Det innebär 
anslutning till kommunens vattennät eller utnyttjande av grävd eller borrad 
grundvattentäkt med tillräcklig kapacitet för flera hushåll. För all bebyg-
gelse för bostadsändamål gäller att vattenförsörjningen ska kunna doku-
menteras med avseende på mängd och kvalitet. 
Höga radonhalter i bergborrade brunnar är mycket vanliga, främst på 
Stångenäset och Härnäset. Detta bör åtgärdas genom att t ex radonavskilja-
re installeras. 

Avlopp 
Vid uppförande av enskilt belägen byggnad ska avloppsrening ske med 
slamavskiljning samt minst ett efterföljande reningssteg, t.ex. minirenings-
verk, infiltrations- eller markbädd eller annan lämplig markbaserad lös-
ning. I vissa särskilt känsliga fall kan krav på ytterligare rening ställas.  
Vid nya grupper av byggnader skall gemensam anläggning utföras. I första 
hand skall anslutning ske till det kommunala VA-nätet. Om inte det är möj-
ligt skall omhändertagandet av avloppsvattnet ske lokalt i annan anlägg-
ning som minireningsverk eller en markbaserad lösning. Även här kan sär-
skilda skäl medföra att högre krav på reningsgrad ställs. 

Särskilda regler inom avrinningsområdena för Gullmarn, Broälven 
och Åbyfjorden. 
Inom avrinningsområdena för Gullmarn, Broälven och Åbyfjorden skall i 
enlighet med Gullmarnplanen och av miljö- och hälsoskyddsnämnden an-
tagna riktlinjer återhållsamhet mot nya avloppsutsläpp iakttas. Ingen ny 
bebyggelse får tillkomma om inte marken medger infiltration av avlopps-
vatten. 
 

Avrinningsområden för Gullmarn, 
Broälven och Åbyfjorden 
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 

Sotenäs kommun 

Åbyfjorden 

Åbyfjorden delas av Lysekils och Sotenäs kommuner. Fjorden är av riksin-
tresse för naturvård och är även ett Natura 2000- område. Fjordens grund-
områden är av riksintresse för yrkesfisket och de yttre delarna omfattar 
fångstområden för sill och skarpsill av riksintresse. Den biologiska statusen 
i fjorden är relativt god trots begränsad vattenomsättning. Lysekils kom-
mun tillåter inga nya avloppsutsläpp till fjorden.  

Bärfendalsbäcken 

Bärfendalsbäcken är reproduktionsområde för havsöring och ska skyddas 
mot förändring av vattenflödet och mot försämring av vattenkvaliteten.  

Munkedals kommun  

Gullmarsfjorden  

Gullmarsfjorden delas av Lysekils, Munkedals och Uddevalla kommuner. 
Fjorden med strandområden är av riksintresse för naturvården och är natur-
reservat. Vattenområdet utgör ett Natura 2000- område. Gullmarsfjordens 
marina miljö är unik och skall i största möjliga mån skyddas mot åtgärder 
som kan påverka vattenkvaliteten och den marina miljön på ett negativt 
sätt. 

Lysekils kommun tillåter inga nya avloppsutsläpp till fjorden.  

Kärnsjön 

Kärnsjön belägen i Munkedals kommun utgör huvudvattentäkt för hela Ly-
sekils kommun inklusive raffinaderiet Preemraff. Raffinaderiet använder 
både stora mängder råvatten och renvatten till processen. Vattenuttaget sker 
efter villkor i meddelad vattendom. Att vattentäkten har erforderligt skydd 
och att vattentillförseln är säkrad är av avgörande betydelse för Lysekils 
kommun. Ett arbete med att ta fram ett nytt utökat vattenskyddsområde 
med föreskrifter pågår. 

Väg och järnväg 

Länsväg 162 som går i nord-sydlig riktning genom kommunen ansluter mot 
väg E6 vid Gläborg i Munkedals kommun. Vägen är av riksintresse mellan 
Gläborg och Lyse och utgör en viktig kommunikationsled för Lysekils 
kommun.  

Järnvägsträckan ut till Lysekil utgår från Bohusbanan i Munkedals kom-
mun. Järnvägen är av riksintresse enligt MB 3 kap 8 § (kommunikationer) 
och för totalförsvaret och har stor betydelse för transporterna till och från 
Lysekils hamn. 
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Uddevalla kommun 
Gullmarsfjorden, Strömmarna 
Se under Munkedals respektive Orust kommun. 

Fast förbindelse över Gullmarn 
I denna översiktsplan föreslås att kommunen skall arbeta för att en fast för-
bindelse över Gullmarsfjorden kommer till stånd. Hur en sådan skall ut-
formas och var den skall förläggas beskrivs inte närmare i planen. Om ut-
redningsarbete påbörjas om ett läge för bro eller tunnel, är Uddevalla 
kommun starkt berörd av var en sådan förbindelses föreslås bli förlagd i 
kommunen.  

Ledningsreservat 
Diskussioner har förts angående en framtida fjärrvärmeledning från raffi-
naderiet i Brofjorden till Uddevalla kommun. Det finns även planer på en 
naturgasledning från Nordsjön som i ett möjligt alternativ förslås ansluta 
vid Brofjorden och sedan gå vidare söderut mot industrierna i Stenungsund.  

Om dessa projekt skulle bli aktuella i framtiden kommer Uddevalla kom-
mun att bli berörd av var möjliga ledningsreservat lämpligen skall förläg-
gas. 

Orust kommun 
Strömmarna 
Vattenområdet mellan Skaftölandet och Bokenäs (Uddevalla kommun) 
samt söder ut mot Flatö och Malö (Orust kommun) kallas för Strömmarna. 
Det grunda havssundet med strandområden är av riksintresse för naturvård 
och utgör naturreservat samt Natura 2000- område. Havsområdet skall i 
största möjliga mån skyddas mot åtgärder som kan påverka vattenkvaliteten 
och den marina miljön på ett negativt sätt. Lysekils kommun tillåter inga 
nya avloppsutsläpp till fjorden.  
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BEHANDLING AV RIKSINTRESSEN 

Allmänt 
I översiktsplanen skall visas hur riksintressena tillgodoses och bedömas om 
de förslag som ställs i planen kan innebära påtaglig skada på de riksintres-
sen som berörs. I planbeskrivningen har riksintressena beskrivits under ka-
pitlen ”Riksintressen” och under respektive sektorsanalys. Lysekils kom-
mun berörs i särskild hög grad av riksintressen för både bevarande och ex-
ploatering. Det medför att många av de fysiska förändringar som föreslås i 
kommunen på ett eller annat sätt berör riksintressena direkt eller indirekt. 
Detta är dock inte samma sak som att riksintressets värden utsätts för på-
taglig skada genom de föreslagna förändringarna. I det följande redovisas 
kortfattat på vilket sätt riksintressena berörs av planens förslag och vilket 
ställningstagande kommunen tar till hur riksintressena kan tillgodoses i 
kommunens planering. 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB  
Hela Lysekils kommun utom de norra delarna av Stångenäset omfattas av 
”Särskilda hushållningsbestämmelser” enligt 4 kap. i miljöbalken. I 4 kap 
1 § anges att områdena på grund av natur- och kulturvärden som helhet är 
av riksintresse och att ingrepp i miljön endast får göras om det kan ske på 
ett sätt som inte påtagligt skadar dessa värden.  

I 4 kap 2 § miljöbalken anges att i området norr om Lysekil till gränsen 
mot Norge skall särskild hänsyn tas till turismen och friluftslivet vid in-
grepp i miljön.  

Norr om Brofjorden får enligt 4 kap 3 § tung industri av visst slag inte upp-
föras, och söder om Brofjorden får enligt 4 kap 4 § inte uppföras ny enskild 
fritidsbebyggelse annat än som komplettering till befintlig eller fritidsbe-
byggelse med anknytning till det rörliga friluftslivet. 

I Lysekils kommun överlappar bestämmelserna i 2 § och 3 § varandra i 
området mellan Lysekil och Brofjorden. Detta ger en inkonsekvens som 
dock kommunen inte rår över. (Enligt bestämmelserna skall i området mel-
lan Lysekil och Brofjorden särskild hänsyn tas till turismen och friluftslivet 
vid ingrepp i miljön.) 

Bestämmelserna enligt 4 kapitlet skall inte hindra utvecklingen av tätorter 
eller det lokala näringslivet. De förslag till utbyggnad och förändringar 
som redovisas i planen syftar i så gott som samtliga fall till utveckling av 
näringslivet och kommunens tätorter. Hushållningsaspekterna bedöms där-
för ha tillgodosetts i kommunens planering. 

Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7kap 27 § MB) 

I Lysekils kommun är Gullmarsfjordens vattenområde, Strömmarna, Åby-
fjordens vatten och strandområdet i den innersta delen av fjorden, Näver-
kärr, Gröderhamnsängen samt Vägeröds dalar utpekade som Natura 2000- 
områden enligt EU:s nätverk för särskilt skyddsvärda områden. Miljöbal-
kens regler medför att tillstånd kan krävas för sådana verksamheter eller 
åtgärder som på ett betydande sätt kan medföra påverkan av Natura 2000- 
områdena.  
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Bevarandeplaner finns framtagna för samtliga Natura 2000-områden i 
kommunen. Dessa planer är emellertid inte fullständiga i alla delar utan 
skall kompletteras, bl a med nya basinventeringar. 

Gullmarn, Vägeröds dalar, Gröderhamnsängen och Näverkärr är samtliga 
naturreservat, och därmed har staten vidtagit en del av de skyddsåtgärder 
som krävs för att de skyddsvärda livsmiljöerna och arterna långsiktigt skall 
kunna bevaras. Gullmarsfjordens värden är sedan länge dokumenterade 
och belagda, och stat och kommun är överens om på vilket sätt naturvärde-
na skall skyddas. Kommunen är restriktiv till nya bostäder eller anlägg-
ningar inom reservatet och kräver nollutsläpp för verksamheter, bostäder 
eller andra anläggningar inom hela fjordens avrinningsområde vid ny- eller 
ombyggnad. 

Natura 2000-området för Åbyfjorden utgörs huvudsakligen av vattenområ-
den. Det är oklart vilka värden som skall skyddas enligt Natura 2000 då 
basinventeringar saknas. Stora delar av vattenområdet omfattas av strand-
skyddsbestämmelser och fjorden med omgivande landskap är av riksintres-
se för naturvården. Värdebeskrivningen till riksintresset omfattar dock en-
dast landområdena och inte vattnet. Särskilda restriktioner för nya enskilda 
avloppsanläggningar har införts i översiktsplanen också för avrinningsom-
rådet till Åbyfjorden. Inga nya utsläpp tillåts.  

I denna plan förutsätts att den begränsade utbyggnad av bostäder och an-
läggningar för turism som föreslås i Åbyfjordens avrinningsområde kan 
genomföras på ett sätt som inte skadar livsmiljöerna för växter och djur i 
fjorden.  

Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt      
3 kap MB 

Yrkesfiske 3 kap 5 § MB  
Småbåtshamnsutbyggnad har i första hand föreslagits till befintliga hamnar 
som idag redan är exploaterade och som bedöms ha låg produktion. All vi-
dare utbyggnad måste dock föregås av detaljplaneläggning, marinbiologis-
ka utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar varför det på översiktlig 
plannivå inte kan avgöras om de föreslagna utbyggnaderna kan genomföras 
utan att de förorsakar påtaglig skada på vattenområdet. 

Naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård 3 kap 6 § MB 

Naturvård 
Riksintresseområden för naturvården är Ramsvikslandet – Hållö - Kornö 
och Gåsöarkipelagen, Åbyfjorden – Bärfendalen, Broälven, Gullmarsfjor-
den, Trälebergs kile, Strömmarna – Koljöfjorden, samt Islandsberg – Kä-
ringöfjorden. 

Föreslaget utbyggnadsområde för småindustri i Hallinden berörs till en li-
ten del av riksintresset Broälven. Brodalens befintliga bebyggelse i Kyrk-
byn och stationssamhället inklusive föreslagen utbyggnad ligger i sin hel-
het inom Broälvens riksintresseområde. Enligt riksintressets värdebeskriv-
ning har Broälven en ursprunglig stam av havsöring som utgör en för hela 
landet betydelsefull genetisk resurs. Särskilt sårbara för påverkan är repro-
duktionssträckorna, som ligger i åns övre lopp. Reproduktionsområdena 
måste bevaras och vattenkvaliteten bibehållas. Värdena kan påverkas nega-
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tivt av t.ex. kulverteringar, omgrävningar, vattenuttag eller avverkning av 
skuggande träd och buskar i åns omedelbara närhet. Broälvens naturvärden 
har säkerställts genom bildande av naturreservat med föreskrifter om 
skyddsåtgärder.  
Föreslagen utbyggnad i Hallinden och i Brodalen kommer att föregås av 
detaljplaneläggning. Bebyggelse och verksamheter kommer att anslutas till 
kommunalt vatten- och avlopp och dagvatten kommer att tas om hand så 
att det inte påverkar Broälvens vattenkvalitet. De i översiktsplanen före-
slagna utbyggnaderna bedöms därför inte påtagligt kunna skada riksintres-
sets värden. 
Föreslagen utbyggnad av ett mindre område för bostäder i Röe på Härnäset 
ligger inom riksintresset Åbyfjorden – Bärfendalen. Enligt tillhörande vär-
debeskrivning är Åbyfjorden med fortsättning i Bärfendalen ur geoveten-
skaplig synpunkt av instruktivt morfologiskt värde. Landformerna är i sig 
typiska och tämligen orörda av mänskliga ingrepp. Fjorden och fjorddal-
gången har utomordentligt skönhetsvärde. Marskstränder och ängsskogar 
hyser värdefullt växt- och djurliv. På Härnäset finns representativa odlings-
landskap med stora utmarksbeten, havsstrandängar och ängar. Områdets 
värden kan påverkas negativt av att bl. a. jordbruks- eller betesdrift upphör, 
skogsplantering, igenväxning, bebyggelse, täkter och vägdragningar.  
Det föreslagna bebyggelseområdet ligger i anslutning till en befintlig större 
planlagd bebyggelsegrupp i Röe. Området utgörs av en bergssluttning åt 
öster där skogen avverkats nyligen. Bebyggelsen bildar en naturlig fortsätt-
ning på den befintliga husgruppen. De kriterier som ligger till grund för 
värdebeskrivningen av riksintresset är inte direkt tillämpbara för det aktuel-
la området. Den föreslagna utbyggnaden bedöms därför inte innebära att 
riksintresset skadas. Utbyggnaden skall prövas i detaljplan, där frågeställ-
ningarna ytterligare belyses.  
Föreslagen utbyggnad av golfbana med tillhörande uthyrningsstugor vid 
Holma säteri ligger inom riksintresset Gullmarsfjorden. Enligt värdebe-
skrivningen utgörs det dominerande naturvårdsintresset av Gullmarsfjor-
dens marina fauna. Bevarandet av Gullmarn som marint referensområde är 
en väldokumenterad angelägenhet. 
Detaljplanearbete för golfbanan pågår. I en till detaljplanen hörande separat 
miljökonsekvensbeskrivning utreds vilka konsekvenser anläggningen får 
för natur- och kulturvärdena i området. Inga utsläpp till Gullmarn tillåts. 
Inga ingrepp i ädellövskogen kommer att utföras.  
Föreslagna mindre utbyggnader av hamn för fritidsbåtar i Stockevik på 
Skaftö samt vid Finnsbo ligger inom riksintresseområdet Ramsvikslandet – 
Hållö – Kornö respektive Gullmarn. Huruvida en utbyggnad kan skada 
riksintresset se under ”yrkesfiske” ovan.  

Friluftsliv 
Riksintresseområdena för friluftsliv är Norra Bohusläns kust i Strömstads, 
Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner, Gullmarsfjorden i Uddevalla, 
Lysekils, Orusts och Munkedals kommuner samt Södra Bohusläns kust från 
Lysekil till Nordre älvs mynning i Lysekils, Uddevalla, Orusts, Tjörns, 
Stenungsunds och Kungälvs kommuner. 
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Föreslagen utbyggnad av bostadshus - fritidshus på Härnäset (två områden) 
ligger inom riksintresseområde Norra Bohusläns kust. Enligt värdebeskriv-
ningen utgörs värdena främst av de särskilt goda förutsättningarna för kust-
anknutna aktiviteter, men också för att området har goda förutsättningar för 
natur- och kulturstudier. Riksintresset omfattar ett geografiskt mycket stort 
område, vilket innebär att avgränsningen är grov och schematisk. Vid en 
fortsatt planering av de båda utpekade områdena kommer noggrannare av-
gränsningar göras, och särskild hänsyn tas till natur- och kulturvärdena i 
områdena, bevarande av strövstigar och eventuella andra värden för fri-
luftslivet så att ingen skada uppstår på riksintresset genom den föreslagna 
exploateringen. 

Föreslagen utbyggnad av småbåtshamn i Basteviksholmarna ingår i riksin-
tresseområdet Norra Bohusläns kust. Halva området omfattas av detaljplan 
där småbåtshamn medges. Den föreslagna utbyggnaden bedöms vara för-
enlig med riksintresset. 

Kulturmiljövård 

Riksintressena för kulturmiljövård är Centrala Bro, Fiskebäckskil Östersi-
dan, Immestad – Backa, Stora och Lilla Kornö och Lysekils stad.  

Föreslagna utbyggnadsområden i Brodalen ingår i riksintresset för kultur-
miljövård Centrala Bro. I värdebeskrivningen uttrycks riksintresset som 
”stenåldersboplatser i höjdlägen, hällristningar, järnåldersgravar, lämningar 
efter kastal från 1100- talet, medeltida kyrka samt kyrkby med prästgård 
från 1700- talet, skola med lärarbostad, affär och före detta mejeri”.  

Utbyggnaden föreslås bli genomförd på åkermark i anslutning till befintlig 
nyare bebyggelse. Ingen av de beskrivna kriterierna för riksintresset berörs 
av en utbyggnad enligt planförslaget, och den bedöms därför inte innebära 
skada på riksintresset. Stor hänsyn måste ändå tas till kulturmiljön vid en 
exploatering i området. 

Föreslagen utbyggnad av de norra delarna av Brastads samhälle ingår i 
riksintresset Immestad – Backa. I värdebeskrivningen uttrycks riksintresset 
som ”16 ristningsytor på berghällarna vid byvägen i Backa, gravfält med 
ett 70- tal gravar samt ett antal spridda ristningar, stensättningar och högar. 
I området ingår även kyrka från 1876 samt tidigare använd kyrkplats”. 
Riksintresseområdet är relativt grovt avgränsat. En noggrannare avgräns-
ning är gjord i kommunens kulturmiljöprogram. 

Föreslaget utbyggnadsområde utgör en liten komplettering till befintlig be-
byggelsegrupp som geografiskt och terrängmässigt anknyter till denna. 
Ingen av de berörda kriterierna för riksintresset berörs av en utbyggnad en-
ligt förslaget, varför denna inte bedöms utgöra någon skada på riksintres-
set.  

Föreslagna utbyggnadsområden i Fiskebäckskil och på Östersidan kan be-
röra riksintresset Fiskebäckskil – Östersidan. I värdebeskrivningen uttrycks 
riksintresset som ”Oregelbunden och tät trähusbebyggelse i form av enkla 
fiskarstugor, dubbelhus och stora skepparhus med sexdelad plan; sjöbodar 
och magasin; gatunät och gatubeläggning samt badrestaurang”. Ingen av de 
berörda kriterierna för riksintresset berörs av en utbyggnad enligt förslaget, 
varför denna inte bedöms utgöra någon skada på riksintresset. 
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Industriell produktion, energiproduktion, energidistribu-
tion, kommunikationer, 3 kap 8 § MB 

Industriell produktion, Brofjordens industriområde 
Riksintresset för industriell produktion i Brofjordens industriområde har 
efter samråd med Länsstyrelsen och Nutek minskats till sin omfattning mot 
tidigare redovisning. Aktuellt underlag och kriterier för riksintressets vär-
den saknas. Någon avstämning mellan planens förslag och riksintressets 
eventuella värden kan därför inte göras.  

Energiproduktion, Vindkraft, Brofjordens industriområde 
Energimyndigheten har föreslagit områden som skall utgöra riksintressen 
för vindkraft i landet. Brofjordens industriområde är ett sådant föreslaget 
område. Kriterierna för ett utpekat riksintresse skall enlig Energimyndighe-
ten vara att den beräknade vindenergin skall vara mer än 3 800 kWh/m2 
och år på höjden 80 m över land och hav. Vidare skall den möjliga ytan för 
vindkraftetablering vara minst 1,5 km2, och skyddsavståndet till bebyggel-
seområden vara minst 400 m. Anläggningar med effekt på minst 10-20 
MW skall kunna installeras i ett sådant område. 
Kommunen har efter studier av området konstaterat att de uppställda krite-
rierna inte kan uppfyllas i området utan att befintlig bebyggelse blir buller-
störd och att en planerad industriutbyggnad i Brofjorden påtagligt försvå-
ras. Kommunen bedömer därför att de av Energimyndigheten ställda an-
språken om riksintresse därför inte kan tillgodoses. 

Totalförsvar 3 kap 9 § MB 
Inga totalförsvarsintressen berörs av planens förslag. 

Sammanfattande bedömning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen bedömer att största möjliga hänsyn har tagits för att riks-
intressena skall kunna tillgodoses i planen. 
Kommunen anser dock att riksintresseområdet för industriell produk-
tion i Brofjorden skall minskas till den omfattning som redovisats i 
denna plan. Vidare anser kommunen att riksintresset för industriell 
produktion i Brofjorden skall prioriteras framför det föreslagna riksin-
tresset för vindkraft. Kommunen finner det därför inte möjligt att till-
godose föreslaget riksintresse för vindkraft. 
Det utökade riksintresseområdet för naturvård runt Broälvens vatten-
system kommer i konflikt med föreslaget utbyggnadsområde för indu-
striändamål i Hallinden och utveckling av bostadsbebyggelse i Broda-
len. Kommunen anser att ett verksamhetsområde enligt planens för-
slag och utbyggnad av Brodalen kan genomföras utan att Broälvens 
värden skadas.  
Det utökade riksintresseområdet för naturvård vid Åbyfjordens strän-
der kommer i konflikt med föreslaget utbyggnadsområde för bostads-
ändamål i Röe. Kommunen anser att utbyggnaden kan göras utan att 
värdegrunderna för riksintresseområdet skadas. 
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Allmänt 
I varje översiktsplan skall enligt plan- och bygglagen redovisas de miljö-
mässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser som de förslag som ställs i 
planen ger.  
Lysekil kommun kan erbjuda speciellt goda kvaliteter i boende- och livs-
miljö som inte lika lätt kan uppnås i en större kommuner eller i storstaden. 
Barnen har nära till skolan, arbetsplatsen kan ligga på gång- och cykelav-
stånd, rekreations- och fritidsmiljön finns nära bostäder och skola och en 
storslagen natur och dramatisk havsmiljö kan upplevas dagligen. Dubbelt 
boende kan undvikas när bostaden ligger i sommarparadiset året runt.  
Å andra sidan medför kommunens geografiska läge med långa näs och dju-
pa fjordar att många människor som vill bo i Lysekil måste pendla långa 
sträckor till sådana arbetsplatser som ligger på ett för näringslivet bättre 
läge än Lysekil. Om inte de kollektiva kommunikationerna är tillräckligt 
attraktiva innebär en sådan situation risk för ett ökat bilåkande och beroen-
de av bil. 
Frågan om det ur ett hushållningsperspektiv totalt sett är mindre resurskrä-
vande med koncentration till stora orter än med utglesning till de mindre 
besvaras inte i denna översiktsplan. Planens konsekvenser kommer därför 
att behandlas främst ur kommunens perspektiv och utifrån Lysekils speci-
ella förutsättningar.  
Varje kommun vill se en utveckling inom sitt område som är till gagn för 
kommunen och dess invånare. Lysekils kommun skiljer sig inte från andra 
kommuner i detta avseende. Översiktsplanen har därför i första hand ut-
formats efter de av kommunen ställda målen om en önskvärd framtid och 
en möjlig och rimlig utveckling.  
Konsekvensanalysen inleds med en översiktlig avstämning av planens 
huvuddrag mot de nationella och kommunala miljömålen. Därefter behand-
las miljökonsekvenserna för de utbyggnadsförslag som redovisas i planen. 
Sist redovisas de sociala och ekonomiska konsekvenserna och görs en be-
dömning av om det av översiktsplanen kan utläsas huruvida barnperspekti-
vet och jämställdhetsaspekterna tillgodosetts.  

Avstämning mot miljömålen 
I kapitlet ”Mål och utgångspunkter” redovisas de av riksdagen fastställda 
16 miljökvalitetsmålen som siktar på det önskvärda tillståndet för den 
svenska miljön år 2020. I kapitlet redovisas också förslag till lokala miljö-
mål för Lysekils kommun. Flera av miljömålen har direkt koppling till de 
förslag som ställs i översiktsplanen och det är därför följdriktigt att det görs 
en avstämning av förslagen mot miljömålen. Även om de kommunala mil-
jömålen ännu inte antagits av fullmäktige kan en sådan avstämning ge en 
indikation på om översiktsplanens förslag i något eller några avseenden går 
på tvärs mot den önskade framtida miljösituation i kommunen.   
Kommunen behandlar i sitt förslag till lokala miljömål samtliga de natio-
nella målen utom ”skyddande ozonskikt”, ”säker strålmiljö” och ”storsla-
gen fjällmiljö” 
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De miljömål som kan påverkas av planens utformning och innehåll är 
främst följande:  

Luft 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 

Efter samrådet av översiktsplanen och miljömålen har konstaterats att de 
lokala miljömålen som avser ”Begränsad klimatpåverkan”, och ”Bara na-
turlig försurning” är inaktuella. Nya mål skall tas fram i en reviderad ener-
giplan för kommunen. Flera av målen i den gamla planen är emellertid del-
vis uppfyllda i och med att kommunen byggt ut fjärrvärmenät där värme-
källan utgörs av spillvärme från raffinaderiet. Nätet kommer att också fort-
sättningsvis att kunna byggas ut i första hand i Lysekils tätort och ny be-
byggelse enligt planens förslag kommer att anslutas till det utbyggda nätet. 

I Lysekils kommun är den absolut dominerande utsläppskällan av CO2 ol-
jeraffinaderiet Preemraff. Den nu påbörjade utbyggnaden av raffinaderiet 
kommer att fördubbla utsläppen av CO2 från nuvarande 1,1 till 2,2 miljoner 
ton/år. Dessutom har raffinaderiet aviserat att ytterligare stora utbyggnader 
kommer att genomföras. Jämfört med raffinaderiets utsläpp av CO2 är de 
utsläppsmängder av klimatpåverkande gaser som härrör från kommunens 
verksamheter eller från sådana verksamheter som kommunen kan kontrol-
lera försumbara. Arbetet med lokala miljömål för målen ”Begränsad kli-
matpåverkan” och ”Bara naturlig försurning” omfattar därför inte raffina-
deriets verksamheter. Kommunen kommer även fortsättningsvis att sträva 
efter att minska koldioxidutsläppen från sådana verksamheter som kom-
munen kan påverka genom tex en minskad användning av fossila bränslen, 
både för uppvärmning och för transporter. 

Bebyggelsestrukturen i Lysekil har alltid varit tät med tätt liggande hus på 
små tomter. Översiktsplanen visar på en också fortsättningsvis koncentre-
rad bebyggelsestruktur, där det i första hand är de befintliga orterna som 
byggs ut och där områdena emellan bebyggelsekoncentrationerna sparas. 
På så sätt hushållar kommunen med de begränsade markresurserna samti-
digt som utveckling kan ske i de olika samhällena.  

Planen visar också genom att nya arbetsplatsområden kan tillskapas att 
kommunen strävar efter fler arbetsplatser för de boende i kommunen och 
för att pendlingen skall kunna minskas. 

I planen föreslås en utbyggnad av gång- och cykelvägssystemet och för-
bättrade kommunikationer med ökade kollektiva transporter. En tät bebyg-
gelsestruktur gynnar ökat underlag för kollektivtransporterna. Ett resultat 
av den föreslagna bebyggelsestrukturen med fler arbetsplatser, bättre 
kommunikationer, utbyggda cykel- och gångvägar samt förbättrad kollek-
tivtrafik kan bli minskat bilberoende med minskade koldioxidutsläpp och 
därmed på sikt begränsad klimatpåverkan som följd.  

I översiktsplanen föreslås att Brofjordens industriområde minskas till sin 
omfattning. Om de ursprungliga planerna på utbyggnad av tung industri i 
området hade fullföljts hade utsläppen av klimatpåverkande gaser från om-
rådet troligen varit betydligt mycket högre än idag och luftmiljön i kom-
munen avsevärt mycket sämre.  
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Kommunen har ett ur vindsynpunkt gynnsamt läge för utbyggnad av vind-
kraft. Samtidigt innebär många motstående intressen att de platser där 
vindkraften kan byggas ut med gott resultat är få. Även om det inte är möj-
ligt med så stor utbyggnad som tidigare antagits, är Brofjorden ur olika 
synpunkter ett väl lämpat område. Om en utbyggnad av vindkraftanlägg-
ningar genomförs enligt förslaget i översiktsplanen skulle detta bidra till-
minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.   
Miljökvalitetsmålet för luft är att luften skall vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luften i Lysekils 
kommun är mycket ren och frisk redan idag, även om lokala mindre stör-
ningar kan ske. Bedömningen är att den inte kommer att försämras genom 
de förslag som ställs i planen.  

Vatten 
• Ingen övergödning 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Levande sjöar och vattendrag 

Planeringen i Lysekils kommun har sedan länge inriktats på att värna havet 
och kommunens kustvatten. Särskilda restriktioner råder för bebyggelse 
och avloppsanläggningar i anslutning till Gullmarn, Broälven och Åbyfjor-
den genom att krav på nollutsläpp till fjorden ställs. Allt avloppsvatten från 
Lysekils tätort leds över vattendelaren till Långeviksverket på västsidan av 
näset och i ledning mot havet där vattenomsättningen är mycket god. Ett 
pilotprojekt med kväverening av avloppsvattnet genom musselodlingar på-
går för närvarande i kommunen.  
Dagvatten i nya planområden hanteras genom ett lokalt omhändertagande 
där så är möjligt.  
Successiv utbyggnad av Fiskebäcksområdet bedöms inte påverka vatten-
kvaliteten i Gullmarsfjorden negativt eller skada djur och växter inom Na-
tura 2000- området. Tvärtom innebär utbyggnad inom området att samtliga 
enskilda vatten och avloppsanläggningar kommer att saneras med krav på 
anslutning till kommunal anläggning. 
I översiktsplanen redovisas kommunens program för hur områden med då-
liga avloppslösningar successivt skall anslutas till kommunalt system eller 
hur avloppen skall åtgärdas genom andra gemensamma lösningar. Detta 
kommer att bidra till minskade utsläpp i kommunens vattenområden.  
Broälvens vattensystem skall värnas så att öringstammen säkras. Älvens 
vattensystem och stränder är säkrade genom naturreservat. Inga nya av-
loppsutsläpp tillåts till avrinningsområdet. Sanering av enskilda avlopp i 
Bro Kyrkby ingår i de åtgärder som på lång sikt skall skydda Broälven. 
Miljökvalitetsmålet om hav i balans och en levande kust och skärgård in-
nebär bland annat att skärgårdslandskapets natur- och kulturvärden skall 
bibehållas genom ett varsamt brukande och att bebyggelseutveckling och 
annan exploatering i skärgårdsområdet skall ske med hänsyn till den biolo-
giska mångfalden, natur- och kulturmiljövärdena samt värdena för frilufts-
livet.  
Den i planen föreslagna utbyggnaden på mark- och i vattenområden i 
kommunens kustområde med koncentrerad utbyggnad till befintliga sam-
hällen och bebyggelsegrupper innebär att en avvägning gjorts mellan 
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brukande och bevarande på ett sådant sätt att värdena i kultur- och natur-
landskapet kan bibehållas och att stora sammanhängande områden bevaras 
för framtiden och för friluftslivets behov. 

Landområden 
• God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innefattar bland annat delmålen om 
en planering för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och re-
surssnåla transporter, en planering för kulturhistoriska och estetiska värden 
och ett skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, effektivare energi-
användning i bostäder och nyttjande av förnyelsebar energi, strategier för 
hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall beva-
ras samt minskat trafikbuller och mindre radon, fukt och mögel inomhus. 
Som redovisats ovan föreslår översiktsplanen en i huvudsak tät och kon-
centrerad bebyggelsestruktur som på ett bättre sätt än en gles och utspridd 
ger möjlighet att anordna goda kollektiva transporter. En utbyggnad av 
gång- och cykelvägnätet skall främjas. I planen föreslås vidare ett byggan-
de som tillgodoser behovet av ett varierat utbud av bostäder med måttlig 
skala och som ansluter till landskapet och befintlig bebyggelsestruktur. 
Många av kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer har 
sedan tidigare skydd genom detaljplaner och regler för bygglovshantering. 
Övriga miljöer är identifierade i planen och ges förslag till skydd genom 
olika åtgärder. I kommunen finns rika möjligheter till friluftsliv och vistel-
se i bebyggelsenära grönområden både till lands och på vattnet. I kommu-
nens utbyggda fjärrvärmesystem utnyttjas energi från raffinaderiets spill-
värme. Det finns goda möjligheter att också utnyttja bergvärme och andra 
energisnåla uppvärmningssystem i glesare bebyggda områden. Bullerstörda 
områden är få i kommunen, problemen med höga radonhalter i inomhusluf-
ten är identifierade och möjliga att åtgärda liksom också andra krav på häl-
sa och säkerhet i boendemiljön. Sammanfattningsvis görs bedömningen att 
den befintliga bebyggelsemiljön tillsamman med översiktsplanens förslag 
till utbyggnad av nya bostäder i kommunen kan ske på sådant sätt att mil-
jökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” kan uppfyllas utan svårigheter. 

• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Arbete med en ny naturvårdsplan för kommunen har påbörjats och i sam-
band med det arbetet kommer förslag på nya lokala miljömål att tas fram 
för ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

De naturvärden som finns i Lysekils kommun är av stor betydelse för 
kommuninvånarnas livs- och boendekvaliteter och besökarnas upplevelser. 
Samtidigt är värdena unika sett ur ett större perspektiv, och utgör en viktig 
utgångspunkt i kommunens planering. Det är kommunens generella upp-
fattning att värdefulla naturmiljöer och rekreationsområden därför särskilt 
skall värnas och bevaras så långt möjligt från exploatering. Detta säker-
ställs idag bl a genom att naturinventeringar vid behov tas fram i samband 
med detaljplanering av nya bostäder och verksamheter. Ett levande lant-
bruk är också en viktig beståndsdel i naturvårdsarbetet och kommunen an-
ser det betydelsefullt att främja betesdriften i kommunen och undvika ex-
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ploatering på värdefull åkermark för att i så hög grad som möjligt bevara 
det öppna landskapet.  

Genom de kommande lokala miljömålen ges ytterligare möjligheter till att 
underlätta avvägningen mellan bevarandeintressen och anspråken på ny 
markanvändning så att inte de nationella och regionala miljömålen motver-
kas i den kommunala planeringen.  

Miljökonsekvenser 
Flera av föreslagna utbyggnadsområden i anslutning till tätorterna tar delar 
av orörd naturmark i anspråk. Detta är en oundviklig följd av utbyggnad 
och expansion. Enskilda utbyggnadsområden kommer därigenom att med-
föra påverkan på och ge konsekvenser för utpekade natur- och kulturmiljö-
er, friluftsliv och landskapsbild. Översiktsplanens förslag innebär dock att 
större intrång i särskilt känsliga och utpekade områden undviks. I planen 
har eftersträvats rimliga avvägningar mellan bevarande och utveckling. Det 
är dock svårt att i det översiktliga perspektivet redovisa konsekvenserna på 
detaljnivå i de enskilda områdena. Konsekvenser av föreslagna utbygg-
nadsområden kommer att därför senare att studeras och redovisas mer de-
taljerat i samband med att fördjupade studier genomförs och detaljplaner 
arbetas fram.  

I Lysekils tätort kommer både förtätningar inom befintlig bebyggelsestruk-
tur och ianspråktagande av helt nya områden att behöva genomföras. Ge-
nom de föreslagna nya utbyggnadsområdena i Fiskebäck tas orörda natur-
områden i anspråk för nya bostäder, och en mindre del av strandskyddat 
område behöver nyttjas för att en ändamålsenlig utbyggnadsstruktur och 
god hushållning med tillgängliga naturresurser skall uppnås. Konsekven-
serna av en utbyggnad i Fiskebäck har redovisats ingående i tidigare 
genomförd översiktlig planering och i detaljplaner. 

Flera utbyggnadsområden berör fornlämningar. Konsekvenserna av detta 
kan bli att utbyggnaden inte går att genomföra på planerat sätt eller att de 
berörda fornlämningarna måste tas bort. 

Föreslagna utbyggnader av hamnområden för fritidsbåtar kommer att på-
verka bottenförhållandena och strandområdena i dess anslutning. De flesta 
utbyggnader har föreslagits till hamnar som sedan tidigare är utsatta för 
påverkan. Konsekvenserna för den marina miljön bedöms därigenom bli 
mindre allvarliga än om hamnutbyggnader genomförs i orörda vattenområ-
den. Fortsatta undersökningar av den marina miljön i området och nog-
granna konsekvensbeskrivningar får utvisa om en utbyggnad är möjlig utan 
att bottenområdena och vattenmiljön tar skada. 

Sociala konsekvenser  
En viktig utgångspunkt i den kommunala översiktsplaneringen är en tro på 
den egna kommunen och på att de förslag som ställs i planen är bra för 
kommunen och för dem som lever där.  

Det är tryggt för barn att växa upp i en liten kommun som Lysekil, där det 
är nära mellan bostäder och skola, förskola och fritidsaktiviteter. Befolk-
ningsunderlaget är så stort att det finns goda utbildningsmöjligheter upp till 
och med gymnasiet och ett rikt utbud på fritidsaktiviteter. Man kan säga att 
bebyggelsestrukturen i kommunen hittills gynnat trygga uppväxtförhållan-
den. Om befolkningen däremot fortsätter att minska och därmed underlaget 
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för skolor och annan service försämras, riskerar utvecklingen att bli en an-
nan. Det är därför som det är särskilt viktigt att det i planen redovisas möj-
ligheter för en lämplig bebyggelsestruktur och utbyggnad i kommunens 
alla tätortsdelar.  
I översiktsplanen skall också framgå om de förslag som ställs är hållbara ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Den fysiska miljön kan missgynna kvinnors 
möjligheter till utveckling och delaktighet. En starkt utglesad samhälls-
struktur med dåligt underlag för service och kollektivtrafik kan innebära 
isolering för kvinnor och för sådana grupper som inte har möjlighet till fri 
rörlighet.  
Förslagen i översiktsplanen bygger i stort sett på befintliga strukturer som 
förtätas och byggs på. Det innebär att de små orternas kvaliteter med närhet 
mellan människor och till de gemensamma nyttigheterna förstärks. Genom 
en utbyggnad i Fiskebäck kommer visserligen avståndet till centrala Lyse-
kil att öka men området kommer ändå att ligga inom gång- och cykelav-
stånd till butiker, nöjen och service i centrum. Planens förslag ger förut-
sättningar för en befolkningsökning i stället för stagnation. Detta stärker 
serviceunderlaget och förbättrar förutsättningarna för ett gott liv i kommu-
nen för både kvinnor och män och deras barn.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utbyggnad enligt översiktsplanens förslag kräver ekonomiska investeringar 
av kommunen, delar av övriga samhället och enskilda.  
Kommunen behöver göra investeringar i övergripande infrastruktur genom 
utbyggnad av vägar för biltrafik och gång- och cykeltrafik i kommunens 
samtliga delar. Vägverket och kommunen bör tillsammans investera för att 
förverkliga den föreslagna utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet utefter 
de allmänna vägarna.  
Vatten- och avloppsnätet behöver förstärkas bitvis och reningsverken kom-
pletteras. Också utbyggnad av områden för verksamheter kräver kommuna-
la investeringar. 
Den långsiktiga utbyggnaden av Fiskebäck – Ulserödsområdet kommer att 
medföra kostnader för övergripande gatunät och för markförvärv.  
Kapaciteten i befintliga anläggningar och lokaler är relativt god inom sko-
la, omsorg, fritidsverksamhet och vård. Investeringar som behöver göras 
inom den närmsta femårsperioden handlar om ombyggnad och omdispone-
ringar av lokaler, nybyggnad av kök på Gullmarsskolan samt en viss om-
byggnad av Stångenässkolan. Ett visst utbyggnadsbehov av barnomsorgen 
i Lyse kan också förväntas.  
Driftkostnaderna för olika kommunala verksamheter kommer att öka i takt 
med ökande verksamhetsunderlag. Intäkter av skatter och avgifter bör där-
med också öka. Hur stor nettoeffekten blir av föreslagna utbyggnader är 
svår att bedöma.  
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FORTSATT ARBETE 
Nedan följer en lista på pågående eller planerade utredningar och planarbe-
ten: 

 

 Anm. Ansvarig 
FRAMTIDSVISION 2015 
 

pågår Kommunstyrelsen 
 

FÖRDJUPADE STUDIER 
Grundsund 
Fiskebäckskil, Östersidan 
 

 Byggnadsnämnden 

VA-PLAN FÖR KOMMUNENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 

pågår Kommunstyrelsen 

NATURVÅRDSPLAN 
 

pågår Kommunstyrelsen 

REVIDERING AVFALLSPLAN 
 

pågår Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

REVIDERING ENERGIPLAN 
 

 Kommunstyrelsen 

UTREDNING AV OMRÅDEN 
MED  
RISK FÖR BERGRAS OCH  
BLOCKNEDFALL 
 

 Kommunstyrelsen 
 

GRUNDVATTENÖVERSIKT pågår Miljö- och hälso-
skydds-nämnden 

UTREDNING 
SMÅBÅTSHAMNAR 
 

 Byggnadsnämnden 

PARKERINGSUTREDNING FÖR 
LYSEKILS TÄTORT OCH 
SKAFTÖ 
 

 Kommunstyrelsen 

UTREDNING FÖR 
LOKALISERING AV 
TURISTANLÄGGNINGAR  
 

 Byggnadsnämnden 

GÅNG- OCH CYKELVÄGPLAN pågår Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 

 

 

 

 



 












