
Vad tycker du? 
Förslag på ny översiktsplan för Lysekils kommun - granskning
Lysekils kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En översiktsplan beskriver kommunens syn på hur mark– och 
vattenområden i hela kommunen ska användas och utvecklas på sikt. 

Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2023 är planen utställd för granskning. Granskningen är till för att få fram ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt samt att ge intresserade möjlighet till insyn och påverkan. Det innebär att under denna period så 
har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter och därmed bidra med värdefulla åsikter. Du finner planförslaget  i 
sin helhet på kommunens hemsida, Ny översiktsplan - Lysekil 2023 - Lysekils kommun.

Översiktsplanen täcker hela kommunen och redovisas i nio avsnitt med text och kartor i en digital handling och i en utskrivbar 
rapport som ett komplement. I planen beskrivs en utvecklingsstrategi och ett förslag till mark- och vattenanvändningen för 
kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön fram emot år 2050.

Informationstillfällen
Bro Coworking 17 januari klockan 18-20
Skaftö Folkets Hus 19 januari klockan 18-20
Brastad Folkets Hus 24 januari klockan 18-20
Kommunhuset, Lysekil 25 januari klockan 18-20

Synpunkter
Du kan lämna synpunkter direkt i ett formulär i den digitala översiktsplanen, eller via e-post till  registrator@lysekil.se . Ange 
”Översiktsplan” i ämnesraden.  Det går även bra att skicka brev till:  Översiktsplan, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil. Lämna dina 
synpunkter senast den 28 februari 2023.

Vad händer sedan?
När granskningen är slut kommer kommunen att sammanfatta alla synpunkter som kommit in. De sammanställs i ett dokument som 
heter granskningsutlåtande och som du kan ta del av på kommunens hemsida efter granskningsperioden. 

Under våren 2023 kommer förslaget till ny översiktsplan att bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Målet är att den nya 
översiktsplanen antas i kommunfullmäktige sommaren 2023.

https://lysekil.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/oversiktlig-fysisk-planering/oversiktsplan/ny-oversiktsplan---lysekil-2023.html


Utvecklingsstrategi
Kommunen präglas av sitt läge vid havet och av de unika och attraktiva livsmiljöer
som kustlandskapet erbjuder. I den långsiktiga utvecklingen av kommunen
ska landskapets värden tas tillvara och ges förutsättningar för utveckling av såväl
obebyggda som byggda miljöer. Utvecklingsstrategin tar avstamp i de specifika
förutsättningarna, kvaliteterna och utmaningarna för Lysekils kommun och ger
de grova, grundläggande penseldragen för kommunens långsiktiga utveckling
av den fysiska miljön.

Det vackra landskapet -att äta kakan 
och ha den kvar
I den långsiktiga utvecklingen av kommunen ska landskapets unika värden tas 
tillvara och ges förutsättningar för utveckling av såväl obebyggda som byggda 
miljöer.

En kommun för alla - under hela året
En kommun för alla innebär en strävan efter ökad integration, ett 
samhällsbyggande där alla oavsett ålder, kön, etnicitet och livsåskådning kan 
känna tillhörighet och delaktighet och en utveckling där kommunens olika delar är 
åtkomliga och tillgängliga för alla

Bygga kvalitativt och bohuslänskt i ny 
tappning 
Den redan byggda miljön utgör självklart utgångspunkten för 
bebyggelseutvecklingen i kommunen. I Lysekils kommun finns flera 
bebyggelsemiljöer med höga kulturhistoriska värden där ett bevarande av miljön är 
viktig. Dessa miljöer ger platserna en historisk förankring och en berättelse om 
kommunens utveckling. De utgör inte minst kvalitativa och vackra miljöer som 
berikar och skapar karaktär.

Gör närheten hållbar och tillgänglig
I Lysekils kommun är de geografiska avstånden begränsade. De korta avstånden 
ska nyttjas på ett effektivt, hållbart och robust sätt så att närheten kan upplevas 
från alla delar av kommunen och ge god tillgänglighet i form av såväl en snabb 
pendlingsväg till arbetet, snabb uppkoppling och en trygg väg till skolan, likväl som 
en promenadväg till klättringen och en genväg över fjorden.

Kommunens målsättning är att planera för en ökande helårsbefolkning 
i en takt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar så att 
kommunens åtaganden kan tillgodoses och att goda livsmiljöer kan 
bibehållas och utvecklas.

Översiktsplanen är kommunövergripande, men det är inom Lysekils 
stad och samhällena Grundsund och Fiskebäckskil-Östersidan, 
Brastad och Brodalen-Bro som huvuddelen av kommunens 
bebyggelseutveckling kan ske utifrån deras tillgång till service och 
goda förutsättningar för hållbar mobilitet. Avgränsningarna för dessa 
områden utgör det som generellt i översiktsplanen beskrivs som 
staden och samhällena.

För vart och ett av dessa områden görs inzoomningar i mark- och 
vattenanvändningskartan för att på denna nivå redovisa föreslagen 
utveckling och ändring av den långsiktiga mark- och 
vattenanvändningen.

Inzoomningar görs även för Hallinden och Lysehalvön. Här redovisas 
kommunens två stora utvecklingsområden för verksamheter utanför 
tätbebyggt område. Inom den södra delen av Lysehalvön finns även 
förutsättningar för en utveckling av befintliga bebyggelseområden med 
inriktning mot ökat helårsnyttjande. Hallinden och Lysehalvön beskrivs 
generellt i översiktsplanen inom kusten och landsbygden.

Förslaget till översiktsplan innebär att en sammanhängande struktur av 
värdefulla naturområden, områden för friluftsliv och närrekreation, 
översvämningskänsliga områden och kustnära områden tillsammans 
utgör stommen för mark som långsiktigt ska säkerställas obebyggd. 
Den gröna strukturen tillgodoser ekosystemtjänster för goda livsmiljöer i 
den bebyggda miljön.



Lysekil

Bebyggelseutvecklingen i staden ska företrädesvis ske genom ett 
effektivt nyttjande av den befintliga bebyggelsen liksom genom 
förtätning och komplettering av befintliga bebyggelsestrukturer.
Inom stadens utbredning är det generellt önskvärt med en blandad 
bebyggelse med såväl en variation av bostäder som en blandning av 
bostäder, kontor, icke-störande verksamhet och service.
Vid förtätning får inte utpekade natur-, frilufts- och rekreationsområden 
tas i anspråk. Det får inte heller medverka till att kulturhistoriska värden 
förvanskas eller att stadsbilden påverkas negativt. Stadens högt 
belägna utsiktsplatser, hällmarker och siktstråk mot havet ska särskilt 
värnas i stadsbilden liksom kyrkans status som landmärke.
Staden ges förutsättningar för att växa. Huvudsakligen i riktning mot 
nordost och färjeläget vid Finnsbo, men i viss omfattning även mot 
nordväst längs sträckningen för en framtida alternativ infartsväg till 
staden, som syftar till att begränsa sårbarheten i stadens övergripande 
väginfrastruktur.
En långsiktig inriktning för att öka stadens attraktivitet och för att frigöra 
ytor för annat är parkering är en begränsning av biltrafiken i centrala 
staden i kombination med infartsparkeringar och ett samman-
hängande gång- och cykelvägnät. Gång- och cykelvägnätet bör 
förbinda de centrala delarna av staden med kringliggande bostads-
områden och sträcka sig vidare ut till den tätortsnära Gullmarsskogen.

Lysekil “staden vid havet” ges förutsättningar för utveckling som 
kommunens centralort, som hamnstad och som stad med kurorts-
tradition. Den havsnära marken ska nyttjas för att stärka denna 
identitet.
Den havsnära verksamhetsmarken ska nyttjas som en strategisk 
resurs där utrymmet säkerställer behov av ytor för de verksamheter 
som har behov av ett havsnära läge. Utvecklingsutrymme för övriga 
typer av verksamheter utan störningar på omgivningen finns i norra 
delen av staden, längs väg 161.
Stadens unika möjlighet att röra sig längs havet kring hela stads-
kärnan ska tillvaratas. Den möjligheten ska särskilt utvecklas i stråken 
inom och mellan Norra och Södra hamnen där stadskärnan ska 
stärkas och tillåtas växa fram till havet (C1). Omvandlingen kräver i 
dessa områden en offensiv hantering av ett förändrat klimat med 
stigande havsnivåer.
Klimatanpassningsåtgärder ska genomföras så att även befintlig 
bebyggelse och infrastruktur i södra delen av centrala Lysekil 
skyddas långsiktigt (S1). Utvecklingsmöjligheterna för Södra hamnen 
påverkas av Lysekilsbanans framtid. Komplexiteten och det 
strategiska värdet i områdets långsiktiga utveckling innebär behov   
av att fördjupa planeringen för Södra hamnen som helhet. Den 
långsiktiga utvecklingen av Södra hamnen som en del i stadskärnas 
utveckling ska studeras i en fördjupad process där Lysekilsbanans
framtid, klimatanpassningsåtgärder, säkerställandet av multi-
funktionella och allmänt tillgängliga mötesplatser vi vattnet, områdets 
arkitektoniska värden och uttryck som en viktig del i stadsbilden 
hanteras.

Förändrad användning

Pågående användning



Grundsund
Grundsund och Fiskebäckskil-Östersidan utgör tätorterna på Skaftö. 
Det är inom och i anslutning till dessa samhällen som 
bebyggelseutvecklingen av såväl bostäder som verksamheter och 
centrumfunktioner huvudsakligen ska ske. Grundsund ska fortsatt 
utvecklas som öns centralort.
Skaftö har en unik natur och särprägel. Områden och stråk 
för friluftsliv och närrekreation liksom ett sammanhängande nät av 
gång-/cykelvägar ska nyttjas för att länka samman öns olika delar 
och göra dem tillgängliga för boende och besökare.
De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas som en väsentlig del 
av Skaftös identitet liksom tillgången till havet som en väsentlig del av 
livskvaliteten. Platser längs havet ska tillgodose en utveckling av 
kvalitativa mötesplatser och en utveckling av kommunikationer till 
havs.
Föreslagen bebyggelseutveckling utgår från områden där goda 
livsmiljöer för boende under hela året bedöms möjligt att tillgodose. 
Det gäller såväl utpekade områden för bebyggelseutveckling genom 
ett förutsättningar för ett ökat helårsnyttjande av befintliga 
fritidsområden (B7) som områden för bebyggelsekomplettering (B8) 
och områden för ny bostadsbebyggelse (B6). God tillgång till service, 
kommunikationer och kvalitativa utemiljöer är viktiga utgångspunkter 
liksom förutsättningarna för anslutning till det kommunala VA-
nätet. En utveckling av tematiska boenden är önskvärd liksom 
bostäder riktade till unga och äldre.
Område för utveckling av centrum- och servicefunktioner (C4) finns i 
Grundsund centralt kring infartsvägen upp mot Torvemyr och 
omgärdas i öster av ett område för utveckling av nya bostäder (B5).
Kring Lönndals verksamhetsområde finns utrymme för utvidgning 
med nya områden för verksamheter (V4).

I Fiskebäckskil-Östersidan finns ett större område för nya bostäder på 
Fyreberget där arbete pågår med detaljplan (B11). Område för utveckling 
av centrum- och servicefunktioner (C5) finns mellan infartsvägen och 
hamnen i södra delen av samhället och i anslutning till detta finns mot 
väster två mindre områden för ny bostadsbebyggelse (B9, B10).
Kristineberg värnas som en viktig nod för marin utbildning, forskning och 
verksamheter för Skaftö liksom för kommunen som helhet. I södra delen 
av Fiskebäckskil-Östersidan finns planlagd verksamhetsmark inom 
Grönskult för utbyggnad och i den norra delen av samhället finns 
utvecklingsmöjligheter för småskalig verksamhetsutveckling i Evensås
(V5).
För att begränsa belastningen på väg 785 ska nya bebyggelseområden 
planeras så att nya utfarter till väg 785 undviks. Längs väg 785, sträckan 
Grönskult – Gunnesbo finns översvämningskänsliga områden där 
utredning krävs kring lämpliga åtgärder för att hantera de ökade mängder 
dagvatten som klimatförändringarna förväntas leda till.

Fiskebäckskil-Östersidan



Brastad
Brastad har tillsammans med samhällsområdet Brodalen-Bro 
stor potential för god och hållbar samhällsutveckling i de norra 
kommundelarna.
Brastad utgör ett samhälle med god tillgång till mark för utveckling av 
bostäder, service och verksamheter. Centrumområdet är idag 
koncentrerat till ett stråk längs väg 162. För att begränsa säkerhets-
risker kopplade till vägen, för att skapa förutsättningar för ett attraktivt 
centrumområde och för att centrumutvecklingen ska följa den 
önskade utbyggnadsriktningen är det önskvärt med en utbyggnad av 
centrumområdet mot nordost och sydväst (C7). 
I den västra delen av Brastad ges förutsättningar för bostads-
utveckling med fokus på komplettering och förtätning av befintliga 
bebyggelsegrupper, med bland annat utveckling mot ett ökat 
helårsnyttjande av fritidshusbebyggelse (B14). 
Inom den östra delen av Brastad finns förutsättningar för nya 
områden med bostadsbebyggelse längs väg 828. Inom dessa 
områden eftersträvas en variation av bostäder och boendemiljöer 
(B13). I samband med planläggning inom området ska tillgången till 
omgivande naturområden säkerställas liksom kvalitativa områden för 
närrekreation inom området. 
För småskalig jordbruksmark, inom utpekade utvecklingsområden för 
bostadsbebyggelse ska förutsättningarna att nyttja marken för 
småskalig odling, odlingslotter och liknande verksamhet studeras i 
planprocesser.
Som en förlängning av stråket för bostadsutveckling i östra Brastad 
ges förutsättningar för småskalig landsbygdsbebyggelse, såväl 
bostäder som småskalig verksamhet med inriktning mot lantbruk 
(SLB1).
Förutsättningar för verksamhetsutveckling finns i de norra delarna av 
Brastad i direkt anslutning till befintliga verksamhetsområden (V6).
Som en del i bebyggelseutvecklingen västerut föreslås en utbyggnad 
av gång- och cykelväg mot Rixö (GC12). Stråket för utbyggnad av 
gång- och cykelväg mellan Lysekil och Hallinden sträcker sig genom 
Brastad och bidrar till en ökad tillgänglighet såväl norrut mot 
Brodalen/Bro och Hallinden som söderut mot Lysehalvön, 
Gullmarsskogen och Lysekils stad (GC11).

Brodalen utgör ett lokalt närcentra som tillsammans med Bro har en 
utvecklingskraft grundad i klättringen som drivkraft och med generellt goda 
förutsättningar för ett rikt friluftsliv genom sitt läge som en port till Härnäset
och Åbyfjorden.
Brodalen-Bro ingår i området för den fördjupade översiktsplanen för Åby-
fjorden som med denna översiktsplan lyfts in som en del i den kommun-
omfattande översiktsplanen. 
I Brodalen-Bro finns idag en ansamling av bostadsbebyggelse, service och 
verksamheter, med en relativt stor andel helårsboende befolkning och med 
en stor efterfrågan på bostäder för helårsboende. Utvecklingskraften 
tillsammans med det goda läget för hållbar mobilitet genom närheten till 
knutpunkten Hallinden och till E6:an gör att Brodalen-Bro lyfts fram som ett 
samhälle som ska ges förutsättningar för utbyggnad av såväl service som 
en variation av bostäder.
Förutsättningar för service finns i form av utveckling av befintliga områden 
med service i de centrala delarna av såväl Brodalen som Bro (C8, C9). 
Områden för bostadsutveckling sträcker sig i ett stråk väster om Bro mot 
Vrångebäck (B16) och öster om Brodalen mot Ormdal (B15). 
Bebyggelsestråken följer längs de befintliga vägarna för ökad tillgänglighet 
och hållbar mobilitet och för att värna den karaktäristiska landskapsbilden 
med öppna jordbruksmarker och höglänta obebyggda bergspartier. 
Brodalen/Bro och dess omgivande landskap besitter höga kulturmiljö-
värden. Dessa ska beaktas med stöd i kulturmiljöprogrammets 
rekommendationer vid all förändring och prövning av tillkommande 
bebyggelse. En utveckling som breddar tillgången på en variation av livs-
miljöer ska eftersträvas med till exempel tematiska boenden, bygg-
gemenskaper och liknande initiativ.
Som en förlängning av stråket för bostadsutveckling öster om Brodalen 
ges förutsättningar för småskalig landsbygdsbebyggelse, med såväl 
bostäder som småskalig verksamhet med inriktning mot lantbruk vilken 
kan prövas i förhandsbesked och bygglov (SLB3A,B,C). Ett motsvarande 
stråk för landsbygdsbebyggelse sträcker sig som en förlängning av stråket 
för bostadsutveckling väster om Bro (SLB4A,B) samt i ett stråk från 
Brodalen västerut mot Röe (SLB2).
Längs Broälven följer områden som är känsliga för översvämning, ras och 
skred. Ny bebyggelse ska inte tillkomma inom dessa områden. Åtgärder 
uppströms i Broälven, liksom åtgärder som begränsar riskerna för 
påverkan på den byggda miljön ska utredas.

Brodalen-Bro



Hallinden
Området kring Hallinden ligger strategiskt väl till som en knutpunkt 
mellan väg 162 och väg 171, och närheten till E6. Det är redan idag 
en knutpunkt för kollektivtrafiken med en pendelparkering.
Med hänsyn till geotekniska förhållanden, begränsad kapacitet i 
elnätet och avsaknaden av kommunalt VA finns i nuläget 
begränsade förutsättningar för större och tyngre 
verksamhetsetableringar i Hallinden. Nya tekniska lösningar vad 
gäller VA och el, stabiliserande markåtgärder med mera kan öppna 
nya möjligheter. Ett område för utveckling av nya verksamheter i 
anslutning till befintlig verksamhetsmark föreslås utifrån det mycket 
strategiska läget sett till transport och logistik. 
Merparten av den obebyggda marken i Hallinden är jordbruksmark 
med ett aktivt brukande. Det strategiska läget motiverar utifrån 
samhällsintresset en prövning av verksamhetsutveckling för utpekat 
område. Övrig jordbruksmark i området ska värnas.
Den redan ianspråktagna bebyggda miljön kring hållplatsen har 
goda förutsättningar att kompletteras och utvecklas så att områdets 
strategiska läge och värde som knutpunkt nyttjas i sin fulla potential 
med en inriktning mot mobilitet, information och service (C11).
Lysekilsbanans framtid påverkar förutsättningarna för utvecklingen 
med hänsyn till viken typ av kommunikationer och övrig teknisk 
försörjning stråket på sikt ska nyttjas för. Inte minst påverkas 
förutsättningarna i form av åtkomst och rådighet över 
markanvändningen.
Skottefjället utgör ett höglänt och vidsträckt naturområde med 
utvecklingsmöjligheter för friluftsliv. Vandringsleder (Kuststigen och 
Soteleden) har sina sträckningar i nära anslutning. 
Goda förutsättningar finns för klättring både inom området och i 
omgivningarna i Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner. 
Vid en utveckling av cykelleder längs kusten i Norra Bohuslän har 
Hallinden ett strategiskt läge. Därmed är Hallinden med Skottefjället 
även ur ett friluftsperspektiv en knutpunkt som med utveckling av de 
befintliga strukturerna kan utvecklas för att underlätta och främja 
friluftslivet i området. 

Lysehalvön utgör ett geografiskt avgränsat område där den södra 
delens småskaliga bebyggelsestruktur skiljer sig från den norra 
delens storskaliga verksamhets- och hamnområde. Jordbruksmarken 
ska värnas som det element som ger halvön dess landskapskaraktär 
och som väver samman dess skilda delar.

Södra Lysehalvön
Närheten till kommunens centralort Lysekil och dess prägel av jord-
brukslandskap, hällmarker och värdefulla kulturmiljöer gör området 
attraktivt för boende. En trend med utflyttning av yngre familjer från 
centralorten till Lyse, gör att området har ett positivt flytt- och 
födelsenetto.
Bostadsbebyggelsen föreslås huvudsakligen utvecklas genom 
kompletteringar av redan befintlig bostadsbebyggelse (B19-B25). 
En utveckling av hamnområdet Basteviksholmarna föreslås (H6). 
Basteviksholmarna är en av de platser från vilken persontrafik med 
båt är möjlig att utveckla.
För att stärka förutsättningarna för helårsboende på Lysehalvön med 
en god tillgänglighet till Lysekils stad och till kollektivtrafik bör huvud-
sträckningen för utbyggnad av g/c-väg till väg 162 kompletteras 
(GC8). 

Brofjordens verksamhetsområde
På norra delen av Lysehalvön är den huvudsakliga inriktningen för 
markanvändningen omgivningspåverkande verksamheter. Det 
befintliga verksamhetsområdet med Preemraffs oljeraffinaderi kan 
utvidgas mot sydost med goda förutsättningar för utbyggnad av nya 
verksamheter (V7). Befintlig infrastruktur i form av väg, hamn, 
fjärrvärme, råvatten och el ger goda förutsättningar för komplett-
erande verksamheter liksom en utveckling av samverkan och 
symbios mellan verksamheter. Energiproduktion, i form av solenergi 
och vindkraft, är en prioriterad inriktning för verksamhetsutveckling. 
Området kan genom sitt läge invid Brofjorden lämpa sig för etablering 
av verksamheter med behov av ett vattennära läge och möjliga lägen 
för etablering av hamn bör studeras söder om Preemraff (H7).
Om det skulle uppstå ett behov av att tillföra energi till fjärrvärme-
verket är det kommunens nuvarande inriktning att producera värme i 
ett kraftvärmeverk, med möjlig placering i området, i närhet av 
fjärrvärmenätet och så nära kunderna som möjligt. 

Lysehalvön
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