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I nuläget kan inte nya byggrätter/tomter tillkomma på grund av avloppsfrågan, men förstudien 

har ändå studerat eventuella lämpliga platser för detta. Det är svårt hitta lämpliga nya tomter, där 

dels inträdande strandskydd inte är ett problem, dels placering av nytt bostadshus skulle vara 

lämplig ur hänseendet landskapsbild, sett till områdets befintliga karaktär. Det är inte konstigt att 

endast få platser kan anses lämpliga ur hänseendet landskapsbild, eftersom det får antas att man 

vid planläggningen inför gällande detaljplaner ansträngde sig för att skapa så många lämpliga 

tomter som möjligt, och marken man lämnade som allmän platsmark natur ansågs olämplig för 

tomter. Men tre platser som möjligen är lämpliga för nya byggrätter/tomter har kunnat 

identifieras. Dock är inte heller dessa helt oproblematiska. Nedan förklaras, i bild och lista, de 

möjligen lämpliga nya tomterna 1-3, och de två outnyttjade byggrätterna i gällande detaljplaner. 

 

Figur 1. Kartan visar platsen för den ursprungliga planansökans föreslagna bostadshus, två lägen som kan utredas i ett 
eventuellt framtida detaljplanearbete och de två outnyttjade byggrätternas läge.  
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1. Inom nuvarande allmän platsmark natur. Problem: Delvis inom inträdande strandskydd, 

och inte optimal ur hänseendet landskapsbild. Eventuell lösning: Flytt av ny 

byggrätt/tomt något åt sydväst, till delvis inom nuvarande privat bostadsfastighet 

Klåverön 3:51, skulle få byggrätt/tomt att hamna utom inträdande strandskyddsområde 

och bli mer lämplig ur hänseendet landskapsbild. Ägarna av Klåverön 3:51 torde kunna 

vilja medverka till detta, då det sannolikt är de som olovligen har uppfört en 

komplementbyggnad utom sin fastighet, väster om den, på allmän platsmark natur. I ny 

detaljplan kan möjligen fastighetens byggrätt flyttas åt väster, så att den olovliga 

byggnationen kan få planstöd, och sedermera fastighetsförrättning genomföras, så att 

fastigheten så att säga förflyttas åt väster, utan att förändras nämnvärt i storlek.   

2. Inom nuvarande allmän platsmark natur. Problem: Lämpligast ur hänseendet 

landskapsbild blir byggrätt/tomt är om den kan förläggas delvis inom bostadsfastighet 

Klåverön 3:37. Den fastigheten är relativt stor, och dess bostadshus är placerat en bit 

ifrån tänkt ny byggrätt/tomt, men uppenbart incitament för ägarna av Klåverön 3:37 

saknas. Eventuell lösning: Flytt ny byggrätt/tomt åt norr. Visserligen hamnar byggrätten 

då högre, men möjligen kan denna placering anses lämplig ur hänseendet landskapsbild.  

3. Inom nuvarande kvartersmark för bostad, dock på ”prickmark”. Inga uppenbara 

problem, (inget inträdande strandskydd, och lämplig ur hänseendet landskapsbild). Borde 

kunna bli ny byggrätt/tomt, såvida fastighetsägaren vill medverka till det.  

4. Fastighet med outnyttjad byggrätt inom gällande detaljplan. Fastigheten ligger längre än 

100 meter från strandlinjen. Strandskydd kommer därför inte att inträda på fastigheten, 

om gällande detaljplan upphävs för att ersättas av en ny.  

5. Fastighet med outnyttjad byggrätt inom gällande detaljplan. Fastigheten ligger närmare än 

100 meter från strandlinjen. Strandskydd kommer därför att inträda på fastigheten, om 

gällande detaljplan upphävs för att ersättas av en ny. En prövning mot de särskilda skälen 

för att upphäva strandskyddet måste därför göras i samband med att en eventuell ny 

detaljplan tas fram. 
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Figur 2. Modell norra Klåverön, sett från norr. Byggnaderna med rött tak är förlag på nya hus och outnyttjade byggrätter 

 

Föreslaget bostadshus i ursprunglig planansökan  

 
Figur 3. Modell på ett nytt bostadshus på den föreslagna platsen i ursprunglig planansökan. Platsen är markerad med 1 i 
figur 1. Byggnadsarea 80 kvm.  
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Figur 4. Foto från vägen som passerar sydöst mot den föreslagna platsen.  

 

 
Figur 5. Modell på nytt hus på den föreslagna platsen i ursprunglig ansökan, sett ca 150 meter norrifrån. Notera att ingen 
växtlighet finns med i landskapsmodellen.  
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Figur 6. Foto mot den föreslagna platsen i ursprunglig planansökan, taget ca 150 meter norrifrån.  

Eventuella nya byggrätter 

 
Figur 7. Modell på nytt bostadshus, på eventuell ny byggrätt i norra delen av planområdet. Markerat med 2 i figur 1. 
Byggnadsarea 75 kvm.  
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Figur 8. Foto mot taget mot platsen för ett eventuellt nytt bostadshus. Ett nytt hus skulle enligt detta förslag ligga bakom det 
röda huset på fotot.  

 
Figur 9. Modell på nytt bostadshus, på eventuell ny byggrätt i södra delen av planområdet. Markerat med 3 i figur 7. 
Byggnadsarea 130 kvm.  

 
Figur 10. Foto taget mot platsen för ett eventuellt nytt bostadshus. Ett nytt hus skulle enligt detta förslag ligga till höger om 
det gula huset på fotot.  
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Outnyttjade byggrätter i gällande detaljplaner 

 
Figur 11. Modellen visar hur det kan se ut om den outnyttjade byggrätt på ängen utnyttjas (nr 4 i figur 1). Byggnadsarean 
är 90 kvm, vilket motsvarar nu gällande detaljplans byggrätt på 75 kvm + 15 kvm attefallstillbyggnad.  

 

 
Figur 12. Modellen visar hur det kan se ut om den outnyttjade byggrätten norr om ängen utnyttjas (nr 5 i figur 1). 
Byggnadsarea 75 kvm.  

 

 
 
 


