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1. Inledning 
Inom kustzonen som helhet finns ett stort antal fritidshus med potential att omvandlas till 

permanentbostäder. Inom äldre s.k. fritidshusplaner, vilka tillåter endast små bostadshus, är 

fastighetsägarnas förväntan ofta stor på möjlighet till ökad byggnadsvolym. Eftersom en 

avgörande fråga vid omvandling är att den lokala va-situationen är löst, ökar fastighetsägarnas 

förväntan på ökad byggnadsvolym ofta när anslutning till det kommunala va-nätet har utförts. 

Även förväntan på förtätning, d.v.s. möjlighet till nya bostadshus/tomter, brukar öka när den 

lokala va-situationen är löst.  

Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om planläggning 

för nybyggnation av ett enbostadshus (80 kvm, i en våning) på fastigheten Klåverön 3:45, inom 

gällande detaljplans allmän platsmark natur. I kommunstyrelsens beslut § 318/2013-08-21 gavs 

positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta bostadshuset utan också, 

efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger inom Marstrands 

tätortsavgränsning”. I det positiva planbeskedet anges inte syftet med eller omfattningen av sådan 

planläggning. Enligt protokollet hade vid tiden för beslutet en ”gemensamhetsanläggning bildats 

på norra Klåverön för anläggande av VA samt anslutning till kommunalt VA på Koön.”  

Inom tätortsavgränsningen av Marstrands serviceort finns detaljplanelagd mark, och icke 

detaljplanelagd mark. Den icke detaljplanelagda marken utgörs av naturreservat och/eller 

strandskydd. Detaljplanelagd mark på norra Klåverön finns även strax utanför Marstrands 

tätortsavgränsning.   

Sedan det positiva planbeskedet har fastigheter på norra Klåverön, via Klöveröns va-samfällighet, 

anslutits till det kommunala va-nätet och Marstrand/Koöns avloppsreningsverk. Sedan 

planbeskedet har önskemål inkommit till kommunen om ytterligare nybyggnation av bostadshus 

inom norra Klåveröns detaljplaner. Dessa önskemål har besvarats med att det får prövas i 

förestående planläggning. Sedan planbeskedet har dessutom prövats annan ansökan om 

planbesked (ärende KS2015/343), för att möjliggöra nybyggnad av ett enbostadshus inom 

Klåverön 1:1, strax utom nu gällande detaljplaner, inom bl.a. naturreservat och strandskydd. 

Kommunstyrelsen beslutade § 257/2018-06-20 om negativt planbesked för detta. Förvaltningen 

ansåg att föreslagen byggnation var olämplig, och därmed att det var olämpligt att inlemma 

aktuell åtgärd i planläggningen för norra Klåverön. Förvaltningens inställning har inte förändrats.  

Avsikten med denna förstudie är att definiera förestående planläggnings syfte och omfattning, 

relaterade till kommunens vilja, nuvarande förutsättningar på platsen och konsekvenser.  

 Vilken geografisk avgränsning skall planläggningen avse? 

 Skall nya detaljplanen syfta till s.k. förtätning, d.v.s. till nya byggrätter/tomter, för att 

möjliggöra byggnation av nya bostadshus?  

 Skall nya detaljplanen syfta till s.k. omvandling, d.v.s. till att öka befintliga bostadshus 

byggrätter/möjliggöra tillbyggnader, för att främja att fritidsboende övergår till 

permanentboende?  
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Figur 1. Karta över Klåverön. 

 

Figur 2. Kartan visar var på Klåverön som önskemål finns för att pröva nya tomter. 

Sedan aktuell förstudie påbörjades har framträtt bilden av motstående intressen vad gäller 

utvecklingen av norra Klåveröns. Bilden har getts via telefonsamtal och mail från fastighetsägare 

på Klåverön, liksom genom spontana samtal vid platsbesök på ön. Åsikterna är starka både för 

och emot förtätning. Åsikterna för omvandling är starka, medan åsikter mot omvandling inte 

varit lika framträdande. Risken för överklagande vid förtätning får anses vara hög. Åsikterna för 
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både förtätning och omvandling är i hög grad baserade på förväntan på att så skall ske nu då 

anslutning till det kommunala va-nätet har utförts. 

  

2. Nuläge 
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster om 

Kungälvs centrum. Det är en av de största öarna i Kungälvs kommuns skärgård. Klåverön är till 

största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse (det finns inte vare sig bro eller fast 

färjeförbindelse) och domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra 

största delen av Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. 

Befintlig bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men 

även av äldre gårdar.  

Av bebyggelsen på öns norra del ligger merparten, men inte all, inom gällande detaljplaner. Av 

den detaljplanelagda marken ligger merparten, men inte all, inom Marstrands tätortsavgränsning. 

De gällande detaljplanerna upptar tillsammans en yta om cirka 125 000 kvm (12,5 hektar). De är 

från 1950- och 60-talen och är s.k. fritidshusplaner vilka medger små en-/tvåbostadshus, 

placerade diskret i landskapet. På 90-talet gjordes en liten s.k. frimärksplan inom en av de äldre 

detaljplanerna, för att möjliggöra nybyggnation av ytterligare ett litet bostadshus.  

 

Figur 3. Fotot visar bebyggelse på den norra delen av norra Klåverön. 

Inom de gällande detaljplanerna är strandskyddsområdet upphävt. Utom detaljplanerna gäller 

utökat strandskydd, till 300 meter från strandlinjen. Det finns ingen mark utom detaljplan som 

inte är strandskyddad. Detaljplanerna är till stor del omringade av naturreservatet och Natura 

2000-område. 

Inom gällande detaljplaner finns i dagsläget 26 enbostadshus och två outnyttjade byggrätter för 

enbostadshus. På hela Klåverön är i dagsläget (2018-08-15) 19 personer bosatta permanent. Av 

dessa är två personer under 18 år och sju personer över 65 år. Inom gällande detaljplaner är 10 

personer bosatta permanent. Av dessa är en person under 18 år och tre personer över 65 år.  
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Figur 4. Kartutsnitt över norra Klåverön. Blå fält visar nu gällande detaljplaner, svart linje visar den i ÖP utpekade 
tätortsavgränsningen för Marstrand, grönt fält visar naturreservat, blårandigt skrafferat fält visar strandskyddets utbredning. 

3. Förutsättningar 

3.1 Översiktsplan 

Enligt kommunens gällande översiktsplan 2010 (ÖP), antagen av kommunfullmäktige 2012, är 

syftet med tätortsavgränsningarna att tydliggöra översiktsplanens inriktning mot en mer 

koncentrerad bebyggelse. Avgränsningen utgår från en ca 1-2 km radie från ortens centrumpunkt. 

Med hänsyn till att det faktiska avståndet inte alltid överensstämmer med det upplevda 

gångavståndet har denna avgränsning sedan justerats utifrån de lokala förutsättningarna. Exempel 

på sådant som kan påverka det upplevda avståndet är höjdskillnader, standard på gång- och 

cykelnätet samt befintliga barriärer. Tätortsgränsen innebär att utbyggnadsbehovet för bostäder 

och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. Inom 

tätortsavgränsningen gäller krav på detaljplan för all ny bebyggelse för att säkerställa att marken 

används på ett så effektivt sätt som möjligt i enlighet med strukturbilden (sida 30).  

Kusten ska utgöra en resurs för bebyggelseutveckling och genom att prioritera några utpekade 

områden stöds kollektivtrafiken. Områden som är aktuella är Kovikshamn, Ödsmålsmosse, 

Rörtången, Aröd, Tjuvkil, Instön och Marstrand. Omvandling av fritidshus till helårsboende och 

komplettering med ny bebyggelse i dessa orter möter efterfrågan på boende nära naturen och 

havet. Utvecklingen av kustområden och landsbygden ska ske med hänsyn till natur- och 

kulturvärden, strandskyddet ska värnas och friluftsliv främjas. Utanför utvecklingsområdena i 

kustzonen ska ny bebyggelse prövas restriktivt. Utvärdering av denna inriktning ska ske inför 

nästa aktualitetsprövning (sida 17).  

I kustzonen finns ett stort antal fritidshus med potential att omvandlas till permanentbostäder. 

Detta gäller framförallt i de prioriterade områdena enligt VA i kustzon. Inom delar av kommunen 
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har detaljplaneläggning av vissa fritidshusområden, s.k. omvandlingsområden, påbörjats. Inom 

dessa och även andra är förväntan stor på möjligheterna till ökade byggytor och en långsiktig 

kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Omvandling av fritidsområden innebär en 

planändring av fritidshusplaner till detaljplaner för åretruntboende vilket ställer andra krav på 

gestaltning, infrastruktur m.m. och där olika intressen kan innebära konflikter (sida 46). 

Bebyggelsetrycket i kustzonen (Miljöbalken 4 kap.) i Kungälvs kommun är stort. En förutsättning 

för all ny bebyggelse i kustzonen är att vatten och avlopp finns utbyggt (sida 46). 

Målsättningen för Marstrand är ett hållbart samhälle utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

perspektiv, d.v.s. ett samhälle som är mindre säsongsberoende och med möjlighet till framtida 

utveckling på kort och lång sikt. Inriktningen för framtida bostadsbyggande för Marstrand 

inklusive grannbyar bör vara ett varierat utbud vad gäller upplåtelseformer och bostadstyper för 

att få ett socialt hållbart och levande samhälle. Eftersom det allmänna intresset är stort i området 

är det viktigt att stor vikt läggs vid att skydda natur- och friluftsintressen vid strandområdena och 

verka för större tillgänglighet för boende och besökande. Service är en viktig förutsättning för att 

Marstrand ska kunna leva året runt, för nya företagsetableringar och för besöksnäringen. (sida 38) 

Vikten av större underlag för service nämns.  

Tätortsavgränsningarna så som de ritats på kartor i ÖP får ses som schematiska, d.v.s. redovisade 

med låg noggrannhet, eftersom gränserna i någon mån, men inte korrekt, följer andra, korrekta 

gränser såsom de för naturreservat och detaljplaner.  

 

3.2 Riksintressen  

Norra Klåverön omfattas av riksintressen för naturvård, friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och 

högexploaterad kust (4 kap. 4 § MB). Inga åtgärder får ske som innebär påtaglig skada på ett 

riksintresse. Enligt gällande översiktsplan, generellt om hela kommunen, bedöms riksintressena 

naturvård och friluftsliv tillgodoses genom naturreservat, strandskydd och att endast utveckla och 

komplettera befintliga tätorter. Enligt miljöbalken utgör riksintressen enligt 4 kap. MB inget 

hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet och 

fritidshusbebyggelse får tillkomma som kompletteringar till befintlig bebyggelse. Eventuell 

kompletterande bebyggelse på platsen får inte hindra tillgången till natur och friluftsliv, det ska 

vara möjligt att fortsatt röra sig fritt i landskapet. 

 

3.3 Vatten och avlopp 

Fastigheter på norra Klåverön har, via Klöveröns va-samfällighet, anslutits till det kommunala va-

nätet på Marstrand. Avloppsvattnet tas om hand i Marstrands avloppsreningsverk på Koön. 

I oktober 2014 beslutade länsstyrelsen att ett kommunalt verksamhetsområde för spill- och 

dricksvatten ska inrättas senast 2028-12-31 inom ett område på norra Klåverön (KS2013/334-

12). Bakgrunden till detta beslut var att länsstyrelsen tagit emot en begäran från Klåveröns VA-

samfällighet om att pröva Kungälvs kommuns ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster att 

tillhandahålla vatten och avlopp. Vid denna tidpunkt var avlopps- och vattensituationen på norra 

Klåverön mycket bristfällig med bl.a. utsläpp av orenat vatten, otjänligt dricksvatten och brist på 

dricksvatten.  
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Figur 5. Området där kommunen är skyldig, enligt beslut från länsstyrelsen, att inrätta verksamhetsområde för VA senast 
2028-12-31. 

I beslut från länsstyrelsen 2016-09-15 (KS2016/1548-1) konstaterades att Marstrands 

avloppsreningsverk under somrarna överskrider tillåten belastning enligt gällande tillstånd. 

Kungälvs kommun ålades att utreda inkommande belastning. Länsstyrelsen angav vidare att de 

kommer att anmäla Kungälvs kommun till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål om 

tillståndet om 6000 personekvivalenter som maximal genomsnittlig veckobelastning överskrids 

varaktigt vid Marstrands reningsverk, t.ex. genom att fler fastigheter ansluts till verket. 

Kapacitetsproblematiken vad gäller avloppsanläggningen är ännu inte löst. Enligt grov 

uppskattning från va-enheten kan den vara löst inom 5-10 år. Att ansluta helt nya fastigheter, 

såväl som befintliga fastigheter med outnyttjade byggrätter, till avloppsnätet kan alltså bli 

problematiskt. Va-enheten beräknar behovet av avloppskapacitet efter antalet bostadsenheter. 

Vad gäller befintliga, redan bebyggda fastigheter, är det därför svårt att säga nej till omvandling 

(utökade byggrätter), förutsatt att antalet bostadsenheter inte ökar.  

Enligt va-enheten (april 2019) gäller att inga ytterligare/nya bostäder kan anslutas till Marstrands 

avloppsreningsverk förrän avloppsfrågan är löst, vilket kan ta cirka 10 år. Detta gäller såväl 

bostäder inom de två outnyttjade byggrätterna inom gällande detaljplaner (om de inte redan är 

formellt anslutna), som eventuella nya byggrätter/tomter tillkomna genom förtätning. 

Avloppsfrågan hindrar alltså förtätning. Va-enheten ser ingen möjlighet i nuläget att hindra 

befintliga bostäder, anslutna till avloppsreningsverket, från att få möjlighet till ökad 

byggnadsvolym, d.v.s. ser ingen möjlighet att hindra omvandling.   

Vad gäller enskilda avlopp har Miljö- och byggnadsnämnden yttrat (dnr MOBN-2014-1181, 

2014-10-17) att detta inte är ett godtagbart alternativ ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och inte 

heller ett långsiktigt hållbart alternativ.   

Dock anger Miljöenheten att fastighetsägare inte kan nekas prövning av tillstånd för enskilda 

avloppslösningar, exempelvis torrtoalett och lösning för bad-, disk- och tvättvatten. Huruvida 

tillstånd kan ges får prövningen utvisa. Miljöenheten anger vad gäller förtätning med nya 
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byggrätter/tomter att det är direkt olämpligt, om påkoppling till det kommunala va-nätet inte är 

möjligt. Även kommunens gällande översiktsplan anger att enskilda avloppslösningar i kustzon är 

olämpliga. 

3.4 Räddningstjänst 

Enligt Handlingsprogram för Bohus Räddningstjänstförbund enligt lag om skydd mot olyckor, 

ska bebyggelse av Klåveröns karaktär (enstaka byggnader och gårdar samt mindre byar) ha en 

normal insatstid under 30 minuter.  

Enligt Bohusläns Räddningstjänstförbund (september 2018) saknas i nuläget strategisk planering 

att utöka den operativa förmågan i Marstrand. Reglerat i avtal är att vid räddningsinsats till öar 

används Sjöfartsverkets båtar, från lotsstationen på Koön, för transport av räddningspersonal och 

material. Sjöfartsverket ansvarar för båten och dess framförande, och tillgängligheten till båtar 

uppgår till cirka 90 % under året. Dock kan båtarna momentant ha sämre tillgänglighet vilket då 

skall meddelas tjänstgörande insatsledare. Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas 

som hamnområde, och kommunalt vatten finns, anses räddningstjänsten även kunna transportera 

sig och mindre mängd materiel i en mindre, öppen båt, om väderleken tillåter. Dock är denna båt 

ej brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större omfattning. Räddningstjänstens 

förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad. Inför att möjligheten till 

boende/fast boende ökas måste en grundlig riskanalys utföras, för att tydliggöra vilken förmåga 

den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta hänsyn till. Diskussion bör föras om 

egen förmåga i form av t.ex. upprättande av brandvärn vilka kan verka tills dess att 

räddningstjänsten anländer. Diskussion bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen 

förmåga till insats samt förebyggande åtgärder. Därtill bör frågan lyftas om tillgång till 

brandvatten och hantering av släckvatten. 

3.5 Kulturmiljö 

Klåverön är utpekat i Kungälvs kommuns kulturminnesvårdsprogram (1990) som en värdefull 

miljö. I programmet står att ”Miljöns avgränsning sammanfaller med naturreservatsområdet som 

inrättades 1966”. Dock samstämmer kulturminnesvårdsprogrammets redovisning på karta av den 

värdefulla miljön inte med ytan för naturreservat. Enligt texten skulle gällande detaljplaner ligga 

utom den värdefulla miljön, men enligt kartan ligger de inom den. I 

kulturminnesvårdsprogrammet beskrivs framförallt Klåveröns karaktär och historia. Här nämns 

bl.a. jordbruk, förhistorisk tid, medeltid, och äldre gårdar, d.v.s. företeelser från långt tidigare än 

gällande detaljplaners tillkomst. Inga särskilda rekommendationer eller riktlinjer tas upp för hur 

den värdefulla miljön ska hanteras.  

3.6 Trafik och parkering 

Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom färja till fastlandets vägnät. Varje tillkommande 

bostadshus beräknas skapa behov av minst 2 båtplatser (1 på Klåverön och 1 på 

Marstrand/Koön eller närliggande område) och 1 P-plats för bil i anslutning till båtplats på 

Koön, eller i närliggande område.  

I dagsläget kan den som äger en fastighet på Klåverön ansöka hos kommunen om att hyra fast P-

plats på Koön. För P-platser på Koön finns prioriteringsordning i 6 kategorier, där kategori 1 har 

högsta prioritet, kategori 6 lägsta. För Klåverön är två kategorier intressanta: permanentboende 

på Marstrandsön eller Klåverön hamnar i kategori 1, och fritidsboende eller båtägare hamnar i 

kategori 5. I Kyrkegårdsviken finns en särskild parkeringsyta med 38 platser, dit enbart boende på 

Klåverön kan söka. Kön för kategori 5 är lång och rör sig långsamt. Kön för kategori 1 går 

snabbare och P-plats brukar kunna ordnas förhållandevis snabbt. Om fritidshus omvandlas till 
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permanentboende kommer efterfrågan på P-platser i kategori 1 öka, medan efterfrågan på P-

platser i kategori 5 minskar. Om nya bostadshus tillkommer kan efterfrågan i både kategori 1 och 

kategori 5 antas öka.  

För nybyggnation gäller generellt att parkeringsbehovet ska kunna uppfyllas inom fastigheten. 

Om detta inte är möjligt, som på Klåverön, gäller generellt att exploatören får genomföra 

parkeringsfriköp från kommunen. Kostnaden för parkeringsfriköp är 250 000 kr. 

Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Det finns dock inte alltid ledig 

plats när fastigheter byter ägare på Klåverön. I dagsläget finns en färja som hämtar sopor, oftast 

en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot timdebitering.  

3.7 Kommunal service och ekonomiska konsekvenser 

På Klåverön saknas kommunal service. Detta finns närmast på Marstrand/Koön. Målsättningen 

är fler permanentboende i området kring Marstrand/Koön, för att Marstrand ska bli ett mer 

levande samhälle året runt och ge bättre underlag för kommunal såväl som kommersiell service. 

Vad gäller skola kan kommunen i nuläget inte ge plats till alla barn på orten. Det är oklart när 

skolan kan utökas. Eftersom Klåverön saknar fast förbindelse kan sannolikheten antas vara låg att 

det blir ett stort inflöde av barnfamiljer. 

Eftersom fast vägförbindelse och färja till fastlandets vägnät saknas kommer ett ökat antal 

permanentboende på Klåverön sannolikt att belasta den kommunala ekonomin kraftigare, än vid 

ökat antal permanentboende på platser med bättre tillgänglighet. Detta på grund av att mer 

resurser krävs för att transportera sig till och från Klåverön. En omvandling från fritidsboende till 

permanentboende kan dock antas generera ökade skatteintäkter till kommunen.  

Om nybyggnation och omvandling till permanentbostäder sker kan efterfrågan på kommunal 

service, såsom skolskjuts och hemtjänst, öka. Om kostnaderna för att ge insatser blir för höga kan 

kommunen neka stöd och hjälp i hemmet, men kommunen kan då bli skyldig att erbjuda andra 

insatser, exempelvis särskilt boende.  

3.8 Strandskydd 

På Klåverön gäller för icke detaljplanelagda områden utökat strandskydd, till 300 meter från 

strandlinjen. Gällande detaljplaner är lagakraftvunna före 1975. Därför gäller, enligt Länsstyrelsen 

(september 2018), om de upphävs för att ersättas med ny att strandskydd inträder till 100 meter, 

alltså inte till 300 meter. För att i och med en ny detaljplan kunna upphäva strandskyddet måste 

dels uppfyllas minst ett av de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18c-d §§ miljöbalken (MB), dels 

strandskyddets syften inte motverkas. Enligt Länsstyrelsen (september 2018) gäller detta även för 

obebyggda tomter med byggrätt enligt nu gällande detaljplaner, i de fall de ligger inom 100 meter 

från strandlinjen. En sådan tomt finns. Byggrätten här kommer alltså inte att kunna nyttjas, om 

upphävande av strandskyddet för den inte kan motiveras. Länsstyrelsen har efter dialog uttryckt 

skepsis rörande möjligheten att upphäva strandskyddet på denna tomt.  

Den i planansökan föreslagna tomten ligger delvis inom 100 meter från strandlinjen. Den 

kommer därmed att omfattas av strandskydd, om nu gällande detaljplan upphävs för att ersättas 

av en ny. Platsen kan möjligen prövas positiv mot 7 kap. 18c § punkt 2 MB, vilken möjliggör att 

dispens kan ges om området som upphävandet avser är genom en väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen. Föreslagen 

tomt skulle möjligen kunna bedömas ligga tillräckligt väl avskilt från området närmast 

strandlinjen. En förutsättning utöver detta för att upphäva strandskyddet, är att allmänhetens 
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tillträde till strandskyddade områden runt omkring inte påverkas påtagligt, och att växt- och 

djurlivet inte påverkas påtagligt. Inför eventuell planläggning där upphävande av strandskyddet 

prövas, kommer därför en naturvärdesinventering att krävas. Länsstyrelsen har efter dialog 

uttryckt skepsis rörande möjligheten att upphäva strandskyddet på denna plats. 

De övriga önskemålen om nya tomter, som inkommit till kommunen efter den ursprungliga 

planansökan, omfattas inte av strandskydd då de ligger längre än 100 meter från strandlinjen.  

 

Figur 6. Kartan visar en 100 meters zon på var sida om strandlinjen, nu gällande detaljplaner och fastighetsgränser. 

3.9 Landskapsbild 

Befintlig bebyggelse på Norra Klåverön består idag främst av småskalig fritidsbebyggelse som är 

naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig landskapet, enligt rådande 

planeringsideal på 1950- och 60-talen, för fritidshusområden. De allra flesta fastigheterna är 

tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen och vegetation. Vegetationen är ofta mer naturlig 

än ordnad. Endast ett fåtal fastigheter rymmer större, flacka, obebyggda ytor. Bostadshusen är 

inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i bergsryggar och höjder). Mer utsatta lägen 

runt och mellan husen har lämnats obebyggda. Gällande detaljplan har ett tydligt syfte att husens 

profil ska vara låg, att husen inte ska bryta horisontlinjen och därmed inte heller störa intrycket i 

landskapsbilden av naturmark. Befintliga små hus med flacka takvinklar, lågt placerade i terrängen 

uppnår detta syfte.  

Med utgångspunkt i befintliga värden ryms stor potential till attraktiv utveckling av området. Det 

är därmed av stor vikt att framtida förtätande och/eller omvandlande bebyggelse anpassas till 

nämnda kriterier, d.v.s. att befintligt bebyggelsemönster följs, inte förändras i karaktär. Generellt 

finns en risk att nybyggnation liksom om-/tillbyggnation av bostadshus blir mer framträdande i 

landskapet, än vad den äldre bebyggelsen är. En effekt av det är att byggnaderna upplevs mer 

närvarande, d.v.s. intrycket av byggnader blir större i relation till naturen. Detta får till följd bl.a. 
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att hemfridszoner ökar, vilket kan få en negativ inverkan på det allmänna intresset av att kunna 

röra sig fritt inom naturområden i enlighet med riksintresset för det rörliga friluftslivet, liksom 

med strandskyddet och allmän platsmark.  

För att bevara och utveckla bebyggelsens befintliga värden krävs studier av vilken tillkommande 

byggnadsvolym respektive befintlig fastighet liksom nya tomter tål, i storlek och placering. 

Vanligt förekommande vid planläggning för omvandling är att samtliga befintliga fastigheter ges 

lika storlek utökad byggrätt, i en form av tanke om likabehandling och, kan antas, för att 

undkomma konflikter med fastighetsägare som känner sig förfördelade. På grund av 

fastigheternas kuperade terräng och befintliga värden låter det sig inte göras på Norra Klåverön, 

annat än om samtliga byggrätter utökas endast lite. Rimligare då, för effektiv omvandling, att de 

fastigheter som tål större byggrätter ges större byggrätter. Bedömningen bör göras baserat på 

fastigheternas respektive förhållanden, d.v.s. av sak. Bedömningen bör inte ta utgångspunkt i lika 

byggrätt till alla, d.v.s. bör inte göras med person i åtanke. Men, för att inte bli ohanterligt bör ett 

fåtal (2?) olika storlekar på utökad byggrätt definieras, och fördelas. 

3.10 Bygglovsbefriade åtgärder 

De s.k. attefallsreglerna började gälla i och med en ändring 2014, av plan- och bygglagen. På 

Norra Klåverön har endast ett fåtal attefallsåtgärder uppförts. Redan i nuläget finns alltså 

möjlighet till ökad byggnadsvolym på de flesta fastigheter. De s.k. friggebodsreglerna har gällt 

länge och sannolikt redan utnyttjats i hög grad, på Klåverön.  

Enligt attefallsreglerna får, till ett en- och tvåbostadshus, uppföras en tillbyggnad om max 15 kvm 

bruttoarea, en fristående byggnad om (i dagsläget) max 25 kvm byggnadsarea, samt max två 

takkupor, vilka får uppta max halva takfallets längd. Även s.k. friggebod om max 15 kvm 

byggnadsarea får uppföras utan bygglov. För både attefallsåtgärder och friggebodar gäller att de 

får uppföras på s.k. prickmark, d.v.s. i strid mot gällande detaljplan, men ska uppföras i 

omedelbar närhet av bostadshuset.  

Attefalls- och friggebodsreglerna tillsammans ger alltså möjlighet till totalt 55 kvm byggnadsarea 

plus takkupor, utöver vad gällande detaljplan medger, varav 15 kvm bruttoarea och takkupor kan 

adderas till bostadshuset. Detta skall ses i relation till gällande detaljplaners byggrätter om 75-80 

kvm, d.v.s. utgör ett stort relativt tillägg.  

4. Eventuell förtätning (nya byggrätter/tomter) 
Se bilaga: Eventuell förtätning.  

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. Men tre platser som 

möjligen är lämpliga för nya byggrätter/tomter har kunnat identifieras. Dock är inte heller dessa 

helt oproblematiska. 

5. Utgifter och intäkter för planläggning 
Se bilaga: Utgifter och intäkter för planläggningen.  

Den totala kostnaden för planläggningen är mycket svår att uppskatta. Planläggningen blir 

initialt/temporärt en skattefinansierad utgift.  
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Om planläggningen syftar till både förtätning och omvandling kommer intäkterna möjligen att så 

småningom täcka utgifterna för planläggningen, eller till och med att överstiga dem något. Men 

när en hyfsad kostnadstäckning sker kan inte förutsägas, och kan dröja många decennier. 

Om planläggningen syftar till enbart omvandling är sannolikheten låg att intäkterna någonsin 

täcker utgifterna. Del av den initiala/temporära skattefinansieringen får ses som permanent. Hur 

stor del kan inte förutsägas. När en någorlunda hyfsad kostnadstäckning sker kan inte förutsägas, 

och kan dröja många decennier. 

6. Sammanfattning 

6.1 Geografisk avgränsning 

Det positiva planbeskedet gäller ”den del av Klåverön som ligger inom Marstrands 

tätortsavgränsning.” Förvaltningens tolkning är att planbeskedet avser de delar inom Klåverön 

som ligger inom Marstrands tätortsavgränsning och också omfattas av nu gällande detaljplaner, 

samt de delar inom Klåverön som ligger utom Marstrands tätortsavgränsning men omfattas av nu 

gällande detaljplaner. Planbeskedet rör således en yta om cirka 125 000 kvm (12,5 hektar). 

Därmed avser planbeskedet/fortsatt planläggning inte de delar som ligger inom Marstrands 

tätortsavgränsning, utom detaljplan och inom naturreservat och/eller strandskydd.  

Det finns inga ytor inom tätortsavgränsningen, utom detaljplan, som inte omfattas av 

naturreservat och/eller strandskyddsområde. Marken här, inom naturreservat och/eller 

strandskyddsområde kan inte vara från allmän synpunkt lämplig att tas anspråk för att bebyggas 

(2 kap 4 § PBL), och markområdena och dess värden är tillfredsställande skyddade genom 

miljöbalken, varför det inte är rimligt att planlägga dessa områden.  

 

6.2 Förtätning  

För förtätning talar: 

 Möjligt tillskott av permanentboende inom Marstrands tätortsavgränsning.  

 Tillskott av bostäder i attraktivt läge.  

Mot förtätning talar: 

 Avloppsfrågan. Inga fler fastigheter får i nuläget anslutas till avloppsreningsverket på 

Marstrand/Koön. Det får tolkas som att inga fler bostäder får anslutas i nuläget. Att 

lösa avlopp enskilt inom kustzonen strider mot ÖP och miljöenhetens ståndpunkt. 

 Strandskyddsreglerna och landskapsbilden. När gällande detaljplaner upphävs inträder 

strandskyddet. Strandskyddet kan sedan endast upphävas om särskilt skäl enligt 

miljöbalken finns. Uppfyllelse av sådana skäl är mindre troligt. Det är svårt att finna 

några platser inom gällande detaljplans allmän platsmark natur där dels strandskydd 

inte inträder, dels nya bostadshus är lämpliga ur hänseendet landskapsbild. 

 Områdets landskapsbild/karaktär kan påverkas negativt, särskilt i kombination med 

tillägg av bygglovsbefriade åtgärder.  

 Brist på P-platser på Koön.  

 Risk att inget tillskott av permanentboende sker, med tanke på avsaknad av fast 

förbindelse och att anpassning till landskapsbild/områdets befintliga karaktär gör 

stora nybyggda bostadshus olämpliga, d.v.s. de kommer att vara relativt små, jämfört 

med genomsnittligt nybyggt enbostadshus av idag. 
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 Risk vid tillskott av permanentboende att efterfrågan ökar på förhållandevis dyr 

kommunal service (skolskjuts, hemtjänst, skola).  

 För kommunen förhållandevis dyr planläggning, med osäker kostnadstäckning.  

  

 

6.3. Omvandling  

För omvandling talar: 

 Möjligt tillskott av permanentboende inom Marstrands tätortsavgränsning.  

 Möjligt tillskott av permanentbostäder i attraktivt läge, utan att obebyggd mark tas i 

anspråk.   

Mot omvandling talar:  

 Områdets landskapsbild/karaktär kan påverkas negativt, särskilt i kombination med 

tillägg av bygglovsbefriade åtgärder.  

 Risk att inget tillskott av permanentboende sker, med tanke på avsaknad av fast 

förbindelse och att anpassning till landskapsbild/områdets befintliga karaktär gör 

större tillbyggnader olämpliga, d.v.s. bostadshusen kommer att fortsätta vara relativt 

små, jämfört med genomsnittligt nybyggt enbostadshus av idag.  

 Risk vid tillskott av permanentboende att efterfrågan ökar på förhållandevis dyr 

kommunal service (skolskjuts, hemtjänst, skola).  

 Förhållandevis dyr planläggning, med osäker kostnadstäckning.  

 Möjligen kan avloppsfrågan försvåra eller förhindra även vid omvandling, då större 

fritidshus kan komma att nyttjas av fler personer, särskilt under somrarna, då 

kapacitetsproblemet infinner sig. Att lösa avlopp enskilt inom kustzonen strider mot 

ÖP och miljöenhetens ståndpunkt.  

6.4 Resonemang om förtätning och omvandling  

Planläggning för både omvandling och förtätning på Norra Klåverön får, ur kommunens 

synvinkel, anses syfta till fler permanentboende. Men eftersom det i svensk lagstiftning saknas 

möjlighet att styra att bostadshus används som permanentbostäder istället för som fritidshus, är 

det oklart om planläggning för omvandling och förtätning leder till fler permanentboende. 

Sannolikheten att personer bosätter sig permanent ökar, om storleken på befintliga små 

bostadshus ökar, men i jämförelse med omvandling/förtätning på fastlandet får antas att 

permanentboendet på Klåverön, utan fast vägförbindelse och färja, ökar i låg grad. 

Fördelarna med fler permanentboende här är att det bidrar till att området kring 

Marstrand/Koön får bättre underlag för kommunal och kommersiell service liksom bli mindre 

säsongsberoende samt förstås, såvida de permanentboende flyttar från annan kommun, ökade 

skatteintäkter till kommunen.  

Nackdelarna med fler permanentboende på Klåverön är att efterfrågan på förhållandevis dyr 

kommunal service kan öka, liksom att behovet av utökad skola på Koön forceras, innan 

kommunen har möjlighet att investera i sådan. Eventuella nya permanentboende på Klåverön 

riskerar att bli för kommunen dyra nya permanentboende, jämfört med på fastlandet, d.v.s. den 

samhällsekonomiska lämpligheten riskerar att bli låg.  

Eftersom det är oklart huruvida omvandling leder till ökar permanentboende, liksom oklart 

huruvida det är samhällsekonomiskt lämpligt mer fler permanentboende här, och oklart om 
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kommunens kostnader för planläggning kan täckas, måste medvetandegöras ganska 

överhängande risk att planläggning för omvandling av Norra Klåverön blir en stor satsning till 

hög kostnad för kommunen, med endast liten samhällsnyttig effekt.  

7. Slutsatser 
Planläggning av norra Klåverön, om den så gäller både förtätning och omvandling eller enbart 

omvandling: 

 kan inte förväntas bidra nämnvärt till samhällsnyttig effekt (till målsättningen för 

Marstrand om tillskott av permanentboende/större underlag för service året runt). 

Därmed kan alltså inte heller väntas ekonomiskt positiv effekt, av nya permanentboende 

till kommunen. Fördelen med detta är låg risk för ökad efterfrågan på kommunala 

investeringar/förhållandevis dyr kommunal service.  

 blir initialt/temporärt en skattefinansierad utgift för kommunen.  

Planläggning nu av norra Klåverön kan inte syfta till förtätning, eftersom inga nya 

byggrätter/tomter kan tillkomma förrän avloppsfrågan är löst, d.v.s. om förmodligen 5-10 år.  

 

För den fortsatta planläggningen kvarstår därmed alternativen: 

1. Fortsatt planläggning nu, i syfte att pröva enbart omvandling 

 Möjligen kan avloppsfrågan försvåra även omvandling, eftersom belastningen på 

avloppsreningsverket kan öka av ökad bostadsvolymer som kan användas av fler, 

men det får i så fall utvisas och hanteras i senare skede av planläggningen.  

 Sannolikheten är låg att intäkterna under överskådlig framtid täcker utgifterna. 

Del av den initiala/temporära skattefinansieringen får ses som permanent. Hur 

stor del kan inte förutsägas.  

 

2. Planläggning först senare, då avloppsfrågan är löst (om uppskattningsvis 5-10 år), i syfte 

att pröva både förtätning och omvandling 

 Befintliga fastighetsägare blir hänvisade till att under väntetiden öka sin 

byggnadsvolym genom s.k. attefallsåtgärder och friggebodar.  

 Intäkterna kommer sannolikt att så småningom täcka utgifterna för 

planläggningen, eller till och med att överstiga dem. När detta sker kan inte 

förutsägas. 

 

Förvaltningens förslag är alternativ 1 – planläggning nu, i syfte enbart omvandling.  


