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8 SAMHÄLLSOMRÅDEN

För följande samhällsområden ges här en fördjupad redovisning av plane-
ringsproblem och kommunens intentioner beträffande markanvändning, 
bevarande och utveckling m.m. 

S 1 Edshultshall/Barrevik S 7 Käringön
S 2 Ellös   S 8 Mollösund
S 3 Gullholmen/Härmanö S 9 Nösund
S 4 Henån   S 10 Stocken
S 5 Hälleviksstrand  S 11 Svanesund
S 6 Kungsviken  S 12 Varekil

För Henån och Svanesund gäller av kommunfullmäktige antagna, fördjupade 
översiktsplaner. Dessa ersätts i sin helhet av denna redovisning.

Under perioden 2009-2022 skall kommunen ha en mark- och planberedskap 
för att kunna bygga cirka 670 nya bostäder inom samhällsområdena. Dessut-
om har det bedömts att cirka 225 bostäder kommer att uppföras inom övriga 
delar av kommunen. Utbyggnaden inom samhällsområdena föreslås bli för-
delad enligt följande:

Samhälle Antal 
bostäder

Finns i 
gällande 

detaljplan

Markbehov 
ha

Edshultshall/ Barrevik 30 0 5
Ellös 80 60 3
Gullholmen/Härmanö 20 0 3
Henån 140 15 15
Hälleviksstrand 40 10 5
Kungsviken 50 0 7
Käringön 5 5 0
Mollösund 40 20 3
Nösund 60 20 5
Stocken 30 0 4
Svanesund 100 30 7
Varekil 70 20 7

Riksintressen, förordnanden etc.
Samtliga samhällsområden ingår, helt eller delvis, i kustområdet, vilket enligt 
miljöbalken 4 kap 1 o 3 §§ i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till 
områdets stora natur och kulturvärden.

Bestämmelserna i miljöbalken 4 kap utgör inget hinder för utveckling av 
be� ntliga samhällen och det lokala näringslivet. 

Kommunen ser de stora natur- och kulturvärdena som en viktig resurs för 
boende och besökande. All lokal utveckling skall därför också ske med stor 
hänsyn till dessa värden.
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Stora områden runt be� ntliga samhällen är klassade som riksintresse för fri-
luftslivet och för naturvärden enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Vissa undantag 
har gjorts av riksintresset runt tätorterna. Enligt kommunens uppfattning är 
dessa undantag i � era fall alltför snäva. Kommunen anser att gränserna för 
riksintressena bör anpassas till de redovisade gränserna för samhällsområ-
dena.

De föreslagna avgränsningarna av samhällsområdena har gjorts utifrån en 
relativt ingående analys av såväl samhällenas utvecklingsbehov inom över-
skådlig tid som bevarandeintressena (naturvården och friluftslivet). Riksin-
tresset för kulturminnesvården behandlas inom varje berört samhällsområde 
för sig. 

Flera av kommunens tätorter är också mycket snävt instängda av olika för-
ordnanden enligt miljöbalken (strandskydd, naturreservat etc.). Kommunen 
ser det som mycket angeläget att värdefulla strand- och kustområden skyd-
das, men detta mål måste balanseras mot rimliga utvecklingskrav för boende 
och näringsliv i kustzonen om våra kustorter skall kunna överleva som levan-
de samhällen.

För att långsiktigt fungerande samhällen skall kunna bibehållas och utvecklas 
är det nödvändigt att planeringen görs utifrån ett helhetsperspektiv, där såväl 
bevarandeintressen som nödvändiga förändringar vägs samman. En sådan 
helhetssyn kan i vissa fall medföra att även mark med förordnande enligt 
miljöbalken (naturreservat, strandskydd etc.) kan behöva tas i anspråk för 
bebyggelse. Detta ligger i linje med kommunens ambition att utveckla ett 
långsiktigt hållbart samhälle med beaktande av såväl ekologiska som ekono-
miska och sociala aspekter.

Generella rekommendationer
All nybyggnation inom samhällsområdena skall föregås av detaljplanelägg-
ning.  

För Henåns centrum pågår arbete med en fördjupad översiktsplan. Till dess 
denna har antagits skall frågor av betydelse när det gäller mark- och vatten-
användning hanteras med utgångspunkt från denna ÖP.

Vid utbyggnad av mer samlad bebyggelse skall möjligheterna att anordna 
närvärmecentral för biobränsle (t.ex. pellets) prövas. Där så ej är möjligt av 
ekonomiska eller andra skäl skall kommunen genom riktlinjer i detaljplan 
och genom avtal med tomtköpare eller exploatör tillse att byggnadernas upp-
värmning i så hög grad som möjligt kan ske med förnyelsebara energislag 
(biobränsle, sol etc.). El som enda uppvärmningskälla skall undvikas i nypro-
duktion. 

Alla kommunens samhällen ligger direkt i anslutning till havet eller mycket 
nära. Familjer som söker sin bostad i sådana kustsamhällen har oftast en nära 
relation till havet och efterfrågar oftast båtplats och gärna även sjöbod. Pla-
neringen bär därför också eftersträva en rimlig balans mellan utbyggnad av 
bostäder och utbyggnad av hamnkapacitet.

Även en utbyggnad av anläggningar för turism skapar behov av nya båtplat-
ser, vilket skall beaktas vid fortsatt planering.
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8.1 EDSHULTSHALL/BARREVIK

Edshultshall, i äldre tider kallat bland annat Hallen eller Stranden under Bar-
revik, är ett gammalt � skeläge på nordvästra Orust. Från början användes den 
lilla viken som strandplats, en hamn för bönderna inåt land. Så småningom 
kom samhället att utvecklas till ett � skeläge, som växte i storlek när sillen 
kom. 

När sillen försvann under 1800-talet började befolkningen försörja sig på 
fraktfart och storsjö� ske. Fraktfarten sysselsatte så sent som 1950 nästan alla 
yrkesverksamma i samhället. 1985 såldes det sista fraktfartyget, 700-tonna-
ren Windö, vilket innebar slutet för fraktfartens era i Edshultshall.

Befolkning och boende
Från slutet av 1800-talet växte befolkningen och var som störst 1920, då 
omkring 280 personer bodde här. Befolkningen minskade sedan fram till mit-
ten av 1970-talet. Därefter har befolkningstalet legat relativt stilla på omkring 
150 invånare.

De allra � esta hus används som sommarbostäder och befolkningen ökar 
under sommaren. Totalt � nns omkring 120 fastigheter i samhället. Av dessa 
är omkring 40 helårsbostäder. Bostäder i � erfamiljshus saknas.

Befolkningen i samhället är betydligt äldre än på övriga Orust. Närmare 40 
procent av befolkningen var 65 eller äldre 2007, medan endast 25 procent var 
under 45 år.

Näringsliv och service
År 2006 hade omkring 30 personer sin arbetsplats i Edshultshalls/Barreviks-
området. De allra � esta arbetade inom handel och kommunikation eller till-
verkning.

I samhället � nns en kommunal gästhamn. Övrigt serviceutbud saknas i sam-
hället. 

Kommunens intentioner
Edshultshalls gamla � skeläge har ett stort kulturhistoriskt värde. Gällande 
detaljplan är otidsenlig och bör på sikt ersättas med en ny detaljplan. En 
sådan detaljplan skall bland annat säkerställa de kulturhistoriska värdena. Det 
är också viktigt at se över parkerings- och tra� ksituationen, liksom möjlighe-
terna att skapa � er båtplatser och sjöbodslägen. Ett mindre kafé, exempelvis 
på Jensholmen, skulle säkert öka attraktiviteten.

Gästhamnen bör byggas ut något. Edshultshall och Barrevik saknar för när
varande planlagd mark för fortsatt bostadsutbyggnad. Enligt kommunens mål 
skall planmässiga förutsättningar skapas för en utbyggnad av minst 30 nya 
bostäder under den 15-åriga planperioden.

På plankartan redovisas föreslagna utbyggnadsområden som totalt rymmer 
ca 45 bostadshus. Dessutom redovisas reservområden för ytterligare ca 15 
bostäder. Kommunen ser positivt på att ett antal bostäder uppförs som hyres-
rätter. 

Antal invånare Edshultshall 1975-2007

0

50

100

150

200

2005200019951990198519801975

Åldersfördelning 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Orust

Edshultshall

80-w65-7945-6425-4416-240-15



136

EDSHULT

EDSHULTSHALL BARREVIK

BARREVIK

EDSHULT

STENSBO

BOXVIK

Område med helt eller delvis förändrad markanvändning
Reservområde 
Övrig mark
Föreslagen gång/cykelväg
Strandskyddsgräns

Gräns för samhällsområde 

Skyddzon kring befintligt reningsverk.
Ingen ny bostadsbebyggelse

Tänkbart läge för
ny småbåtshamn

Badplats

Befintlig
verksamhet

Barrevik
Edshultshall

Föreslagen
bostadsbebyggelse

Edshultshalls samhällskärna.
Kulturhistoriskt värdefull miljö.
Äldre otidsenlig detaljplan, bör
ersättas med ny detaljplan som  
syftar till att säkerställa de
kulturhistoriska värdena, förbättra 
trafik och parkeringssituationen,
pröva möjligheten att utöka
antalet båt- och sjöbodsplatser mm.
Viss förtätning möjlig

Gamla skolan.
Utnyttjas idag
som samlingslokal

Föreslagen
bostadsbebyggelse
c:a 10 småhus

Reservområde 
bostäder

Reservområde bostäder
3 - 4 småhus

Planerat gång- och
cykelstråk mellan 
Hälleviksstrand och
Mollösund. Skall inarbetas
 i kommande detaljplaner.

Befintligt område för fritidsbebyggelse.
Under förutsättning att anslutning till
kommunalt VA sker, kan byggrätter
utökas till helårsstandard och eventuellt
viss komplettering vara möjlig

Under förutsättning att såväl
befintlig som ny bebyggelse
ansluts till kommunalt VA kan
viss komplettering medges (4- 6 hus)

ÖP 2009
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I samband med exploatering för ytterligare bostadsutbyggnad bör möjlighe-
ten att anordna en småbåtshamn utanför allmänna vägen mellan Edshultshall 
och Barrevik prövas.

Kommunen ser det som önskvärt ur miljösynpunkt att bebyggelse norr om 
Edshultshall ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Om sådan anslutning 
sker är kommunen också positiv till att ändra planbestämmelserna för fri-
tidsbebyggelseområdet vid Sollid så att normal helårsstandard medges för 
bebyggelsen. Kommunen är också positiv till att en viss komplettering av 
bebyggelsen görs för att ekonomiskt underlätta en anslutning till kommunens 
VA-system.  

I ett långsiktigt perspektiv vill kommunen knyta samman kustorterna på väs-
tra Orust med ett gång- och cykelvägnät. Dessa gång- och cykelvägar skall 
inarbetas i de nya detaljplaner som tas fram för samhället. En bussfi cka bör 
också anordnas i anslutning till ny bebyggelse.

Riksintressen
Samhället berörs av redovisade riksintressen för friluftsliv och naturvård. 
Riksintresset för naturvård berör planerad hamnutbyggnad. Riksintresset för 
friluftsliv berör delvis föreslagna bostadsområden. De nuvarande avgräns-
ningarna av riksintressena är till synes mycket schablonmässigt gjorda. Bland 
annat innefattas delvis kvartersmark, hamn etc. i båda riksintresseområdena.

Enligt kommunens uppfattning bör avgränsningen av riksintressena anpas-
sas till redovisad gräns för samhällsområdet. Detta innebär att riksintresse-
området för naturvård minskas något, medan området för riksintresset för 
friluftsliv minskas i vissa delar och ökas i andra. Kommunen bedömer att de 
förslagna ändringarna inte innebär någon påtaglig skada på respektive riks-
intresse som helhet.

8.2 ELLÖS

Ellös är ett gammalt fi skesamhälle, med anor åtminstone från 1607, då det för 
första gången nämns i skrift. Liksom i övriga fi skelägen försörjde sig invå-
narna på fi ske och sjöfart, men samhället kom också tidigt att skilja sig från 
andra fi skelägen genom att de också försörjde sig på lokal handel. Ellös hade 
också redan under 1600-talet en egen präst. Under 1800-talet fi ck samhället 
ett gästgiveri och ett antal lanthandlare. 

1893 blev Ellös municipalsamhälle i Morlanda socken, vilket innebar att 
orten själv skulle sköta vissa uppgifter såsom hälsovård, vatten och renhåll-
ning och byggnadsärenden. Under 1800-talet kom också industrin igång, 
med sillsalteri och senare konservfabrik.  

Befolkning och boende
Från att ha haft en befolkning på endast drygt 230 personer kring förra sekel-
skiftet har Ellös utvecklats till att bli en av Orusts största tätorter med när-
mare 1 200 invånare, om man också räknar med den närmaste landsbygden. 
Ellös ökade kraftigt i befolkning fram till senare delen av 1970-talet. Under 
senaste åren har befolkningen varit relativt stabil. I samhället fi nns ett relativt 
varierat utbud av både småhus och hyresrätter.

Antal invånare Ellös 1975-2007
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Näringsliv och service
I Ellös fi nns idag över 700   arbetstillfällen. De fl esta arbetar inom tillverk-
ningsindustrin, framför allt inom båtbyggeri. Här ligger t.ex. Orusts största 
företag, Hallberg-Rassy varv som tillverkar exklusiva segelbåtar, inte minst 
för exportmarknaden. Fortfarande är också livsmedelsindustrin viktig. Här 
fi nns verksamheter inom både fi skberedning och växthus för odling av sallad 
och färska kryddor.

En majoritet av de sysselsatta är inpendlare. Ellös är också det samhälle på 
Orust där befolkningen är minst beroende av arbetspendling. Över hälften 
av de förvärvsarbetande Ellösborna arbetar i samhället och sammanlagt när-
mare tre av fyra har sin arbetsplats någonstans i kommunen. Göteborg är den 
största utpendlingsorten utanför kommunen. Kommunikationsmöjligheterna 
dit förbättrades väsentligt med byggandet av väg 178 mot Varekil.

Ellös är det viktigaste servicecentret för västra Orust. Här fi nns skola för år 
0-9, samt förskola och fritidshem, äldreboende och tandläkare. Kommersi-
ell service fi nns i form av bland annat livsmedelsbutik, bank, restauranger, 
hotell- och konferensanläggningar. 

Kommunens intentioner
Enligt kommunens intentioner skall det fi nnas en planberedskap som möjlig-
gör en utbyggnad av minst 80 nya bostäder i Ellös under planperioden (15 
år).

I Husebyområdet, som delvis är detaljplanelagt, fi nns utrymme för ca 60 nya 
bostäder. Dessutom planeras ett 20-tal bostäder för äldre i centrala Ellös. I 
bergen norr om korsvägen planeras omkring 25 nya bostäder.

Ellös är centrum för sysselsättning och service för västra Orust. Det är där-
för angeläget att ha en planreserv för fortsatt utbyggnad av industri och 
annan verksamhet. Tre olika utbyggnadsområden föreslås varav två utgör en 
utbyggnad av Slätthults industriområde. Flera av de nya tomterna är lämp-
liga för olika servicefunktioner och kunskapsintensiva verksamheter, som 
t.ex. reklambyrå och it-företag. I södra delen av samhället föreslås ett mindre 
område för främst serviceinriktade verksamheter. Befi ntlig dagligvarubutik 
vid Ellöskorset har ett akut behov av fl er parkeringsytor. Eventuellt behöver 
intilliggande fastighet lösas in.

Frågan om att driva en färjeförbindelse mellan Ellös och Norge har disku-
terats i olika sammanhang. Kommunen ser positivt på en sådan etablering. 
Strandområdet mellan reningsverket och fi skberedningsindustrin reserveras 
som utredningsområde för nyttotrafi k.

Området kring Folkets hus har pontetial för att utvecklas till ett ”evene-
mangstråk” för idrottstursim, kulturevenemang etc. Befi ntligt idrottsområ-
de föreslås kunna kompletteras med bl.a. framtida ishall. Därmed kan över-
skottsvärme utnyttjas för uppvärmning av skola och intilliggande bostadsbe-
byggelse. Korsningen vid skolan föreslås bli utformad som en rondell. 

Kommunen ser positivt på en utveckling av badplatsen norrut.

Åldersfördelning 2007
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Idrottsområde

Planlagt bostadsområde
c:a 70 bostäder

Reservområde bostäder
c:a 50 bostäder

Föreslaget
verksamhetsområde

Reservområde 
bostäder
15 -20 tomter

Värdefulla naturområden

Planerade 
äldrebostäder

Föreslagen 
hamnutbyggnad
ev. sjöbodar

Föreslagen gång/cykelväg 
mot Stocken och Tuvesvik

Föreslagen bostadsbebyggelse
25 - 30 bostäder

Bostäder

EllösÖvrig mark
Föreslagen gång/cykelväg
Strandskyddsgräns

Småindustri och 
serviceverksamheter

Värdefullt 
grönområde

Befintlig dagligvarubutik med 
stort behov av ytterligare
parkeringsplatser

Ellös korsväg
Ev. anordnas rondell

Tänkbar lokalisering 
av ishall

Utredningsområde för 
hamn och verksamheter

Gräns för samhällsområde 
Område med helt eller delvis förändrad markanvändning
Reservområde 

Befintlig badplats
ev. utbyggnad norrut

ÖP 2009



140

S
A

M
H

Ä
LL

S
O

M
R

Å
D

E
N

Ellös skall knytas samman med Tuvesvik och Stocken med en gång- och 
cykelväg. Denna skall anslutas till samhällets befi ntliga gång- och cykelväg-
nät. Viss utbyggnad av småbåtshamnen föreslås väster om ångbåtsbryggan.

Riksintressen, strandskydd
Föreslagen tätortsutveckling berör inga riksintressen.

8.3 HENÅN

Henån är beläget i den nordöstra delen av kommunen och ligger i en sprick-
dal som i nord-sydlig riktning genomskär Orust. Samhället växte ursprungli-
gen upp längs med ån och utmed vattnet. Henån är kommunens största sam-
hälle. Med drygt 2 000 invånare är det dock ett av landets minsta kommun-
centrum.

Det sedan medeltiden kända hemmanet Henån (Heinain) omnämns 1519 i 
en jordebok. Under 1600-talet utgör Henån ett odelat hemman. En bro har 
byggts över ån. På 1700-talet har Henån blivit uppdelat i fyra gårdar. I sam-
band med enskiftet 1823 skiftas gårdarna ut. Folkmängden ökar snabbt och 
gårdarna klyvs till allt mindre enheter under 1800-talet. Torpare och backstu-
gusittare blir fl er och fl er. 1880 hade Henån cirka 100 invånare. 

Då vägarna var i det närmaste obefi ntliga blev den under mitten av 1800-
talet framväxande ångbåtstrafi ken av stor betydelse för Henåns utveckling. 
Under andra hälften av 1800-talet, ångbåtstrafi kens glansperiod, kunde det 
under sommaren anlöpa 8-10 ångbåtar på en dag. Henån förändras från att ha 
varit enbart ett jordbrukssamhälle till att även bli en handels- och badort. Den 
första butiken i Henån öppnades 1850. På 1920-talet fanns det sex butiker i 
själva Henån och lika många i den närmaste omgivningen.

I början av 1900-talet blomstrade badortslivet. Det fanns fl era pensionat och 
hotell i samhället. Henåns Värdshus, idag ombyggt till vårdcentral, är en av 
de få byggnader som vittnar om Henåns tid som badort. Under 1920-talet 
började sommarhusbyggandet och speciella sommarhusområden som Näset 
och Snarviken uppstod. Henåns första industri, en stenkvarn, kom på plats 
1926 och följdes av sågverk och fl era småbåtsvarv. 

I samband med kommunsammanslagningarna 1962 och 1971 lokaliseras 
Orust första högstadieskola, en läkarcentral och den centrala kommunala för-
valtningen med mera till Henån. Henån blir centralort i den nya storkommu-
nen Orust. 

Den nya vägen 160, som invigdes 1966, gav Henån goda förbindelser både åt 
norr mot Uddevalla och åt söder mot Stenungsund och Göteborg.

Henån genomgår mellan åren 1965-1975 en dramatisk expansion. Befolk-
ningen ökade från ca 400 till ca 1 600 invånare, industrin och framförallt 
båtindustrin expanderar, nya butiker och servicefunktioner etableras. 

1986 färdigställdes en ny centrumanläggning, Hamntorget, med bland annat 
systembolag, ICA-hall, diverse fackbutiker, bibliotek med mera. Nya bygg-
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nader som inrymmer handel, service och bostäder har också vuxit fram längs 
med väg 160. Omvandlingen av centrum fortsätter. Samtidigt har fl era cen-
tralt belägna industrier fl yttat till industriområdet Lunden.

Dagens samhälle har expanderat över det omgivande berget, främst väster-
ut. De hinder som sprickdalsterrängen innebär för samhällets utbyggnad har 
medfört att Henån idag är utsträckt över ett, i förhållande till sin folkmängd, 
stort område. Ängsberget är det senaste stora utbyggnadsområdet. 

Utbyggnadstakten har dock minskat påtagligt efter 1990 och Henån har efter 
det minskat något befolkningsmässigt.

Befolkning och boende
I Henånområdet bor för närvarande (år 2007) knappt 2 300 personer. Befolk-
ningens åldersstruktur liknar i stort sett strukturen för Orust om helhet. 

Totalt fi nns ca 1 000 helårsbostäder i samhället med varierande upplåtelse-
former - äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Friliggande småhus med ägan-
derätt är den dominerande boendeformen. Antalet hyreslägenheter är ca 300. 
Huvuddelen av bostäderna är byggda efter 1970.

Planlagd mark för nya bostäder fi nns vid Högeliden. Totalt ryms ca 15 nya 
bostäder inom detta område.

Näringsliv och service
I Henån fanns 2006 drygt 1 700 arbetstillfällen, vilket motsvarade en tredje-
del av kommunens samtliga arbetstillfällen. De fl esta arbetstillfällena fi nns 
inom handel och kommunikation, vård och omsorg samt tillverkning och 
utvinning. De största arbetsställena är Najadvarvet och kommunens centrala 
administration. 

Knappt hälften av de förvärvsarbetande som bor i Henån arbetar också här. 
En femtedel av de bosatta i Henån arbetar i andra delar av kommunen, medan 
resten pendlar till andra kommuner, de allra fl esta till Uddevalla, Göteborg 
och Stenungsund. Henån hade 2006 en nettoinpendling av arbetskraft på 670 
personer.

I Henån fi nns kommunal skola för år 0-9, förskola, fritidshem samt en frisko-
la. Här fi nns också vårdcentral, barnmorskemottagning, tandläkarmottagning 
med mera. 

Henån har kommunens största utbud av kommersiell service. Här fi nns bland 
annat två livsmedelsbutiker, ett antal specialbutiker, restauranger, pizzerior, 
kiosk, gatukök, hotell, systembolag, apotek, post och bankkontor. 

Från Henåns bussterminal går relativt tät trafi k med expressbussar både norr-
ut mot Uddevalla och söderut mot Stenungsund och Göteborg. Henån är även 
en viktig knutpunkt för den lokala busstrafi ken. 

Antal invånare Henån 1970-2007
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Kommunens intentioner
För Henån fi nns en fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 
1993. När ÖP 09 antas kommer den att ersätta planen från 1993. Denna redo-
visning kommer därmed också att gälla som översiktsplan för Henån. Kom-
munen kommer senare att vidareutveckla dessa riktlinjer till en mer detalje-
rad strategisk plan (FÖP) för Henån. 

Enligt kommunens mål skall det fi nnas en planberedskap i Henån som möj-
liggör en utbyggnad av minst 140 nya bostäder under planperioden (15 år). 

Inom nu planlagda områden fi nns utrymme för ca 15 nya bostäder varav 
huvuddelen i form av fl erbostadshus. En mindre del i områdets södra del 
föreslås kunna bebyggas under planperioden, resten av området redovisas 
som reservområde.

I den tidigare översiktsplanen för Henån var den fortsatta bostadsutbyggna-
den tänkt ske öster om väg 160. Detta projekt skulle dock kräva mycket höga 
initialinvesteringar i form av nya vägar, planskilda korsningar över väg 160, 
ny VA-matning, marklösen etc. 

Mot bakgrund av den mer begränsade efterfrågan på nya bostäder som kan 
förväntas inom överskådlig tid, har det bedömts som ekonomiskt orealistiskt 
att nu exploatera hela detta område.

Huvuddelen av bostadsproduktionen under planperioden föreslås ske i Dal-
byområdet väster om tätorten. Detta område har ett havsnära, attraktivt läge 
på bekvämt gångavstånd från centrum. Totalt ryms ca 140 nya bostäder inom 
detta område. Eventuellt kan en viss nybyggnation påbörjas under den södra 
delen under planperioden. 

Förutom Dalby föreslås ett 30-tal nya bostäder på Ängsberget norr och söder 
om befi ntlig bebyggelse. Eventuellt kan också ett antal nya bostäder inrym-
mas inom skolområdet. Även inom centrumområdet föreslås ett mindre antal 
bostäder.

Enligt de övergripande målen i översiktsplanen skall kommunen ha en lång-
siktig planberedskap för industriutveckling inom varje kommundel. Det 
tänkta utvecklingsområdet för norra kommundelen är Hogens industriom-
råde. Genom regeringens upphävande av detaljplanen sommaren 2005 kom-
mer dock den fortsatta industriutvecklingen i Henån att ytterligare försenas 
åtminstone 3-4 år, vilket är synnerligen olyckligt. Efterfrågan på industri-
mark inom Henånområdet är för närvarande stor samtidigt som planlagd 
industrimark saknas.

Kommunen avser nu att driva detaljplanen för Hogenområdet i mindre etap-
per, vilket kommer att medföra ökade kostnader och mer administration. 
Samtidigt kommer åkermarken mellan det tidigare föreslagna industriområ-
det och Ellösvägen att planläggas för industriändamål.

I anslutning till det föreslagna industriområdet avsätts ett område som skydds-
zon. Inom skyddszonen medges tills vidare ingen ny bostadsbebyggelse. 
Skyddszonen innebär ingen restriktion för nuvarande markanvändning.  
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Ridklubb

Område som kan exponeras för
viss bullerstörning under tiden
industriområdet färdigställs. Ingen
ny bostadsbebyggelse får medges

Hogen. Planerat 
industriområde

I anslutning till befi ntligt industriområde vid Lunden fi nns också vissa utbygg-
nadsmöjligheter. Denna mark är i första hand tänkt som expansionsmöjlighet 
för befi ntliga verksamheter. 

Henåns centrum innehåller det största samlade serviceutbudet i kommunen. 
Området är också av vital betydelse för båtindustrin (sjösättning, utrustning 
etc.). För närvarande pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan för 
Henåns centrum. De grundläggande syftena med denna plan är att:

•  Genom en breddning av Henåns centrums innehåll stärka områdets konkur-
renskraft och attraktivitet

•  Skapa en attraktiv och upplevelserik hamnmiljö med bland annat ett sam-
manhängande gångstråk runt hela området.

•  Förbättra tillgängligheten bland annat genom fl er parkeringsytor
•  Säkerställa båtindustrins behov av utrustningskajer, sjösättningsmöjlighe-

ter etc.
•  Utöka småbåtshamnens kapacitet

I och med att reningsverket försvinner öppnas möjligheter att bygga ut Hamn-
torget så att torgmiljön ansluter till hamnen och vattnet. Nya verksamheter 
som diskuterats är bland annat simhall, fritidsbåtmuseum, hotell/restaurang, 
bio etc.

Det mest angelägna projektet ur kommunikationsteknisk synpunkt är den 
föreslagna förbifartsleden förbi centrumområdet. När denna led byggts ut 
kommer framförallt den tunga genomfartstrafi ken förbi centrum och skolan 
att minska. 

I anslutning till Henån fi nns områden av stort värde för friluftsliv. Badplatsen 
vid Småholmarna och naturområdet söder om Nävrekärr är sådana områden 
som skall säkerställas som närrekreationsområde. Området kring Rödberget 
utgör en värdefull miljö som skall bevaras.  

Riksintressen
Föreslagen utveckling av Henån berör inga riksintressen.

Henåns hamn
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8.4 HÄLLEVIKSSTRAND

Lerkilen vid Hälleviksstrand användes ursprungligen som en hamn för bön-
derna kring Hällevik. När sillen kom, lockades folk från inlandet hit, och fi s-
keläget utvecklades. Under 1800-talet blev fi skeläget utskeppningshamn för 
havre och stora magasin byggdes på hamnplanen.

Något senare började badgästerna söka sig hit och badhus med mera anla-
des. Hälleviksstrand fi ck också ångbåtsförbindelse med Göteborg och Lyse-
kil. Storsjöfi sket var den huvudsakliga näringen men också fraktfarten hade 
betydelse. 

1905 brann nästan hälften av den gamla bebyggelsekärnan. Nya enkelhus och 
dubbelhus återuppbyggdes dock på traditionellt sätt på de gamla grunderna. 

Antalet invånare nådde sin kulmen på ca 600 personer år 1910. Efter första 
världskriget gick fi sket och fraktfarten tillbaka och invånarantalet minskade 
kontinuerligt fram till 1970-talet, detta trots att nya näringar som varv, sten-
huggeri, konservindustri och mekanisk verkstad etablerades i samhället.

Hälleviksstrand är landbas för färjtrafi ken till Käringön. Framförallt sommar-
tid präglar detta starkt samhället med omfattande trafi k och en oftast kaotisk 
parkeringssituation. Samtidigt utgör färjtrafi ken en del av samhällets ”puls”.

Befolkning, boende
Efter en lång tid med minskande befolkning vände utvecklingen omkring 
1970 då antalet invånare var ca 200. Vid slutet av 2007 bodde omkring 260 
personer i området.

Andelen äldre är större än i kommunen i stort. Omkring en tredjedel av befolk-
ningen är över 65 år. Andelen barn i åldrarna 0-15 år är lägre än genomsnittet 
i kommunen, medan andelen ungdomar i åldern 16-24 år ligger nära genom-
snittet.

Bebyggelsen i det gamla samhället är urtypen för det traditionella fi skeläget. 
Längs stränderna ligger täta rader med faluröda och ockragula sjöbodar. 
Omedelbart bakom klättrar ljusmålade bostadshus på berget med gavlarna 
mot vattnet. I utkanten av den täta kärnan ligger större och senare byggda hus 
omgivna av trädgårdar. 

Idag utnyttjas de allra fl esta av husen i det gamla samhället enbart som fritids-
hus. De årsboende bor huvudsakligen i de nyare delarna av samhället söder 
och öster om den gamla kärnan. I samhället fi nns ca 30 hyreslägenheter samt 
12 lägenheter i en bostadsrättsförening. 

För närvarande pågår en utbyggnad av ett nytt bostadsområde omedelbart 
öster om det gamla samhället. Detta område inrymmer drygt 40 småhustom-
ter.

Näringsliv, service och kommunikationer
Totalt hade omkring 30 personer sin arbetsplats i Hälleviksstrand år 2006. De 
fl esta var män och sysselsatta inom tillverkning och utvinning. Största arbets-

Antal invånare Hälleviksstrand 1975-2007
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givaren är en mekanisk verkstad. Totalt var drygt 100 Hälleviksstrandsbor 
förvärvsarbetande år 2006. De fl esta pendlade till arbeten på annan ort.

En liten bit utanför samhället ligger Stensbo skola, en friskola för elever i år 
0-5. Planer fi nns för byggandet av en hotell- och konferensanläggning i sam-
hället. Det kommer att innebära nya arbetstillfällen. 

Kommunens intentioner
Enligt kommunens övergripande mål skall det fi nnas en mark- och planbe-
redskap i Hälleviksstrand som möjliggör en utbyggnad med ca 40 nya bostä-
der under planperioden. Fortsatt utbyggnad av bostäder föreslås ske i första 
hand österut där två områden reserveras för bostäder. Det norra området före-
slås inrymma ett antal lägenheter i fl erbostadshus/radhus. Det södra området 
föreslås för huvudsakligen småhusbebyggelse i traditionell bohuslänsk stil. 
Väster om kapellet föreslås också några nya småhustomter. 

Mark för fortsatt utveckling av verksamheter fi nns i första hand öster om 
Björnstensholmen. Detaljplan fi nns här för en hotell- och konferensanlägg-
ning samt småbåtshamn. Området närmast norr om denna anläggning, på 
andra sidan vägen föreslås också delvis kunna utnyttjas för turistisk verk-
samhet. 

Öster om varvet föreslås utvecklingsmöjligheter för ytterligare småskaliga 
verksamheter eller som expansionsutrymme för varvet. I anslutning till var-
vet föreslås också en småbåtshamn.

Bergsplatån öster om föreslagen bostadsbebyggelse reserveras som reserv-
område för framtida utveckling av bostäder och verksamheter.

För den gamla samhällskärnan gäller en äldre otidsenlig detaljplan. Denna 
bör på sikt ersättas med en helt ny detaljplan som på ett bättre sätt säkerstäl-
ler de stora kulturhistoriska värdena. Denna nya detaljplan bör även omfatta 
området väster om Lerkilen. 

Samhällets badplats ligger vid Vasslekilens sydvästra del. Den inre delen av 
Vasslekilen utnyttjas idag som småbåtshamn med omkring 25 båtplatser.

Enligt inriktningsbeslut som fattats av kommunstyrelsen skall färjtrafi ken 
på Orust omorganiseras. Detta innebär bl.a. att Käringötrafi ken fl yttas till 
Tuvesvik där trafi ken till Gullholmen och Käringön kan samordnas kring en 
gemensam terminal. En detaljplan med syfte att anpassa Tuvesvikstermina-
len för att klara även Käringötrafi ken har antagits av kommunfullmäktige. 

Flyttningen av Käringötrafi ken beräknas ske 2013. I samband med detta fri-
görs stora ytor i centrala Hälleviksstrand som idag utnyttjas för parkering. 
Detta öppnar nya utvecklingsmöjligheter för ett alternativt utnyttjande av 
dessa ytor för bostäder, verksamheter och rekreation med mera. Framförallt 
gäller det områdena öster om den mekaniska verkstaden, ”parken” norr om 
affären samt området öster om varvet. Dessa områden bör bli föremål för ett 
fördjupat programarbete i samråd med markägare och boende.

Kommunen har som ambition att tillskapa fl er gästhamnsplatser i samhället. 
Detta bör främst ske i områdets centrala delar men även vid planerad hamnut-

Hälleviksstrand och Lerkilen
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byggnad vid varvet och vid den föreslagna konferensanläggningen.

Hälleviksstrands avloppsreningsverk som har en mindre lyckad placering i 
samhällets centrala delar skall på sikt fl yttas (se avsnitt 4). 

I ett långsiktigt perspektiv vill kommunen knyta samman kustorterna på väs-
tra Orust med en gång- och cykelväg. En sådan gång- och cykelväg skall 
inarbetas i de nya detaljplaner som tas fram för samhället.

I områdets östra del planerar kommunen att anlägga ett fördröjningsmagasin, 
som har som syfte att förhindra översvämningsproblem i samband med stora 
nederbördsmängder.

Riksintressen
Föreslagen utbyggnad i den södra delen, berör i viss mån område som är av 
riksintresse för friluftsliv och naturvård. Enligt kommunens uppfattning bör 
avgränsningen av riksintressena anpassas till redovisad gräns för samhälls-
området.

8.5 HÄRMANÖ-GULLHOLMEN

Samhället Gullholmen ligger delvis på Gullholmsön och delvis på Lilla 
Härmanö. Det anses vara ett av Bohusläns äldsta fi skelägen och tillsammans 
med Åstol är Gullholmsön Bohusläns tätast bebyggda kustsamhälle. 

Samhällets expansionsperioder har i hög grad sammanfallit med sillperio-
derna, Kyrkan invigdes 1799. När Gullholmen och Lilla Härmanö var full-
byggda i slutet av 1800-talet fortsatte byggnationen på norra delen av Lilla 
Härmanö. Då fanns omkring 150 hus och 100 bodar på Gullholmen.

Fisket och sjöfarten var de stora näringarna och med den följde salterier, kon-
servfabriker, segelmakerier och tunnbinderi samt ökande intäkter för hant-
verkare, affärsidkare och tjänstefolk. Kring 1920 var befolkningen uppe i 
närmare 900 personer.

De sociala skillnaderna mellan fi skare, småskeppare och välbärgade sjökap-
tener avspeglas i bebyggelsen. Fiskare bodde i små enkelhus eller mindre 
dubbelhus, medan sjökaptener hade stora, rikt dekorerade dubbelhus i fl era 
våningar, med glasverandor.

Efter första världskriget minskade lönsamheten i både storsjöfi sket och frakt-
farten. De fl esta kuttrarna såldes och befolkningen minskade successivt. Sko-
lan lades ner 1965. Efter 1930-talet har ingen ny bebyggelse skett i samhället 
förrän i början av 1980-talet, då ett antal nya bostäder uppfördes i samband 
med att kommunal vatten- och avloppsanläggning byggdes ut på Härmanö-
sidan. 

Den på många sätt negativa utveckling som samhället genomgått med svik-
tande näringsliv och minskad befolkning har samtidigt varit en bidragande 
orsak till att Gullholmen idag är ett samhälle där den ursprungliga bebyggel-
sen är ovanligt väl bevarad. Här har inte funnits så många helårsboende med 
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goda inkomster och önskemål om modernare hus, som på så många andra 
ställen utefter kusten. Ön har varit Kronoholme och samtliga bostadshus har 
varit uppförda på ofri grund. Detta har inneburit att man inte kunnat belåna 
sina hus på samma sätt som när det gäller hus inom avstyckade fastigheter. 
Detta har också varit en bidragande orsak till att man saknat ekonomiska 
resurser att göra stora om- och tillbyggnader. 

Befolkning och boende
Befolkningen i samhället har sedan 1990-talet legat relativt stabilt på omkring 
150 invånare, men minskade något under 2006 och 2007. Det fi nns förhål-
landevis få unga i Gullholmen. Däremot är personer i medelåldern överre-
presenterade.

Idag används endast ca 20 procent av husen som helårsbostad. På Gull-
holmsön är de allra fl esta av husen fritidshus. Orustbostäder har 8 hyreslä-
genheter i samhället.

Näringsliv och service
Totalt arbetade omkring 40 personer i Gullholmen år 2006. Hälften av dem 
var bosatta i samhället, medan övriga pendlade in. Många arbetar inom kon-
ferens-, restaurang- och hotellverksamhet men också inom fi nansiell verk-
samhet och företagstjänster.  Totalt var närmare 80 Gullholmsbor förvärvsar-
betande. Av dessa pendlade de fl esta till arbeten på annan ort, varav hälften 
inom kommunen och hälften i andra kommuner.

Gullholmen är en bilfri ö. Hit kommer man med personfärja till Tuvesvik. 
Service fi nns i form av livsmedelsbutik, restaurang, museum och bibliotek. 
Här fi nns också en gästhamn, som hade närmare 2 600 gästnätter sommaren 
2007. Närmaste skola för barnen från Gullholmen och Härmanö fi nns i Ellös. 

Kommunens intentioner
Kommunens övergripande mål är att samhället skall kunna vidareutvecklas 
som ett levande helårssamhälle. Detta förutsätter fortsatt goda kommunika-
tioner, bibehållen service och utvecklingsförutsättningar för verksamheter 
och boende. 

Samhället saknar idag planlagd mark för utveckling av nya bostäder och 
verksamheter. Detta är givetvis en starkt hämmande faktor för samhällets 
utvecklingsmöjligheter.

Samhället är idag helt omgärdat av Härmanöreservatet. Mark för fortsatt sam-
hällsutbyggnad, som inte berörs av reservatsbestämmelserna, fi nns endast på 
Skräddaren och området väster därom, samt ett mindre område nordväst om 
kyrkan.

Enligt kommunens övergripande mål skall det fi nnas en plan- och markbe-
redskap i samhället för minst 20 nya bostäder inom planperioden.

Kommunen avser att påbörja ett programarbete för utveckling av området vid 
Skräddaren för bostäder och verksamheter. I samband med detta skall bland 
annat beaktas att badplatsen ges tillräckligt med utrymme. Området bedöms 
rymma ca 15 bostäder i form av både småhus och hyreslägenheter.

Antal invånare Gullholmen 1970-2007
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GULLHOLMEN

KORSHOLMEN

Gräns för samhällsområde 
Område med helt eller delvis förändrad markanvändning
Reservområde 
Övrig mark
Naturreservat samt fd naturvårdsområden
Strandskyddsgräns

Värdefullt lek- och 
odlingsområde

10 - 15 bostäder

Skottaren. Bostäder och verksamheter

Utvecklingsområde för 
sjöbodar och båtplatser

Planerad mindre kurs- 
och konferensanläggning

Område för bostäder 
och verksamheter

Reservområde
bostäder

Bostäder.
2- 3 småhustomter

Gullholmen

Ny väg

Utbyggnad av småbåtshamn
Fasta platser och gästhamn

Utveckling av 
verksamheter

Badplats

Gullholmsön. Kulturhistoriskt 
mycket värdefull miljö

Bostäder. 4 -5 
småhustomter
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När området vid Skräddaren är utbyggt saknas i princip ytterligare utbygg-
nadsmöjlighet som inte berör naturreservatet. Utan fortsatta utbyggnadsmöj-
ligheter är det svårt att få en positivare befolkningstillväxt.

Stat och kommun har i princip varit eniga om vikten av att säkra de unika 
naturvärdena inom Härmanöreservatet, men också om vikten av att försöka 
bibehålla de utsatta kustsamhällena som levande helårssamhällen. Här kom-
mer man uppenbarligen i en målkonfl ikt.

Enligt kommunens uppfattning går det att göra vissa begränsningar i reserva-
tet utan att de grundläggande syftena med förordnandet skadas. Kommunen 
har inom ramen för detta översiktsplanearbete studerat lämpliga utbyggnads-
möjligheter.

Det område som kommunen bedömer gör minst intrång i de intressen reser-
vatet företräder är marken söder om lekplatsen. Detta område är redan påver-
kat av befi ntlig bebyggelse. Samtidigt är läget relativt centralt i samhället 
med bekvämt avstånd till färjan och affären. Ett alternativt utbyggnadsom-
råde fi nns väster om Gullholmsbadens stugby i samhällets södra delar.

En detaljplan för ett mindre område väster om badplatsen håller på att tas 
fram. Avsikten är att här bygga en mindre kurs- och konferensanläggning.

Inom samhället råder stor brist på båtplatser. Även befi ntlig gästhamn har 
behov av utvecklingsmöjligheter. Nya båtplatser föreslås främst söder om 
Skottaren och söder om Skräddaren.

Stora delar av Gullholmsön har tidigare saknat godtagbar VA-lösning. En 
omfattande VA-sanering har nu genomförts vilket innebär att praktiskt taget 
samtliga bostadshus på ön är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Riksintresse
Gullholmen/Härmanö är av riksintresse för kulturminnesvården. Dessa intres-
sen kan tills vidare anses säkerställda genom gällande detaljplaner. Samhället 
ingår också i områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård.

Enligt kommunens uppfattning bör riksintresseområdenas avgränsning 
anpassas till föreslaget samhällsområde. Beträffande konfl ikt mellan föresla-
gen samhällsutbyggnad och naturreservatet – se ovan.
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8.6 KUNGSVIKEN

Kungsviken är ett litet samhälle som sedan lång tid tillbaka varit känt för 
sitt båtbyggeri. Båttillverkningen nådde sin höjdpunkt under 1870-talet då 
efterfrågan på fi skebåtar var mycket stor. Senare kom fraktfartygen att bli en 
viktig inkomstkälla för varven i Kungsviken. Under 1930-talet kom man att 
specialisera sig på nöjesbåtar, vilket man fortsatt med in i våra dagar. 

Kungsviken har under många år haft en ansträngd VA-situation, som bland 
annat inneburit ett i det närmaste totalt byggnadsförbud de senaste 25-30 
åren. Genom den nu anlagda överföringsledningen för spillvatten mellan 
Henån och Ellös skapas goda möjligheter att ansluta Kungsviken till det 
kommunala vatten- och avloppssystemet. Detta ger samtidigt förutsättningar 
för en utveckling av samhället. 

Befolkning och boende
I Kungsvikenområdet bor idag ca 120 personer. Befolkningen har minskat 
nästan kontinuerligt sedan 1980-talet, vilket i hög grad hänger samman med 
det rådande byggnadsförbudet. Det bor förhållandevis få barn i samhället.

I de centrala delarna av Kungsviken bor ca 50 personer. Av ca 40 bebyggda 
bostadsfastigheter utnyttjas 16 som permanentbostad medan resterande fast-
igheter är fritidshus. 

Näringsliv och service
Helårsservice saknas för närvarande i samhället. Sommartid utnyttjas den 
gamla affären som kafé och utställningslokal för lokala hantverkare. 

Näringslivet domineras fortfarande av båtbyggeriverksamhet. Det fanns 70 
arbetstillfällen i Kungsviken år 2006 och samhället hade en nettoinpendling 
på 10 personer.

60 förvärvärvsarbetande bodde i Kungsviken, varav en tredjedel arbetade i 
samhället.

Kommunens intentioner
Enligt kommunens övergripande mål skall det fi nnas en mark- och planbe-
redskap som möjliggör en bostadsproduktion om ca 50 bostäder under plan-
perioden (15 år). All nybebyggelse skall ske med åretruntstandard. 

Denna utbyggnad förutsätter anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 
Samtidigt kan konstateras att en utbyggnad av ett vatten- och avloppssystem i 
kommunal regi förutsätter, för att vara ekonomiskt genomförbart, en utbygg-
nad/förtätning av samhället. 

Huvuddelen av nybebyggelsen föreslås bli lokaliserad strax utanför det befi nt-
liga äldre samhället. En viss försiktig komplettering föreslås också inom sam-
hället. Viss förbättring av vägstandarden krävs i samband med detta. 

För det gamla samhället väster om viken fi nns en gällande detaljplan. Denna 
är idag mycket otidsenlig och bör ersättas med en ny detaljplan.

Antal invånare Kungsviken 1977-2007
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VRÅNGEVATTEN

KÄND

Gräns för samhällsområde 
Område med helt eller delvis förändrad markanvändning
Reservområde 
Övrig mark
Strandskyddsgräns

Gamla samhällskärnan.
Ny detaljplan skall säkerställa 
kulturintressen. Viss förtätning 
med c:a 25 nya småhustomter. 
Utökade byggrätter för befintlig
bebyggelse i samband med 
VA-sanering. Förbättring av 
vägstandard krävs. 

Reservområde 
bostäder

Kungsviken

Bostäder. 2 -3 
småhustomter

Bostäder. C:a 25 
småhustomter och 
något mindre 
flerbostadshus

Utbyggnad 
småhusindustri

Utbyggnad småbåtshamn,
sjöbodar samt eventuellt 
kafé med mera

Utbyggnad bostäder
och verksamhet

Ny båthall

10 - 12 bostäder 

Reservområde bostäder

ÖP 2009



154

S
A

M
H

Ä
LL

S
O

M
R

Å
D

E
N

Syftet med en ny plan skall bland annat vara att:
•  Lyfta fram och säkerställa de kulturhistoriska värdena.
•  Analysera lämpliga förtätnings- och utbyggnadsmöjligheter
•  Anpassa samtliga byggrätter till lämplig åretruntstandard
•  Beskriva och säkerställa lämpliga VA-dragningar

En ny detaljplan bör ta ett helhetsgrepp när det gäller samhällets utveckling 
och omfatta både den äldre delen av samhället på båda sidor om viken och 
föreslagna utbyggnadsområden.

För att inte skapa framtida konfl ikter och störningar bör ny bostadsbebyg-
gelse inte lokaliseras närmare varvsområdet än cirka 150 meter. Samtidigt 
ges varvet utbyggnadsmöjligheter åt norr och öster.
I samband med en utbyggnad av samhället bör också hamnen byggas ut. Det-
ta sker lämpligen på den östra sidan av viken. 

Riksintressen
Föreslagen utbyggnad av samhället bedöms inte påverka riksintressen.

8.7 KÄRINGÖN

På Käringön ligger Orusts västligaste samhälle. Vi vet att ön har varit bebodd 
sedan 1500-talet. Det var det gynnsamma läget, med lång säsong för fi ske, 
som lockade folk att bosätta sig här. Befolkningen var som störst 1911 då 
ca 660 personer bodde på ön. Därefter har befolkningen successivt minskat. 
Under 1930-talet anlades den nya hamnen.

Käringön har tidigare varit en så kallad kronoholme och alla hus stod på ofri 
grund. Genom den nya detaljplan som vann laga kraft år 2001 har de enskilda 
bostadshusen och näringsfastigheterna kunnat avstyckas. Övrig mark, med 
undantag av naturområdena i söder och öster, har övertagits av Orust kom-
mun. Vid slutet av 1980-talet kunde Käringön anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp genom överföringsledning till Stocken.

Befolkning och boende
År 2007 bodde närmare 130 personer på ön året runt. De sista åren har befolk-
ningen ökat. Befolkningen är äldre än genomsnittet i kommunen och här bor 
inte många barnfamiljer. 

Det fi nns drygt 200 bostadshus på Käringön varav 60 utnyttjas för åretruntbo-
ende och resten som fritidshus. De fl esta av husen fi nns i den norra delen av 
ön. Här ligger husen tätt intill varandra, med gaveln mot väster. Bebyggelsen 
är gammal, många av husen är från den senare delen av 1800-talet. De allra 
fl esta är så kallade enkel- och dubbelhus målade i vitt eller falurött.

Stiftelsen Orustbostäder har nyligen färdigställt 12 lägenheter i anslutning 
till Övikens verksamhetsområde. Ytterligare två mindre fl erbostadshus har 
uppförts i privat regi. Dessutom har ett antal småhus uppförts. 

Antal invånare Käringön 1975-2007
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KÄRINGÖN

Gräns för samhällsområde

Område med helt eller delvis förändrad markanvändning

Strandskyddsgräns

Övrig mark

Käringön

Värdefulla naturområden.
Eventuellt bildas naturreservat

Föreslagen utbyggnad
av gästhamnen

Ny detaljplan för hela
den bebyggda delen
av ön säkerställer
kulturintresset
och ger byggrätt
för 5 nya bostäder
samt verksamheter

ÖP 2009
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Näringsliv och service
Det fi nns gott om arbetsplatser på Käringön och ön hade år 2006 en nettoin-
pendling på 30 personer. Totalt fanns drygt 90 sysselsatta på ön, varav dock 
en del är säsongsarbetare. De fl esta arbetar inom turistrelaterade verksam-
heter (personliga och kulturella tjänster samt handel och kommunikation). 
År 2006 fanns närmare 70 förvärvsarbetande Käringöbor, vara omkring 60 
procent också arbetar på ön. 

Käringön har ett relativt gott serviceutbud för sin storlek. Här fi nns en året-
runtöppen livsmedelsbutik, apoteks- och postombud. Men det är under som-
maren som Käringön blomstrar. Då fi nns här också restauranger, café, hotell 
och fl er butiker öppna. Käringöns småbåtshamn är Orusts överlägset mest 
populära bland båtturisterna. Sjöräddningen har också en station på ön. 

För närvarande pågår uppförande av olika verksamheter inom Öviksområ-
det. 

Kommunens intentioner
Kommunens övergripande mål är att samhället skall kunna vidareutveck-
las som ett levande helårssamhälle. Detta förutsätter goda kommunikatio-
ner, bibehållen service och utvecklingsförutsättningar för verksamheter och 
boende.

Käringön ingår i ett område som är av riksintresse för kulturminnesvården. 
Den nya detaljplanen för Käringön omfattar hela ön. Genom denna plan kan 
riksintresset för kulturminnesvård anses vara säkerställt. 

Käringön har under senare år fått ett relativt omfattande tillskott av bostäder. 
Gällande detaljplan ger utrymme för ytterligare 4-5 bostäder. Eventuellt kan 
det bli nödvändigt att i detaljplan pröva möjligheterna till ytterligare förtät-
ning under planperioden. Genom Övikens verksamhetsområde har också nya 
tomter skapats för verksamheter. 

Gästhamnen är idag mycket hårt utnyttjad under sommaren och kommunen 
överväger att göra viss utbyggnad av hamnen. Färjetrafi ken som idag går till 
Hälleviksstrand föreslås fl yttas till Tuvesvik.

Riksintressen, strandskydd
Riksintressefrågorna är avklarade genom den nya detaljplanen. Strandskyd-
det berörs endast av en eventuell utbyggnad av gästhamnen.

8.8 MOLLÖSUND

Mollösund är ett av de äldsta fi skelägena i Bohuslän. Här har funnits bebyg-
gelse sedan medeltiden. Under sillperioden vid slutet av 1800-talet var Mol-
lösund ett av landets största fi skelägen och då bodde över 1 000 personer i 
samhället. Mollösund var då också Orust största samhälle. Här fanns tranko-
kerier och sillsalterier och ett 30-tal större fi skebåtar, mest kuttrar. 
Under 1930-talet anlades den nuvarande hamnen. Under 1960-talet byggdes 
det kommunala VA-nätet ut och ett reningsverk anlades mitt i samhället.
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Under hela 1900-talet fram till omkring 1970 minskade antalet invånare kon-
tinuerligt. Fiskets dramatiska tillbakagång som näring har givetvis varit en 
viktig grund till detta.

Mollösunds utveckling har tidigare delvis hämmats av mycket komplicerade 
markägoförhållanden. Dessa frågor är nu i stort sett utredda. Samtidigt har 
nyligen en ny detaljplan för det gamla samhället vunnit laga kraft. Den nya 
detaljplanen, som ersätter ett antal stadsplaner från 1950-talet, syftar bland 
annat till att säkerställa samhällets mycket stora kulturhistoriska värde (av 
riksintresse) men medger också nybyggnad av ca 20 nya bostadshus. Som 
en följd av planen kommer också det kommunala huvudmannaskapet för all-
männa platser att överlåtas till en vägsamfällighet.

Som i så många andra kustsamhällen har huvuddelen av bostadshusen i den 
äldre samhällskärnan idag omvandlats till fritidshus. 

Befolkning och boende
Mollösunds befolkning stabiliserades på 1970-talet kring ca 350 invånare. 
Under senare delen av 1980-talet skedde en relativt kraftig nettoinfl yttning 
och befolkningen var ett tag uppe i över 400 invånare. Därefter har dock anta-
let helårsboende minskat till omkring 300 personer. Detta innebär en minsk-
ning med ca 100 personer eller 25 procent på drygt 10 år. Mollösund är där-
med det samhälle i kommunen som haft den kraftigaste befolkningsminsk-
ningen, både relativt sett och i absoluta tal. Genomsnittsåldern i samhället är 
något högre än i Orust som helhet.

Bostadsbeståndet i samhället består av drygt 400 småhus samt ca 35 lägenhe-
ter i fl erbostadshus. Av småhusen är idag knappt 100 utnyttjade som helårs-
hus. Detta innebär att vintertid står 3 av 4 bostadshus i stort sett tomma och 
mörka. Sommartid mångdubblas dock antalet personer när turister och som-
marboende vistas här.

Under senare år har det pågått en intensiv utbyggnad av bostäder i områ-
det runt vattentornet. Totalt har här uppförts ca 90 bostäder. Huvudparten av 
dessa torde dock, i varje fall inledningsvis, främst utnyttjas som fritidshus. 
I centrala Mollösund, inom den nyligen antagna detaljplanen, fi nns byggrätt 
för 20 nya bostadshus. Några av dessa kan komma att utföras som små hyres-
hus med två till tre lägenheter i varje hus.

Näringsliv och service
2006 fanns 120 yrkesverksamma Mollösundsbor, varav en majoritet pendlar 
till annan ort. De fl esta pendlar dock till arbetsplats inom kommunen. Även 
om fi sket inte längre sysselsätter så många är sysselsätter ett fåtal personer 
domineras näringslivet fortfarande av näringar med anknytning till havet – 
fi skberedning samt odling och beredning av musslor. 

Totalt fanns år 2006 66 arbetstillfällen i Mollösunds samhälle och 106 i hela 
gamla Mollösunds församling. MP-Produkter, som arbetar med fi skbered-
ning, är den enskilt största arbetsplatsen. Turismen är en växande närings-
gren och förhoppningsvis kan en utökad helårsturism i framtiden generera 
fl er arbetstillfällen.

Antal invånare Mollösund 1975-2007
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På grund av minskat elevunderlag är numera Mollösunds skola nedlagd som 
grundskola för Mollösundsområdet och skolbarnen skjutsas till Ellös.

Det fi nns en helårsöppen livsmedelaffär i samhället. Dessutom fi nns fi sk-
affärer, restauranger, kaféer, kiosk, gatukök med mera, alla med ett ganska 
begränsat öppethållande under vinterhalvåret.

Kommunens intentioner
Genom den nu lagakraftvunna detaljplanen för den äldre delen av samhället 
får de stora kulturhistoriska värdena anses vara säkerställda.

Det allt överskuggande syftet med planeringen är att försöka hejda den fort-
gående avfolkningen av samhället och därmed också försöka förhindra att 
ytterligare viktiga servicefunktioner tvingas stänga. Detta förutsätter bl.a. 
tillgång till bostäder till rimlig kostnad samt att fl er arbetsplatser tillskapas i 
samhället eller inom närområdet.

Ett stort problem när det gäller planering av bostäder i ett samhälle som Mol-
lösund är att det hela tiden sker en omvandling av helårshus till fritidsbo-
städer. Den stora efterfrågan på fritidshus driver upp prisnivån till orimliga 
nivåer. Detta gör att man kan förvänta sig att även delar av nyproduktionen 
på sikt kommer att omvandlas till fritidsbostäder om inte kraftfullare styrin-
strument i dessa frågor införs från statligt håll. Kommunens ambition är dock 
att tillskapa planmässiga förutsättningar för en bostadsproduktion om minst 
40 nya bostäder under planperioden.

Inom gällande detaljplan i anslutning till det äldre samhället fi nns nu byggrät-
ter för 20 nya bostadshus, fl era med mycket attraktiva lägen. För att göra det 
möjligt för människor med mera ”normala” inkomster att bosätta sig i Mol-
lösund och för att begränsa spekulation, bör ett antal av de nya bostadshusen 
uppföras med hyresrätt.

Utrymme för fortsatt bostadsproduktion fi nns främst inom Fattiggårdsom-
rådet (se plankartan). Detta område kan inrymma 25-30 nya bostäder samt 
turistverksamhet i form av hotell. I samhällets nordvästra hörn kan tre till fyra 
nya småhus inrymmas, även dessa med mycket attraktiva lägen.

Fiskberedning samt odling och beredning av musslor är dominerande verk-
samheter idag. Dessa verksamheter skall ges rimliga utvecklingsmöjligheter. 
En viss komplettering av Lerviks industriområde föreslås norr om musselbe-
redningen och i anslutning till Lerviks industriområde. Ett område omedel-
bart söder om vindkraftverket ”Molly” föreslås bli utnyttjat för hantverks- 
och småindustriändamål.

Turismen är redan idag en viktig näring i samhället. Turismen genererar sys-
selsättning men ger också ökat underlag för befi ntlig service. Enligt kommu-
nens uppfattning fi nns det en stor potential att vidareutveckla turismen som 
näring. För att genomföra detta krävs bland annat ett bredare utbud av turis-
tiskt boende i form av hotell, vandrarhem, stugor, camping etc.

Praktiskt taget all mark utanför vad som idag är planlagt och bebyggt omfat-
tas av gällande strandskyddsbestämmelser. Det går därför knappast att und-
vika att ta strandskyddad mark i anspråk om man vill tillskapa nya anlägg-
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Gräns för samhällsområde 
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ningar och utvecklingsmöjligheter för en fortsatt utveckling för turism. Syftet 
med dessa anläggningar är att underlätta för människor att komma ut till och 
utnyttja kustområdet för sin rekreation, vilket enligt kommunens uppfattning 
borde utgöra särskilda skäl för dispens från eller upphävande av strandskyd-
det i dessa delar.

Det område, som enligt kommunens mening är lämpligast att utveckla för 
turistverksamhet i större skala är området från Bioängen ner till Åkervik (se 
plankartan). Detta område har mycket goda förutsättningar för sådan verk-
samhet.

Området genererar ett behov av båtplatser. Detta behov föreslås bli tillgodo-
sett genom att mjukmarksområdet i områdets norra del schaktas ur. Då ska-
pas ett skyddat hamnområde med insegling norrifrån. Hamnen skulle också 
delvis kunna fungera som gästhamn och på så sätt komplettera befi ntlig gäst-
hamn, som är hårt belastad. Det råder brist på båtplatser i samhället även efter 
en utbyggnad av Lervikshamnen.

Det planerade turistområdet knyts samman med samhällets centrala delar via 
en strandpromenad förbi Katteviksbadet. Detta gångstråk föreslås fortsätta 
förbi vindkraftverket och vidare genom Tångenområdet där gångförbindelse 
fi nns mot samhällets centrala delar. 

Mollön är en viktig utvecklingsresurs för turism och rekreation, men även 
i viss mån för boende. Området är också en viktig del av den kulturhisto-
riskt värdefulla miljön. Detaljplan som bl.a. säkerställer de kulturhistoriska 
värdena bör upprättas. I samband med detta bör också möjligheterna prövas 
att förtäta bebyggelsen med några bostadshus, ett mindre vandrarhem/skär-
gårdshotell och ett antal sjöbodar. Förutsättningarna att lösa kommunikatio-
nen till ön med en själbetjäningsfärja av den typ som trafi kerar Kostersundet 
bör prövas. Detta skulle göra Mollöns fantastiska natur tillgänglig även för 
turister utan båt.

Området runt hamnbassängen har successivt utvecklats till ett renodlat verk-
samhetsområde. Förutom fi skberedningsindustrin fi nns här bland annat affä-
rer, restauranger, bensinstation och vandrarhem. 

Många av verksamheterna strider mot gällande detaljplan avseende använd-
ningssätt. Det kan därför vara lämpligt att ta ett samlat planmässigt grepp om 
området med syfte att göra en ny detaljplan.  

För att minska trafi ken i den centrala delen av Mollösund föreslås att par-
keringsplatser anläggs vid infarten till samhället. Föreslagen trottoar mellan 
hamnen och fotbollsplanen är en viktig åtgärd för att öka trafi ksäkerheten, 
som bör ges hög prioritet.

Befi ntligt avloppsreningsverk, som har en mindre lämplig placering i samhäl-
lets centrala delar, skall på sikt fl yttas (se kapitel 4).

Riksintressen, strandskydd
Föreslagen utbyggnad för turismverksamhet berör delvis ett område som är 
av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Även föreslagen förtätning på 
Mollön berör riksintresset för friluftsliv och naturvård. Det är kommunens 
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uppfattning att föreslagna åtgärder inte innebär någon påtaglig skada på riks-
intresset. Avgränsningen av riksintresset bör anpassas till redovisad gräns för 
samhällsområdet.

Den äldre samhällskärnan i Mollösund är av riksintresse för kulturminnes-
vården. Riksintresset kan anses säkerställt genom den nya detaljplanen. 

Föreslagen utbyggnad berör också mark med strandskyddsförordnande. 
Beträffande området vid ”Bioängen” så är föreslagna anläggningar främst 
avsedda för det rörliga friluftslivets behov. Föreslagen bebyggelse på Mollön 
avser främst ”lucktomter” med begränsat värde för friluftslivet. Föreslagna 
åtgärder kommer också att väsentligt öka öns tillgänglighet. Enligt kommu-
nens mening fi nns därför särskilda skäl för dispens från strandskyddet.

8.9 NÖSUND

Nösund är en ort med gamla anor. Redan omkring 1400 nämns för första gång-
en gården ”Nydiesundi” i skrift. Fram till 1800-talets mitt levde Nösundsbor-
na i princip på jordbruk och husbehovsfi ske. Under sillperioden 1700-talet 
tillkom sillsalteri och efter sillperiodens slut utskeppning av havre. 

Handelsverksamhet kom igång 1846 när en ny förordning tillät begränsad 
affärsverksamhet på landsbygden. Det innebar starten för Nösunds funktion 
som handelscentrum för västra Orust, vilket skulle vara under nästan 150 år 
framåt. Med handelsverksamheten följde också servicefunktioner som gäst-
giveri och senare även post, bank och telegraf. Samhället blev Västra Orusts 
första badort. Under början av 1900-talet kom ångbåtstrafi ken igång. 

Nösund skiljer sig från andra kustsamhällen i kommunen genom att bebyg-
gelsen är mer utspridd. En stor del av bebyggelsen ligger utmed landsvägen 
mot Tegneby.  

Under den senare delen av 1900-talet har det i princip rått byggnadsförbud 
i Nösund på grund av en otillfredsställande VA-situation. Under slutet av 
1990-talet utarbetades en ny detaljplan för samhället. Denna plan ger utrym-
me för ett 50-tal nya bostäder i samhället. Samtidigt har samhället försetts 
med ett kommunalt vatten- och avloppssystem.  Spillvattnet pumpas till 
reningsverket i Barrevik.

Befolkning och boende
Vid mitten av 1900-talet minskade Nösunds befolkning, men återhämtade 
sig något under 1970-talet. Efter en tillfällig nedgång vid slutet av 1980-talet 
har befolkningen åter ökat. Vid slutet av år 2007 bodde drygt 120 personer i 
samhället. Befolkningen i Nösund är förhållandevis ung.

För närvarande råder en ganska intensiv byggnadsverksamhet i samhället 
där många av de nya tomterna i detaljplanen tas i anspråk. Det är också en 
orsak till de senaste årens befolkningstillväxt. Det kan också antas att antalet 
invånare kommer att fortsätta att stiga de närmaste åren. Detaljplanen ger 
utbyggnadsmöjligheter både för småhus och för bostäder i fl erbostadshus. 

Antal invånare Nösund 1975-2007
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För närvarande pågår också detaljplanerbeten för områden både söder och 
norr om samhällskärnan.

Näringsliv och service 
Sammanlagt arbetade drygt 40 personer i Nösund år 2006. De fl esta av dem 
var kvinnor. En stor arbetsgivare är Nösunds värdshus. Den förvärvsarbe-
tande befolkningen i samhället var närmare 60 personer. Endast en femtedel 
arbetade i Nösund, medan nästan hälften pendlade till arbete i annan kom-
mun.

Kommunens intentioner
Genom den nu lagakraftvunna detaljplanen har Nösunds stora kulturhisto-
riska värden fått ett skydd samtidigt som de närmaste årens utbyggnadsbe-
hov är tillgodosett. Detaljplanen ger också möjligheter till en utbyggnad av 
verksamhet och service samt en utbyggnad av småbåtshamnen med 60-70 
nya båtplatser.

Kommunens ambition är att Nösund skall ha en planberedskap för en pro-
duktion av minst 40 nya bostäder under planperioden på 15 år. I den gällande 
detaljplanen fi nns ytterligare ca 20 bostäder kvar utöver redan sålda tomter. 

För närvarande pågår detaljplanearbete för områden både norr och söder om 
samhället. Med dessa områden kommer behovet av bostadsmark att vara väl 
tillgodosett under planperioden.

De centrala delarna av Nösund, som undantagits från nuvarande detaljplan på 
grund av geotekniska problem, kan eventuellt också komma att utnyttjas för 
bebyggelse i framtiden. Området är föremål för geotekniska förstärknings-
arbeten.

Värdshusets verksamhet och den relativt omfattande nybyggnationen i sam-
hället genererar behov av ytterligare parkeringsplatser i samhällets centrala 
delar. Detta bör uppmärksammas i den fortsatta planeringen. 

Riksintressen, strandskydd
Föreslagna utbyggnadsområden berör områden som är redovisade som riks-
intresse för friluftslivet. Det är kommunens uppfattning att ett ianspråkta-
gande av de aktuella områdena inte påtagligt skadar de primära syftena med 
riksintresset. Det är också uppenbart att avgränsningen av riksintresset är 
något schablonmässigt gjord. Bland annat hamnar i princip hela samhället 
Nösund inom riksintresseområdet. Enligt kommunens uppfattning bör därför 
avgränsningen av riksintresset anpassas till redovisad gräns för samhällsom-
rådet.

Området längst i söder kan i någon mån komma att beröra strandskyddet. 
Kommunen bedömer dock att exploateringen inte motarbetar syftet med 
strandskyddet, dels med hänsyn till att området som berörs ligger relativt 
långt från stranden och dels på grund av att en utbyggnad starkt ökar tillgäng-
ligheten till de attraktiva och idag ganska svårtillgängliga strövområdena 
söder om bebyggelseområdet.
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8.10 STOCKEN

Stocken fi nns dokumenterat som boplats sedan 1600-talet. Fiske och frakt-
fart har varit huvudsaklig sysselsättning fram till 1950-talet. På 1930-talet 
kom de första sommargästerna till Stocken. Numera är de fl esta av husen 
i den äldre samhällskärnan endast utnyttjade som fritidsbostäder. Samtidigt 
har samhället expanderat kraftigt åt öster. Huvuddelen av de åretruntboende 
bor i de nyare delarna av samhället. 

Befolkning och boende
Stocken hade som mest invånare kring 1920, då drygt 300 personer bodde i 
samhället. Sedan har befolkningen successivt minskat fram till 1970-talet. 
Sedan dess har antalet invånare legat omkring 140-150 personer. De senaste 
åren har befolkningen minskat något. 

Som de fl esta samhällen med en minskande eller stagnerande befolkningsut-
veckling har Stocken en relativt sett gammal befolkning.

Totalt sett fi nns omkring 130 småhus i Stocken varav ca 40 utnyttjas för året-
runtboende. Dessutom fi nns 14 lägenheter i fl erbostadshus. Planlagd mark 
för fortsatt bostadsutbyggnad saknas för närvarande. 

Näringsliv och service
Helårsservice saknas för närvarande i samhället. Sommartid fi nns dock ett 
kafé, fi skaffär, samt en servicebutik vid campingen. 

Näringslivet präglas av turismen. Vandrarhem/konferensanläggning, cam-
ping, bryggkafé och golfbana är exempel på sådan verksamhet. Totalt fanns 
25 arbetsplatser i samhället år 2006. Av 75 yrkesverksamma Stockenbor 
pendlade 66 till annan ort.

Det fi nns ett starkt önskemål om att få en separat gång- och cykelväg till 
Ellös. Efterfrågan på nya båtplatser är också stor i samhället. 

Teknisk försörjning
Stocken är anslutet till kommunal vatten- och avloppsanläggning Allt spill-
vatten från Stocken pumpas idag via en sjöförlagd ledning till reningsverket 
i Tuvesvik. Anläggningen bedöms ha kapacitet att klara en rimlig utbyggnad 
av samhället. 

Kommunens intentioner
Stocken saknar för närvarande planlagd mark för fortsatt bostadsutbyggnad. 
Markförhandlingar och planprocess skall därför snarast påbörjas för att få 
fram en tomtreserv. Enligt kommunens mål skall planeringen skapa förut-
sättningar att uppföra minst 30 nya lägenheter under planperioden (15 år). 
Bostadsbyggandet skall syfta till att få fram bostäder med varierande upplå-
telseformer. Föreslagna utbyggnadsområden framgår av plankartan.

Gällande detaljplan för det gamla samhället är från 1960-talet. Den är idag 
mycket otidsenlig och därför också ett mindre lämpligt styrinstrument för 
samhällsutvecklingen. Kommunens ambition är att ersätta den gamla detalj-
planen med en ny detaljplan. Denna nya detaljplan skall bland annat syfta till 
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att säkerställa de kulturhistoriska värdena. Lämpligen kan detta ske i sam-
band med att planläggning sker för nybebyggelse i anslutning till det äldre 
samhället.

Turismen utgör en viktig bas för Stockens näringsliv. Det är angeläget att 
såväl campingen som Tofta gård ges möjlighet till expansion. 

I samband med att fl er bostäder byggs och att turismen utvecklas ökar beho-
vet av båtplatser och sjöbodar/förråd. Därför anser kommunen att det är ange-
läget att nya båtplatser tillskapas. Lämpligaste område ut maringeologisk 
synvinkel är norr om Stockens Marina. En begränsad komplettering bedöms 
också kunna ske i samhällets centrala delar.  

För att minska biltrafi ken inne i samhället föreslås att en ny parkeringsplats 
anordnas vid infarten samt vid den inre delen av viken vid Stockens Marina, 
där viss utfyllnad föreslås. Återvinningsgården fl yttas till ett läge närmare 
allmänna vägen.

För att inte onödigtvis dra in extern biltrafi k i samhället och därmed också 
förvärra parkeringssituationen bör nya båtplatser och sjöbodstomter i första 
hand reserveras för boende och näringsidkare i samhället. Även ytterligare 
gästhamnsplatser bör eftersträvas.

Riksintressen, strandskydd
Föreslagen samhällsutbyggnad berör något område som är av riksintresse 
för friluftslivet. Enligt kommunens uppfattning innebär utbyggnaden ingen 
påtaglig skada på riksintresset. Riksintressets avgränsning bör också anpas-
sas till redovisad avgränsning av samhällsområdet.

Såväl campingen som verksamheten vid Tofta Gård har behov av att kunna 
expandera. Kommunen ser det som angeläget att planeringen tillskapar såda-
na möjligheter. Till viss del kommer en sådan expansion att beröra område 
med strandskyddsförordnande. Eftersom båda verksamheterna utgör värde-
fulla resurser för det rörliga friluftslivet fi nns enligt kommunens mening i 
detta fall särskilda skäl för dispens. Frågan skall dock slutligt prövas genom 
detaljplaneläggning

8.11 SVANESUND

Svanesund är uppbyggt kring Färjevägen, som leder genom ett öst-västligt 
dalstråk ner mot sundet och färjeleden till Kolhättan på fastlandet. Med sina 
1800 invånare är Svanesund Orust näst största samhälle och huvudort i den 
södra kommundelen. 

Sundet mellan fastlandet och Orust vid Svanesund är den lämpligaste platsen 
för en färjförbindelse och här har funnits organiserad färjetrafi k åtminstone 
sedan 1500-talet. Färjetrafi ken till fastlandet innebär att Svanesund blev en 
knutpunkt för transporter av olika slag, vilket också drog till sig olika servi-
cefunktioner. På 1600-talet uppfördes bland annat gästgiveri och tingshus för 
Orusts och Tjörns domsaga. 
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På 1800-talet blev Svanesund centrum för havreexport. Röda magasinet som 
revs i samband med att färjeläget byggdes om på 1980-talet var ett minne-
märke från denna tid. Under senare delen av 1800-talet kom ångbåtstrafi ken 
och med den kom badgästerna. I samband med detta uppfördes ett betydande 
antal sommarvillor utmed havet. 

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det ”gamla” Svanesunds 
glansperiod. Då fanns affär, gästgiveri, bank, post, ting, ångbåtsstation och 
färjeförbindelse med mera. En stor brand 1911 ödelade dock stora delar av 
samhället, bl.a. post och tingshus brann ner. Ett nytt tingshus uppfördes sedan 
i Varekil.

På 1930-talet fl yttade affären till Gömme, nästan en kilometer från färjeläget. 
Efterhand fl yttade allt fl er verksamheter till Gömme och på så vis kom Svane-
sunds centrum att förskjutas österut när det ”nya” Svanesund växte fram.

Etableringen av petrokemisk industri i Stenungsund på 1960-talet har med-
fört en mycket snabb utveckling av Svanesund. Mellan åren 1965 och 1995 
ökade invånarantalet från 350 till närmare 1 900 personer. De senaste åren 
har Svanesunds befolkning åter ökat till följd av ökat bostadsbyggande.

Befolkning och boende
Vid slutet av år 2007 bodde omkring 2 000 personer i Svanesund. Befolk-
ningens åldersstruktur liknar i stort sett den i Orust som helhet. 

Det fi nns drygt 800 helårsbostäder i Svanesund, varav ca 200 i fl erbostads-
hus. I samhället fi nns också närmare 200 fritidshus, de fl esta inom Hals, 
Mölneby och Änghagen. Huvudparten av dessa fritidshus har idag anslutits 
till kommunalt vatten och avlopp eller har möjlighet att ansluta sig. En fort-
satt omvandling av fritidshus till permanenthus kan därför förväntas. 

Planlagd mark för nybyggnad av bostäder fi nns främst inom Änghagsområ-
det. Totalt ryms här ca 40 nya bostäder. 

Näringsliv och service
Svanesund har mycket få arbetstillfällen i förhållande till sin befolkning. 
Endast omkring en femtedel av de totalt drygt 860 förvärvsarbetande Svane-
sundsborna arbetade också i samhället år 2006. Ungefär lika många pendlade 
till andra delar av kommunen. De fl esta pendlade till andra kommuner, fram-
förallt till Stenungsund och Göteborg.

Totalt fi nns ca 500 arbetstillfällen i Svanesund. De fl esta av dessa fi nns inom 
vård och omsorg, en sektor som nästan uteslutande sysselsätter kvinnor. 
Därefter följer arbetstillfällen inom utbildning. Också i denna sektor arbetar 
främst kvinnor. Bland männen dominerar antalet arbetstillfällen inom handel 
och kommunikation samt byggverksamhet. 

Svanesund är den viktigaste serviceorten i den södra kommundelen. Här 
fi nns bland annat förskola, skola upp till och med högstadiet, vårdcentral, 
tandvård, apotek, äldreboende, pizzeria, matservering, dagligvarubutik med 
post, ett antal specialbutiker, bank och bensinstation. Svanesund har också 
ett stort utbud av olika fritidsaktiviteter som sporthall, idrottsplats, badplats, 
småbåtshamn med mera.

Antal invånare Svanesund 1975-2007
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Reservområde 
Övrig mark
Strandskyddsgräns
Yta med speciella restriktioner

Gräns för samhällsområde 
Område med helt eller delvis förändrad markanvändning

Värdefulllt naturområde

Reservområde 
verksamheter

Planerad ny 
vägsträckning

Gång- och 
cykelväg 
mot Varekil

Skyddzon längs med 
befintlig kraftledning 
(130 kV). Ingen ny 
bostadsbebyggelse

Utvecklingsområde 
för verksamheter

Bostäder

Reservområde 
bostäder

Ny väg som matar
Änghagsområdets 
västra delar Bostäder

Värdefullt naturområde

Svanesund

Halsenabb. 
Gällande detaljplan 
för hotelländamål 
ändras till bostads-
ändamål c:a 50 
småhustomter

Halsområdet. Äldre detaljplan
 bör göras om och anpassas 
för permanentboende. 
Viss förtätning är möjlig

Reservområde 
bostäder

Eventuell gästhamn

Skyddzon runt befintligt 
reningsverk. Ingen 
ny bostadsbebyggelse

Befintlig småbåtsham
Kan byggas ut

Befintlig badplats
Byggs ut mot norr

Centrumområde 

Värdefullt naturområde 

Änghagsområdet
viss förtätning möjlig

Reservat framtida broled
Ingen ny bebyggelse 
inom zonen
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Kommunens intentioner
För Svanesund fi nns en fördjupad översiktsplan (FÖP), som antogs av kom-
munfullmäktige 1995. När ÖP 08 antas kommer den att ersätta planen från 
1995. Denna redovisning kommer därmed också att gälla som översiktsplan 
för Svanesund. Kommunen avser senare att vidareutveckla dessa riktlinjer till 
en mer detaljerad strategisk plan (FÖP) för Svanesund. 

Enligt kommunens mål skall det fi nnas en planberedskap i Svanesund som 
möjliggör en utbyggnad av minst 100 nya bostäder under planperioden (15 
år). Utöver här föreslagen nybyggnation kan det förväntas bli ytterligare till-
skott av antalet bostäder i samhället genom omvandling av fritidshus till per-
manentbostäder. 

Inom Änghagsområdet fi nns utrymme för ca 30 nya bostäder. De fl esta av 
dessa är tänkta att uppföras i form av tätare boendeformer såsom radhus eller 
fl erbostadshus. 

Halsenabb är tidigare planlagt för en hotell- och konferensanläggning, Denna 
är inte längre aktuell varför området är avsett att utnyttjas för boende. Sam-
manlagt ryms här ca 50 nya småhustomter.

Större delen av Halsområdet är planlagt för fritidsbebyggelse, byggrätter som 
enbart medger bostadshus om 60-70 kvadratmeter. I och med att området nu 
till stora delar är anslutet till kommunalt vatten och avlopp bör detaljplanerna 
ändras och byggrätterna anpassas så att normal permanentbostadsstandard 
medges. I samband därmed bör möjligheterna till viss förtätning prövas. 

Fortsatt bostadsutbyggnad föreslås sedan ske i området omedelbart väster om 
Änghagsområdet runt vattentornet. I samband med en fortsatt utbyggnad här 
skall anläggas en ny matarväg västerut som ansluter till det allmänna vägnä-
tet vid bensinstationen. Denna väg föreslås också mata en del av bebyggelsen 
inom gällande plan för Änghagen i syfte att avlasta Änghagsvägen en del 
trafi k. En viss bostadsutbyggnad föreslås också kunna ske omedelbart norr 
om Färjevägen.

Två reservområden redovisas, dels ett område söder om reningsverket dels 
ett område vid Mölneby. Dessa områden kan totalt inrymma ca 150 bostäder. 
Ett område i anslutning till befi ntligt industriområde reserveras för fortsatt 
utveckling av verksamhet (ca 4 ha). 

Den kommunikationstekniskt största frågan för Svanesund är en eventuell 
framtida fast förbindelse med fastlandet. Denna fråga har diskuterats sedan 
1930-talet och många lösningar har föreslagits genom åren. 

Förbindelsen fi nns för närvarande inte med i några ekonomiska långtidsplaner 
för väginvesteringar. Kommunen anser dock att broleden måste fi nnas med 
som en långsiktig markreservation i planen. I tidigare översiktsplan redovi-
sades tre alternativa förslag. Kommunen vill nu prioritera det norra broläget. 
Detta broläge förutsätter att vägen mot Vräland behöver förbättras. 

Trafi ken på Färjevägen innebär konfl ikter. Stressen till färjan betyder ofta för 
höga hastigheter. Ett antal mindre lyckade utfarter behöver åtgärdas, framfö-
rallt korsningen Färjevägen-Sesterviksvägen. Färjevägen utgör också alltmer 
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en barriär mellan de växande bostadsområdena norr om vägen och centrum, 
skola med mera söder om vägen. På sikt kan det därför bli aktuellt med en 
planskild korsning. En trafi knätsanalys har genomförts under 2007.

Ett gång- och cykelstråk bör byggas längs hela Färjevägen. Även övriga tra-
fi ksäkerhetshöjande åtgärder som föreslås bör genomföras.

Kajen mellan färjeläget och fyren bör rustas upp så att större fartyg kan angö-
ra Svanesund. Viken väster om Kordaplast bör utnyttjas som gästhamn.

Svanesunds badplats bör på sikt byggas ut åt norr. Samtidigt bör befi nt-
lig småbåtshamn ges expansionsutrymme. Detta bör kunna ske om tydlig 
avgränsning görs mot badplatsen, t.ex. med fl ytbrygga. 

Området söder om skolan skall bibehållas som närrekreationsområde för sko-
lans behov och för boende. 

Riksintressen
Föreslagen utbyggnad berör inte  riksintressen.

8.12 VAREKIL

I korsningen mellan vägarna mellan Stala och Svanesund och vägen mot 
Skåpesund växte samhället Varekil fram. Tidigt fanns här en gästgivaregård 
och under 1800-talet startades handelsverksamhet och bageri på orten. Mel-
lan 1911 och 1961 fungerade Varekil också som tingsplats för Orust och 
Tjörn. Nära havet, sydväst om tätorten Varekil, ligger Svanvik. Området var 
ursprungligen avsett för fritidshusbebyggelse, men har idag till stora delar 
permanentats.

Befolkning och boende
Befolkningen i Varekilsområdet mer än tredubblades under 1970-talet, då 
Svanvik byggdes ut och fritidshus omvandlades till åretrunthus. En annan 
tillväxtperiod, om än inte lika långvarig, inträffade under slutet av 1980-talet. 
Därefter har folkmängden stabiliserats på strax över 1 000 invånare. Varekils 
befolkning är yngre än i övriga samhällen, och andelen barn är relativt stor. 

Under åren med en kraftig befolkningstillväxt var också byggandet stort. 
1988 byggdes för första gången fl erbostadshus i samhället. I samhället fi nns 
idag både småhus och hyresbostäder. 

Tegenområdet, mellan Svanvik och det gamla samhället håller på att byg-
gas ut med fl er bostadstomter. I och med byggandet av Tegenområdet knyts 
områdena ihop. 

Näringsliv och service
Varekil ligger nära de stora arbetsmarknaderna söderut. De goda pendlings-
möjligheterna gör att många arbetspendlar till andra orter. Drygt 80 procent 
av de förvärvsarbetande i Varekil pendlade till andra orter år 2006. Drygt en 
fjärdedel av dem arbetar i andra delar av Orust medan resten arbetar i andra 
kommuner, framför allt Göteborg och Stenungsund.

Antal invånare Varekil 1975-2007
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Samtidigt fanns det 375 arbetstillfällen i samhället, vilket betyder att även 
inpendlingen är stor. De fl esta arbetstillfällen fi nns inom handel och kommu-
nikation. Många arbetar också inom utbildning.

I Varekil fi nns en skola för år 0-5. Här fi nns också service i form av bankkon-
tor, livsmedelsbutik, bageri, matservering, bensinstation och djurklinik.

Kommunens intentioner
Enligt kommunens målsättning skall det fi nnas en planberedskap som möj-
liggör en utbyggnad av minst 90 nya bostäder inom planperioden (15 år).

Inom gällande detaljplan för Tegen III fi nns utrymme för ett 30-tal nya bostä-
der. I översiktsplanen föreslås ytterligare tre bostadsområden. Området Tegen 
IV, som binder samman Svanvik och Varekil, kommer att rymma ca 30 bostä-
der i småhus och fl erbostadshus. Trafi kmatningen sker genom Tegenområdet. 
Området öster om skolan inrymmer ca 25 nya bostäder. Trafi ken matas från 
öster.

Ängarna söder om affären föreslås utnyttjas för bostäder och verksamheter 
(hantverk, kontor och service). Detta område utnyttjas främst för lite tätare 
boende i form av småskaliga fl erbostadshus, radhus etc. Byggnaderna grup-
peras på båda sidor om Varekilsån. Ån utnyttjas som ett positivt inslag i mil-
jön.

Detta område föreslås få en starkt ekologisk profi l där solfångare och värme-
central för biobränsle står för huvuddelen av energiförsörjningen. Odlingslot-
ter och lekpark skall också fi nnas.

Bostäderna grupperas inåt i området och verksamhetslokaler placeras ut mot 
vägarna. Geotekniska förutsättningar och översvämningsrisker kommer att 
studeras närmare i detaljplaneprocessen.

Exempel på verksamheter som skulle kunna lokaliseras till detta område är 
det diskuterade fritidsbåtmuseet och kanske en gemensam utställningshall 
för Orustvarven.

Varekil har ett bra kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av 
olika verksamheter, såsom industri, hantverk och service. Förutom centrum-
området föreslås utveckling av verksamheter ske norr om samhället längs 
med väg 160. Detaljplaneläggning är klar.

Den planerade utbyggnaden genererar ett ökat behov av båtplatser. Därför 
föreslås att Svanviks båthamn kompletteras med 30-40 nya båtplatser.

Riksintressen, strandskydd
Föreslagna åtgärder berör inte riksintressen.
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Gräns för samhällsområde 
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Reservområde 
Övrig mark
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Tegen 3. Detaljplan 
klar c:a 30 bostäder

Reservområde bostäder

Värdefullt grönområde

Varekil

Skol- och idrottsområde

Föreslagen gång- och cykelväg 
mot Skåpesund. Anlägges när
väg 160 byggs om

Föreslaget bostadsområde
c:a 25 småhus
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