
1 Fritidshusutredningen

FRITIDSHUSUTREDNINGEN
Områden lämpliga för helårsboende?
2013.06.11



2 Fritidshusutredningen

”GENOMFÖRA EN ÖVERSYN AV BYGGRÄTTERNA I 
KOMMUNENS FRITIDSHUSOMRÅDEN I SYFTE ATT 
KLARLÄGGA MÖJLIGHTERNA OCH LÄMPLIGHETEN 
AV ETT ÖKAT HELÅRSBOENDE I VALDA OMRÅDEN”
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Sammanfattning
Fritidshusutredningen är ett följduppdrag från översiktsplanen för Varberg, ÖP 
2010. Uppdraget är att undersöka i vilka detaljplanelagda fritidshusområden en 
höjning av byggrätten kan anses vara lämplig. Genom att medge en höjd byggrätt 
bedömer kommunen att ett ökat helårsboende främjas (permanentning).

21 detaljplanelagda områden har studerats. Historiskt tillkom dessa e!er 
andra världskriget då behovet av fritidsboende sommartid ökade dramatiskt. 

Under åren har standarden på fritidshusen förbättrats succesivt. Husen 
var ursprungligen av enkel standard och idag 50 till 60 år senare är det 
inte ovanligt att hus rivs och ersätts med nytt i samband med en önskad 
förändring. Under 1990-talet anslöts de "esta områdena utmed kusten till 
det allmänna va-systemet och vägarna asfalterades. Allte!ersom Varbergs 
stad expanderar såväl norr som söderut blir näraliggande fritidshusområden 
alltmer attraktiva för helårsboende.

1992 fanns ca 5600 de#nierade fritidshus. 2010 var dessa 3820. När en 
fastighetsägare folkbokför sig på sitt fritidshus betraktas det inte längre 
som fritidshus i statistiken utan som permanentbostad. Omvandlingen 
av fritidshus pågår kontinuerligt. Ca 75 fritidshus per år blir helårsbostad. 
Ursprungligen kom en klart dominerande andel av fritidshusägarna från en 
annan kommun än Varberg. Omvandling innebär således att kommunen får 
nya invånare och därmed skatteintäkter men med detta följer samtidigt krav 
på kommunal service.

Man kan betrakta fritidshusen som en bostadsreserv med attraktiva 
boendemiljöer. E!ersom de ursprungligen planerades för säsongsboende 
och för en icke bofast befolkning är framför allt närhet och tillgång till service 
och kollektivtra#k en brist i många områden.

Kriterier för ökad byggrätt:
• Ha närhet till stadsområdet eller serviceort, eller kunna utveckla 

serviceunderlag lokalt
• Närhet till kollektivtra#kstråk eller kunna bilda underlag för 

kollektivtra#k
• Ha utbyggt vatten-och avlopp och ingå i VA-kollektivets verksamhetsområde
• Ha tomtstorlekar på ca 800 m2 - 1000 m2 som medger större byggrätter 
• Området i sin helhet kan erbjuda människor ett praktiskt och socialt 

vardagsliv i en attraktiv boendemiljö
• Inte innebära negativ påverkan på höga naturvärden

Ökad byggrätt för ett område innebär att:
• behov av förbättrad vägstandard skall preciseras
• Dagvattenutredning genomföras
• Detaljplan ändras
• Utredning om huvudmannaskap för vägar och dagvatten skall tas fram
• Erforderlig standardförbättring av vägar, allmänna ytor i närområdet 

och dagvatten bekostas av fastighetsägarna

INVENTERINGEN  OMFATTAR:

•   21  detaljplanelagda  s.k.  
fritidshusområden

•   3704  hus,  därav  är  670  hus  
helårsboende  med  1390  
boende.

OMRÅDEN  SOM  FÖRESLÅS  
FÅ  ÖKAD  BYGGRÄTT:

•   Bua  Strand

•   Östra  Årnäs

•   Kråkeberg

•   Tången

•   Trönningenäs

•   Getterön  

•   Torstorp

Totalt  omfattas  ca  1050  hus

Av  dessa  ca  1050  hus  ägs  ca  
650  av  icke  boende  i  Varberg



4 Fritidshusutredningen

Områden  som  föreslås  få  ökad  byggrätt

Ekegården

Jytatorp

Lövåsen
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Smedsgård

Ramsås

Apelviken

Kråkeberg
Stämmet

Trollåsen

Bua-Strand

Skällåkra

Gloppe

Sallebacka

Årnäshalvön

Trönningenäs

Getterön

Södra Näs

Galtabäck

Björkäng

Varberg

Tången

Gamla Köpstad

Träslövsläge

Karl Gustav

Hunnestad

Trönninge

Rolfstorp

Skällinge

NösslingeStamnared

Sällstorp

Grimmared

Kungsäter

Åskloster

Väröbacka

Stråvalla

Grimeton

Lindberg

Gödestad

Kärradal

Tvååker

Sibbarp

Valinge

Veddige

Dagsås

Derome

Himle

Torpa

Tofta

Bua

Områden  som  föreslås  få  
ökad  byggrätt
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”....När sommaren kommer måste man bort och ha 
det obekvämt”
- Strandutredningen för Hallands län,1961 sida 6
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Bakgrund
Fritidshusbebyggelsens historia
E!er andra världskriget utvecklades sommarhusbebyggelsen i Sverige 
mycket kra!igt, speciellt utmed kusterna. Konsekvenserna av detta 
uppmärksammades tidigt i Halland. Länsstyrelsen gav i augusti 1951 
länsarkitekten och överlantmätaren i uppdrag att ”dels inom lämpliga 
kustområden verkställa en inventering av hittills skedd fastighetsbildning 
och bebyggelse för fritidsändamål, dels bl.a. med ledning av inventeringen 
utarbeta utkast till riktlinjer för planläggning för den fortsatta utvecklingen 
av fastighetsbildningen och bebyggelse för fritidsändamål inom länets 
kustområden.”  Vid samma tid 30 maj 1952 infördes det första strandskyddet.  
Slutsatsen av länsstyrelsens utredning var att ca häl!en av Hallands 24 mil 
långa kuststräcka ej är lämplig för planläggning. Bebyggelsen som planlades 
under 50-, 60- och 70-talen har till stora delar följt utredningen. Den #ck 
namnet ”Fritidshusbebyggelsen vid Hallandskusten” och färdigställdes 
1961. Resultatet har blivit att "acka strandområden mestadels har lämnats 
oexploaterade liksom områden med höga naturvärden. Områden som ur 
jordbrukssynpunkt var minst värdefulla blev i allmänhet exploaterade.

Undersökningarna på 50-talet visade bl.a. att det fanns ett stort behov 
av områden med små tomtplatser och stugbyar. Apelviken är ett sådant 
exempel. Länsstyrelsens utredning rekommenderade att varje kommun 
skulle ta ansvar för fritidshusplaneringen genom detaljplanläggning. 
Detaljplanerna föreslogs innehålla mark för stora tomtplatser, små 
tomtplatser, områden för stugbyar , tältområden, semesterhemsområden, 
barnkolonier, områden för olika slag av service, restauranger, hotell, motell, 
båthamnar mm.

Vad är ett fritidshus?
I avhandlingen ”Fritidshuset som planeringsdilemma” av Ingrid Persson, 
Blekinge tekniska högskola beskrivs en fritidsbostad på "era olika sätt:

• Enkelhet:  sjöbod – kolonistuga- sportstuga – sommartorp
• Bekvämlighet:  lantställe – sommarvilla – fritidshus – (urban  

   lägenhet)
• Produktion:  sjöbod – lantställe – kolonistuga – (sommar)torp
• Konsumtion: lantställe – sommarvilla – sportstuga – fritidshus  

   – (urban lägenhet)

I Varbergs kommun förekommer huvudsakligen två kategorier fritidshus:

• Stor tomt (800-1000 m2 eller större)friköpt eller arrentetomt med ca 
80 m2 byggrätt

• Liten tomt (300-600 m2) friköpt eller o!ast arrendemark med samfällt 
ägande, 40-70 m2

De#nition av fritidshus och fritidsboende låter sig inte göras enkelt idag.  Ett 
s.k. fritidhus är ett bostadshus enligt Plan- och bygglagen och det därmed 
tillåtet att bosätta sig där. Är fastighetsägaren inte folkbokförd på fastigheten 
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Arbetsprocess

Delårsboende/helårsboende

taxeras den vanligtvis som fritidshusfastighet. Fritidshusområdena byggdes 
ursprungligen för sommarboende. Många områden har ett så attraktivt 
läge att man succesivt valt att bosätta sig där på helår, även om byggrätten 
är max 80 m2 eller mindre.

Ett annat sätt att beskriva boendet och boendeutvecklingen är att 
delårsboendet ökar, dvs. man bor allt längre period under året i sina 
”fritidshus” kanske längre än på sin folkbokförda adress. Det #nns också 
”fritidshus” där folk bor permanent/helår utan att man är folkbokförd där.  
Sammanfattningsvis kan konstateras att fritidshusområdena blir alltmer 
befolkade över året. Vilka konsekvenser får detta?

Sommaren 2011 och 2012 inventerades samtliga områden. Fältinventering 
och fotografering gjordes under tre dagar med hjälp av Magnus 
Björned, sommarpraktikant. Varje område har besökts, fotograferats och 
dokumenterats avseende områdets karaktär, standard på vägar med mera. 
Uppgi!er om maximalt tillåtna byggrätt, minsta tillåtna tomtstorlek har 
sammanställts. Utöver detta har GIS-kartor med information som VA-
situation, närhet till kommunal service, kollektivtra#kssituation och 
riksintressen med mera studerats. En arbetsgrupp bestående av Anita 
Kryh och Erik Hansson, planeringskontoret, Inger Mellberg, Hamn- och 
gatuförvaltningen, Carina Lycho, Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen har 
medverkat. Synpunkter har lämnats från VIVAB. Arbetet har samordnats 
av Sten Hedelin, stadsbyggnadskontoret.
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Förutsättningar
Ökad bosättning i kustområdena
Enligt SCB fanns det 3821 fritidshus i Varberg år 2010. De senaste fem 
åren (2007-2011) har 376 fritidshus permanentats, vilket ger ett snitt på 
75 fritidshus/år enligt SCB.  Helårsboendet ökar således i de ursprungliga 
fritidshusområdena.

De senaste fem åren (2007-2011) har Varbergs kommuns invånarantal 
ökat med 2462 personer till totalt 58 576 invånare. Av de 2462 nyin"yttade 
mellan 2007-2011 har 469 personer (19 %) bosatt sig i ett fritidshus. 

Vatten, avlopp och dagvatten
Det "esta områden #ck tillgång till (kommunalt) allmänt vatten och avlopp 
under 1980- och 1990-talet. Vivab bedömer att höjd byggrätt inte innebär 
kapacitetsproblem e!ersom toppbelastningen redan #nns sommartid.  
Områdena har inte utbyggda allmänna dagvattensystem, vilket kräver 
särskilda utredningar för att klargöra omfattningen på nödvändiga 
åtgärder. Huvudmannaskapet för dagvatten bör utredas samtidigt.

Vägar, vägstandard och huvudmannaskap
Ursprungligen hade områdena grusvägar. Vägstandarden har succesivt 
förbättrats. En stor förändring skedde när allmänt vatten och avlopp 
byggdes ut under 1990-talet. Vägarna blev då förbättrade och belagda med 
asfalt, med några få undantag. Vägbanorna är generellt något smalare än 
vad som anläggs vid nyexploatering medan bredden på vägområdena i 
detaljplanerna o!ast är väl tilltagna. Plats #nns således för ev. breddning. 
Samtliga områden har enskilt huvudmannaskap och förvaltas av 
vägföreningar, i några fall av privata markägare.

För områden som föreslås få ökad byggrätt, dvs. lämpade för helårsboende 
krävs översyn av vägstandard t.ex. erforderlig vägbredd, mötesplatser, 
vändplatser för sopbilar och i vissa fall komplettering med gång-och 
cykelvägar. Kostnad för detta belastar fastighetsägarna dvs. de som 
använder och har nytta av anläggningarna. Om huvudmannaskapet för 
vägar skall ligga kvar på vägförening eller övertas av kommunen kommer 
att utredas för respektive område.

Tillgång till service
Det är en målsättning i Varbergs kommun att alla människor, även de som 
bor på landsbygden så långt som möjligt ska kunna få en god kommersiell 
och kommunal service. Ju mer utspritt bosättningsmönstret är desto 
svårare blir det att uppnå denna målsättning. Den kustnära bebyggelsen är 
omfattande och har en ständigt ökande befolkning. Med sitt attraktiva läge 
talar det mesta för att denna utveckling fortsätter.

Skolskjutsverksamhet #nns idag i kustzonen och kan utnyttjas för nya 
behov inom områden för ökad byggrätt.
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Vilka maxbyggrätter bör sättas?
Sy!et med byggrättsökningen är att erbjuda husstorlekar som fungerar 
som åretruntbostäder. Vilka bostadsstorlekar är det? Statistiken visar 
att permanentbosättningen främst pågår i spannet 60-80m2, men även i 
mindre bostäder. Det kanske inte är så konstigt e!ersom husen inte får vara 
över 80 m2 och dessa idag är största husgruppen.

• 150-220 m2 - Vanligt förekommande byggrätt för villatomter. 
Tomtstorlek brukar vara mellan 800-1000m2, vilket innebär mellan 
16-25% exploateringsgrad.

• 100-150 m2 - Kategori mellanstora eller mindre villor.
• 80-100 m2 - Normalstora stugor eller mindre småhus
• 40- 80 m2 - Stugor, ursprungligen för säsongsboende (fritidshus)

150 m2 är en husstorlek som med god planlösning och o!a inredningsbar 
övervåning säkert tillfredställer de "estas behov, inkl barnfamiljer. Om 
förtätning av tidigare lu!iga fritidshusområden fortsättningsvis skall 
kunna behålla sin karaktär är 150 m2 en rimlig storlek. I särskilt utsatta 
lägen kan en yta mindre än 150 m2 vara lämplig. 

I utredningsarbetet har det diskuterats om stora byggrätter kring 220- 250 
m2 är lämpliga inom några områden. Med utgångspunkt i resonemanget 
om önskan om fortsatt ”lu!ighet” föreslås för vissa områden att tomter 
med över 1000 m2 får bebyggas med 15 % dock max 250 m2. Östra Årnäs, 
Trönningenäs, Bua Strand och Torstorp föreslås lämpliga, e!ersom där 
redan #nns eller planeras bebyggelse med stor byggrätt, eller har hög andel 
helårsboenden. Kråkeberg, Tången och Getterön bedöms mer känsliga 
för stor exploatering i landskapsbilden och Getterön är dessutom ett stort 
lokalt, nationellt och internationellt besöksmål där naturkvaliteterna och 
upplevelserna av dessa inte bör störas av stora hus i strandzonen.                    

Utredningen har särskilt noterat att området Östra Årnäs/Kärradal/
Stämmet/Kråkeberg har ett så stort innehåll att ökad byggrätt här i 
kombination med pågående planering för ny bostadsbebyggelse (Östra 
Årnäs ca 250 bostäder och Kärradal ca 40 bostäder) bör kunna skapa 
underlag för lokal service. Ökad byggrätt skulle således här medverka till 
att ett stort idag glest område blir mer befolkat och därmed stärker en 
fortsatt planerad bebyggelseutveckling innehållsmässigt.

För många stugägare är deras område en plats där man vistas på sin fritid 
för att uppleva miljöombyte, närheten till kusten/naturen och i de "esta 
fall stället att tillbringa sommarsemestern på. Dessa människor vill o!ast 
behålla karaktären av fritidsområde och inte att det omvandlas till ett 
traditionellt villaområde vilket många befarar sker om byggrätten ökar. Det 
#nns samtidigt önskemål om större byggrätt e!ersom sommarstugorna 
alltmer blir den sociala mötesplatsen för familjen. E!er 50 år har det blivit 
"era generationer som vid tillfällen behöver mer plats. Stora tomter på 800-
1000 m2 eller större bedöms tåla ökad byggrätt utan att fritidskaraktären 
behöver försämras. Det är angeläget att fastighetsägaren väljer en 
platsanpassad husutformning, material och färgsättning för att detta skall 
lyckas.

Både delårsboende och helårsboende

FÖRSLAG  BYGGRÄTT:

•   Grundförslag  150m2  total  
byggrätt

•   150  -  250  m2  inom  vissa  
områden

•   Särskild  anpassning  
av  bebyggelse  nära  
strandzonen.
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Kriterier  och  Konsekvenser

Ökad byggrätt innebär konsekvenser främst för husägaren, kommunen 
och vägföreningar. Allmänna intressen som värdefull, känslig natur kan 
påverkas av större andel åretboende. Den största belastningen på varje 
område kommer fortsatt att vara sommarsäsongen och sannolikt sker 
ingen märkbar ökning sommartid p.g.a. ökad byggrätt. Skillnaden blir att 
området befolkas mer på icke sommarsäsong.

Positiva konsekvenser är att kommunen sannolikt får "er invånare vilket 
resulterar i ökade skatteintäkter, jungfrulig mark sparas för nyexploatering, 
underlaget för service stärks i närområdet och i intilliggande samhällen. 
Den enskilde får en större bruksnytta av ett större hus oavsett delårsboende 
eller helårsboende. Negativa konsekvenser är att kommunen kan få högre 
dri!skostnader för servicefunktioner (skola, äldreomsorg) än om tillväxt 
sker på annan plats.  Fler helårsboende kan innebära större slitage på 
känsliga naturmiljöer. Biltra#ken förväntas öka på icke sommarsäsong. 
Fastighetsägare får räkna med att ta kostnader för förbättrad vägstandard 
inklusive utbyggnad av gång- och cykelvägar, förbättrad dagvattenhantering 
och komplettering av allmänna ytor t.ex. närlekplatser.

Kriterier för ökad byggrätt

Konsekvenser

Utredningen föreslår att ett område skall uppfylla följande kriterier för att 
få ökad byggrätt:

• Ha närhet till stadsområdet eller serviceort, eller kunna utveckla 
serviceunderlag lokalt

• Närhet till kollektivtra#kstråk eller kunna bilda underlag för 
kollektivtra#k

• Ha utbyggt vatten-och avlopp och ingå i VA-kollektivets verksamhetsområde
• Ha tomtstorlekar som medger större byggrätter t.ex. 150 m2 
• Området i sin helhet kan erbjuda människor ett praktiskt och socialt 

vardagsliv i en attraktiv boendemiljö
• Inte innebära negativ påverkan på höga naturvärden

Naturvärden
Denna fritidshusutredning föreslår inom vilka detaljplaner det är lämpligt 
att öka byggrätten. Det sker inom redan i anspråkstagen kvartersmark. 
Nyexploatering förekommer således inte. Utredningen har identi#erat 
några känsliga områden där ökad befolkning kan innebära störning och det 
är strandområdena söder om Gamla Köpstad samt på Norra Trönningenäs.
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Fritidshusområden  som  föreslås  få  
bibehållen  byggrätt
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Sallebacka
Sydväst om Stråvalla ligger Sallebacka, är ett utpräglat fritidshusområde 
med sitt perifera läge relativt avlägset från övrig bebyggelse. Området har 
en tydlig fritidshuskaraktär med mindre byggnader och smala grusvägar. 
Sallebacka består av ca 40 hus och övervägande del av dessa är fritidshus. 
Området är inte anslutet till det kommunala VA-nätet.

I området #nns inga servicefunktioner utan närmsta orten är Bua, 
alternativt Väröbacka drygt 4 kilometer sydost om Sallebacka. Området 
saknar kollektivtra#k och närmsta hållplats är antingen i Väröbacka eller 
vid Ringhals.

Förslag
Området ligger avskilt från servicefunktioner och bärkra!ig kollektivtra#k. 
Vägstandarden är låg(grusvägar) och området saknar allmänna VA-system. 
Kriterierna för ett bra åretruntboende uppfylls inte. Ökad byggrätt bör 
därför inte medges.

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  41

Antal  boende  helår:  12  

Helårsfastigheter:  12  %

Byggrätt:  80  m2  +  20  m2

Tomtstorlek:  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

-

-

+

-

0
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Gloppe

STATISTIK

Antal  hus:  80

Antal  boende  helår:  23

Helårsfastigheter:  16  %  

Byggrätt:  80  m2  +  20  m2

Tomtstorlek:  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

-

-

+

-

0

Strax norr om Ringhals kärnkra!verk ligger fritidshusområdet Gloppe. 
Området präglas av sina mindre fritidshus, smala vägar, gröna omgivning 
och närheten till havet. Det går dock inte att ta miste på att området ligger 
ca en kilometer från Ringhals då större kra!ledningar från kärnkra!verket 
påminner besökaren om detta. I området är byggrätten reglerad till 80 
m2+20 m2. Enligt SCB:s statistik från 2010 var 95 % av husen i Gloppe 
fritidshus. Närmsta serviceorter är Väröbacka och Bua. Närmsta hållplats 
för kollektivtra#k ligger vid Ringhals kärnkra!verk ca 1 kilometer bort. 
Området är inte anslutet till kommunalt VA.

Förslag
Området ligger inom Ringhals riskzon, vilket innebär att utökad 
bostadsexploatering ej skall ske.

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse
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Skällåkra

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  51

Antal  boende  helår:  17  

Helårsfastigheter:  16  %

Byggrätt:  60  m2  -  120  m2

Tomtstorlek:  1000  m2  -  1500  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

-

+

-

0

Skällåkra präglas precis som Gloppe av småskalighet och ligger placerat 
väster om Ringhals kärnkra!verk. Omgivningarna är lummiga och i söder 
avgränsas området av havet. Vägstandarden i området är dålig och området 
saknar kommunalt VA. 

Restiden med kollektivtra#k från Skällåkra in till Varbergs station är ca 35 
minuter.

Förslag
Området ligger inom Ringhals riskzon, vilket innebär att utökad 
bostadsexploatering ej skall ske.
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Trollåsen
Trollåsen är ett utpräglat fritidshusområde och ligger ca 600 meter sydväst 
om Värö Bruk (Södra cell) intill badviken Sanddamm. Området innehåller 
ett tjugotal bostadshus. Allmänna VA-system saknas. Avståndet till 
bärkra!ig kollektivtra#k (Buavägen) är ca 3 km.

Förslag
Området ligger avskilt från servicefunktioner och bärkra!ig kollektivtra#k.  
Trollåsen saknar allmänna VA-system. Kriterierna för ett bra åretruntboende 
uppfylls inte. Ökad byggrätt bör därför inte medges.   

Ökad  byggrätt
Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  24

Antal  boende  helår:  4

Helårsfastigheter:  8  %

Byggrätt:  100  m2

Tomtstorlek:  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

-

-

+

-

0
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Ökad  byggrätt
Bibehållen  byggrätt
Utbyggnadsområde
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  456

Antal  boende  helår:  184

Helårsfastigheter:  23  %

Byggrätt:  80  m2  +  20  m2  +  35  m2

Tomtstorlek:  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

0

+

+

0

0

Västra Årnäs
Landområdet mellan Kloster$orden i norr och Kärra$orden i söder 
bildar Årnäshalvön, vars natur ski!ar från kargare kustlandskap till 
större skogspartier i de inre delarna. På Årnäshalvön #nns "era vackra 
badvikar. På Årnäshalvön #nns drygt 1000 bostadshus varav ca 20 % är 
åretruntbebodda. Detta gör Årnäshalvön till ett av Sveriges 15 största 
fritidshusområden.

Bebyggelsen på Årnäshalvön delas i en östra och västra häl! av ett skogs- 
och grönområde. Detaljplanerna på västra årnäshalvön innehåller ca 400 
hus varav 95 är helårsboende. Majoriteten av byggnationen begränsad till 
en maximal byggrätt på 80 m2+ 20 m2(uthus),. Tomterna varierar mellan 
900 m2- 1000 m2 men även större förekommer. Vägarna är asfalterade och 
gatubelysning saknas inom området. Hela området är anslutet till allmänt 
VA-system.

På Årnäshalvön #nns idag inte många servicefunktioner. Vid den allmänna 
badplatsen Espevik ligger Espeviks camping. Sommarbutiken i Espevik 
stängdes för några år sedan. Närmsta skola ligger i Derome och närmsta 
vårdcentral #nns i Veddige. Det #nns kollektivtra#k i området, med en 
hållplats vid Espeviks camping och resan in till Varbergs station tar ca 30 
minuter.

För närvarande planeras ny bostadsbebyggelse på centrala och östra Årnäs, 
totalt ca 250 bostäder.

Förslag
Västra Årnäs bebyggelse ligger mellan 3,5 till 5 km huvudtra#kstråket 
gamla E6 eller ca 3 km till Duveslättskorset där eventuell service tex 
förskola planeras vilket innebär att det mesta av all vardagskommunikation 
sannolikt kräver biltransport.
Västra Årnäs bedöms inte uppfylla kriterierna för ett praktiskt 
vardagsboende.
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Stämmet

Ökad  byggrätt
Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

Inbäddat av skog uppe på "era höjder ligger Stämmet. Området har 
en tydlig sommarstugekaraktär men helårsboendet har ökat succesivt 
sannolikt pga. att byggrätten är något högre. Området ligger mellan E6:an 
och väg 845 ca 2 kilometer från stranden i Kärradal. Vägnätet i området 
består av smala obelysta grus och asfalts- vägar. Stämmet är inte anslutet till 
kommunalt VA. Planering för utbyggnad av allmänt VA-nät pågår.

Stämmet saknar service och boende i området hänvisas till Varberg 
som serviceort, förutom vad det gäller skola och förskola, som #nns 
i Bläshammar respektive Tångaberg. Närmsta busshållplats #nns i 
Tångaberg. Byggrätterna är idag 80, 100 respektive 140 m2.

Förslag
Ytterligare byggrättsökning bedöms inte vara lämpligt med hänsyn till 
otillräcklig VA och vägstandard samt att nuvarande byggrätter passar väl 
för de tomtstorlekar som #nns. 

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

+

-

0

0

0

STATISTIK

Antal  hus:  93

Antal  boende  helår:  31  

Helårsfastigheter:  33  %

Byggrätt:  80  m2  -  140  m2

Tomtstorlek:  800  m2
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Apelviken

”… området ska nyttjas för fritidsbebyggelse, camping och kurortsverksamhet 
med visst inslag av boende” 
(Varbergs kommun 2001b:11)

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

Apelviken som ligger i Varbergs centralort kan vara det som bäst illustrerar 
karaktären av ett fritidshusområde, med sina små stugor, mellan 35 
m2 – 75 m2 stora, tomterna är mellan 200 m2 och 500 m2 och små gator. 
Bebyggelsen ligger tätt placerad och trots att det är Sveriges tredje största 
fritidshusområde med ca 980 hus upplevs området som litet och pittoreskt. 
Området har en enhetlig karaktär. Järnvägen, som går rakt genom området 
delar upp Apelvikens fritidshusområde i två delar, den norra och den södra. 
I den norra delen ligger fritidshusen på en höjd och många har därigenom 
utsikt över sanddynorna och havet, husen i den södra delen ligger mycket 
nära havet. I området är gatorna smala med asfaltsbeläggning och saknar 
belysning.

Apelviken ligger i anslutning till staden och de boende kan ta del av all sorts 
service där. I området #nns ett antal restauranger, Apelvikens camping 
och kurortsområdet. Dessa riktar in sig på turismen och många av dem 
är säsongsbetonade. Norr om området #nns det tillgång till kollektivtra#k 
och resan in till Varbergs station tar ca 15 minuter. 

Förslag
De små tomterna gör det inte möjligt att uppfylla kriterierna för ett bra 
åretruntboende. Ytterligare ökad exploatering (ökad byggrätt) är ej lämplig 
på de små tomterna.

STATISTIK

Antal  hus:  829

Antal  boende  helår:  98  

Helårsfastigheter:  5  %

Byggrätt:  35  m2  -  75  m2

Tomtstorlek:  200  m2  -  450  m2

+

+

+

-

-

0
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Södra Näs

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

+

0

-

0

STATISTIK

Antal  hus:  110

Antal  boende  helår:  13  

Helårsfastigheter:  9  %  

Byggrätt:  45  m2  -  60  m2

Tomtstorlek:  500  m2  -  600  m2

I Södra Näs har omvandlingen från fritidshusområde till helårsboende 
pågått länge. Detta har skett genom att detaljplaner har reviderats och 
större byggrätter har givits. I Södra Näs blandas badstugor med stora villor 
och vanliga fritidshus. Det är främst i Södra Näs centrala och östra delar 
som omvandlingen till permanentboende har skett.

I Södra Näs #nns tre områden där fritidshusbebyggelsen är av övervägande 
majoritet; Klavagårdens fritidshusområde, bebyggelsen vid Mössviksvägen 
i västra Södra Näs samt vid Nabbevägen mot Apelviken med stugor som 
ligger på arrendetomter.

Vägsystemet har på "era ställen otillräcklig standard och kräver åtgärder 
för att bli acceptabelt för ett helårsboendeområde.

Södra Näs präglas av det "acka kustlandskapet och den täta bebyggelsen, 
närmsta badplats #nns i Södra Näs södra delar och i Apellviken. Service 
för området #nns i Träslövsläge. Området är kollektivtra#kförsörjt men 
anslutningarna är bristfälliga, endast en busstur per dag går inom Södra 
Näs. Nordost om området, på Strandbackavägen tra#keras hållplatsen med 
en till två turer i timmen. Resan in till Varbergs station tar ca 20 minuter 
och resan till Träslövsläge tar ca 5 minuter. Området är försörjt med 
kommunalt VA.

Förslag
De kvarvarande fritidshusområdena är av karaktären stugområden med 
små byggrätter på små tomter. Ytterligare förtätning bedöms ej lämplig på 
de små tomterna.
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Norra Träslövsläge

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

+

-

-

0

STATISTIK

Antal  hus:  300

Antal  boende  helår:  25  

Helårsfastigheter:  4  %

Byggrätt:  45  m2  -  60  m2

Tomtstorlek:  180  m2  -  400  m2

Träslövsläge (Läjet), är ett gammalt #skesamhälle dit de boende i Träslöv. 
Samhället har expanderat kra!igt på senare år och präglas fortfarande 
av #skeverksamhet, hamnen och sommar-betonade verksamheter. I 
Läjet #nns en hamn och en gästhamn samt ett antal badplatser. Till stor 
del har Läjet kommit att bli ett samhälle för permanentboende. I de 
norra delarna av Läjet #nns tre områden som har en tydlig karaktär som 
fritidshusområde. Det område som har tydligast karaktär är Tallåsen, som 
ligger söder om Södra Näs. Mindre områden med fritidshus #nns även öster 
om Strandbackavägen, vid Jungmansvägens västra del, Skotvägen samt 
Rodervägens östra del. Dessa tre områden angränsar alla till bebyggelse 
som har större byggrätt och som tidigare i vissa fall varit fritidshus. Denna 
blandning av stora och små byggnader bidrar till Läjets speciella karaktär.

Inom Läjet #nns kommunal och kommersiell service. Området har 
goda kommunikationer till Varbergs centrum med kollektivtra#k, resan 
till Varbergs station tar ca 20 minuter. Träslövsläge och de beskrivna 
fritidshusområdena är kopplade till det kommunala Va-systemet.

Förslag
De kvarvarande fritidshusområdena är av karaktären stugområden med 
små byggrätter på små tomter. Ytterligare förtätning bedöms ej lämplig på 
de små tomterna.
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Gamla Köpstad & Ramsås

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

-

+

0

-

-

STATISTIK

Antal  hus:  181

Antal  boende  helår:  47

Helårsfastigheter:  14%

Byggrätt:  45  m2  -  120  m2

Tomtstorlek:  600  m2  -  1100  m2

Gamla Köpstad innehåller små husgrupper som senare fått större byggrätter, 
idag 120 m2. Ett arrendeområde med små stugor, 45 m2, har tydlig 
fritidshuskaraktär. Bebyggelsen i Ramsås, ett fritidshusområde lite längre 
in mot land har tydlig fritidshuskaraktär, med tomtstorlekar runt 600 m2 
och byggrätter på 80 m2 + 20 m2. I området #nns "ertalet stengärdsgårdar, 
majsodlingar och ute vid kusten breder sig Gamla Köpstads naturreservat 
ut sig. Gamla Köpstad ligger mellan havet i väster och åkrarna i öster.

All bebyggelse i Gamla Köpstad är ansluten till det kommunala VA- 
systemet. Vägarna i Gamla Köpstad är mestadels asfalterade, smala och 
obelysta.

Kommunal och kommersiell service #nns att tillgå i Träslövsläge, drygt 2 
kilometer norr om Gamla Köpstad. Anslutning till kollektivtra#k saknas 
i Gamla Köpstad, närmsta hållplats ligger ca 1- 1,5 kilometer öster om 
området utmed väg 760. Restiden in till Varbergs station är ca 20 minuter.

Förslag
Nuvarande byggrätter är anpassade till respektive områdes tomtstorlekar.
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Galtabäck

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

-

+

0

-

-

STATISTIK

Antal  hus:  47

Antal  boende  helår:  21  

Helårsfastigheter:  17  %

Byggrätt:  35m2  +  180m2

Tomtstorlek:  700m2  -  900m2

Galtabäck är uppdelat i två tydliga områden, en del som består av 
äldre fritidshusbebyggelse och en nyare del också den bestående av 
fritidshusbebyggelse, dock i annan skala och uttryck. Dessa två delar skiljer 
sig kra!igt i sina karaktärer men geogra#skt ligger de alldeles intill varandra. 
I de äldre delarna, som är placerade i kuperad terräng, består bebyggelsen 
av mindre hus och mindre tomter, vägarna är smala och grusbelagda och 
saknar gatubelysning. I det nyare området varierar byggrätterna från 80 
m2- 220 m2. Den nyare delen av Galtabäck har asfalterade och belysta vägar.

En halv kilometer västerut från Galtabäck ligger Galtabäcks hamn och ett 
mindre båtmuseum, i anslutning till detta #nns även möjligheter för bad. 
Galtabäck saknar all form av service och de boende i området är hänvisade 
till Tvååker eller Varbergs centralort. Hela Galtabäck är anslutet till det 
kommunala VA- systemet.

Förslag
Nuvarande byggrätter är anpassade till respektive områdes tomtstorlekar. 
Området uppfyller inte kriterierna för helårsboende.
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Smedsgård

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

+

+

+

-

-

STATISTIK

Antal  hus:  77

Antal  boende  helår:  15  

Helårsfastigheter:  18  %

Byggrätt:  45  m2,  60  m2,  80  m2

Tomtstorlek:  250  m2  -  1000  m2

Söder om Galtabäck ligger Smedsgård, ett område med tydlig 
fritidshuskaraktär. Området ligger ca 300 meter från havet och omgivet 
av öppna fält och åkrar, inom området #nns en mindre skogsdunge. 
Fritidshusbebyggelsen varierar i skala med byggrätter från 45 m2 upp till 80 
m2 + 20 m2. Området saknar all form av service och närmsta livsmedelsbutik 
är sommartid belägen i Björkäng och övrig tid om året är Tvååker närmsta 
serviceort. Närmsta hållplats för kollektivtra#ken ligger i Björkäng ca 2 
kilometer bort, restiden därifrån in till Varbergs station är ca 35 minuter. 
Till Tvååker är restiden med kollektivtra#k ca 10 minuter. Smedsgård är 
anslutet till det kommunala VA-systemet. Området har grusvägar.

Förslag
Området uppfyller inte tillräckligt många kriterier och läget intill 
naturreservatet är känsligt. Det kan övervägas att de äldre detaljplanerna 
med 80 m2 byggrätt på stora tomter medges 80 m2 + 20 m2 som är allmänt 
förekommande i andra detaljplaner.
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Björkäng

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

+

+

0

-

-

STATISTIK

Antal  hus:  241

Antal  boende  helår:  64

Helårsfastigheter:  14  %

Byggrätt:  45  m2,  ca  80  m2

Tomtstorlek:  270  m2  -  800  m2

Ute vid havet i de södra delarna av kommunen ligger Björkängs 
fritidshusområde och Björkängs camping. Kombinationen av campingen, 
med dess blandning av tält, villavagnar och vanliga husvagnar tillsammans 
med fritidshusen som är tätt placerade, skapar Björkängs tydliga karaktär 
av att vara ett fritidshusområde. Genom Björkäng "yter Sandabäcken, 
som har sitt utlopp i havet här. Längsmed ån är naturen grön och lummig. 
Bebyggelsen är reglerad av "era olika bestämmelser och byggrätten inom 
området varierar. Tomtstorlek och byggrätter är något mindre i Björkäng 
än andra fritidshusområden.

Tvååker, ca 5 kilometer bort är närmsta serviceort för de boende, dock 
#nns det en sommaröppen livsmedelsbutik i Björkäng. Hållplats för 
kollektivtra#ken #nns i Lilla Björkäng. Vägnätet i Björkäng är av varierande 
kvalitet, i de södra delarna är de asfalterade, dock saknar de gatubelysning.

Förslag
Tomtstorlekar och byggrätt är väl anpassat till förhållandena. Ytterligare 
förtätning bör därför ej ske. Området uppfyller inte kriterierna för ett bra 
helårsboende.
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Jytatorp

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

-

-

+

-

0

STATISTIK

Antal  hus:  37

Antal  boende  helår:  2  

Helårsfastigheter:  5  %

Byggrätt:  100  m2

Tomtstorlek:  ca  1200  m2

Jytatorp ligger i Varbergs inland vackert intill sjön Mäsen, Hallands djupaste 
sjö, ute i skogen drygt tre kilometer sydväst om Karl Gustav. Området är 
mycket grönt och böljande. Två tydliga delar #nns i Jytatorp, en nere i en 
dal och en på en höjd med utsikt över sjön. Bebyggelsen är småskalig och 
har en typisk karaktär som fritidshusbebyggelse uppförd på 1960-talet. I 
Mäsen #nns goda möjligheter till bad och #ske. Karaktären känns idyllisk 
där miljön, bebyggelsen och närheten till skog och sjön bidrar till att ge 
området sin identitet som fritidsby. Jytatorp är i kommunens översiktsplan 
från 2010 utpekat som fritidshusområde.

Den maximala byggrätten är reglerad till 100m2. Det #nns ingen reglering 
på minsta tomtstorlek.

Närmsta skola (F-5) ligger i Karl Gustav och närmsta vårdcentral #nns 
i Veddige. Matbutik #nns i Skällinge alternativt i Kungsäter. Vägarna 
i Jytatorp är grusade, smala och obelysta men välskötta. Närmsta 
busshållplats #nns i Karl Gustav drygt tre kilometer bort. Jytatorp är inte 
anslutet till det kommunala VA-nätet.

Förslag
Området uppfyller inte kraven på läge, storlek och servicegrad för ett 
blivande bostadsområde.
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Ekegården

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  65

Antal  boende  helår:  29  

Helårsfastigheter:  21  %

Byggrätt:  Ej  reglerad

Tomtstorlek:  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

+

-

+

-

-

Ekegården ligger vackert i skogen precis intill sjön Mäsen ungefär två 
kilometer söder om Karl Gustav. De inre delarna präglas av barrskog 
medan det ner mot sjön övergår till ekskog. Vid sjön #nns badplats, 
bollplan, lekplats och brygga. Det #nns även möjlighet att #ska i Mäsen. 
Karaktären i området är tidstypisk för en ”sommarby” uppbyggd på 
1960-talet. Majoriteten av husen i Ekegården har inga staket utan vetter ut 
mot grusvägarna som #nns i området. Nästan alla hus är av trä. Ekegården 
är i kommunens översiktsplan från 2010 utpekat som ett fritidshusområde.

Detaljplanen reglerar inte någon maximal byggrätt, minsta tomtstorlek är 
reglerad till 1000 m2.

Kommunal service i form av F-5 skola #nns i Karl Gustav. Närmsta 
matbutik #nns i Skällinge eller Kungsäter och närmsta vårdcentral #nns i 
Veddige. Vägarna i Ekegården är smala, grusade och obelysta. Det #nns en 
busshållplats vid infarten till Ekegården. Området är inte anslutet till det 
kommunala VA-nätet.

Förslag
Området uppfyller inte kraven på läge, storlek och servicegrad för ett 
blivande bostadsområde.
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Lövåsen

Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  25

Antal  boende  helår:  2

Helårsfastigheter:  4  %  

Byggrätt:  60  m2  

Tomtstorlek:  Ej  reglerad

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

-

-

-

+

-

0

Lövåsen är ett stugområde mitt ute i skogen med närhet till sjöarna Byasjön 
och Ottersjön. Infarten till Lövåsen är otydlig, vilket stärker områdets 
karaktär som ett fritidshusområde. Från infarten till Lövåsens stugområde 
är det några minuters bilfärd rakt ut i skogen på en smal grusväg. I området 
#nns ett antal branta backar. Lövåsen är utpekat som fritidshusområde i 
kommunens översiktsplan från 2010.

Lövåsen har en reglering av byggrätten på maximalt 60 m2.

Närmsta kommunal och kommersiell service #nns i Tvååker cairka en mil 
västerut. Grusvägarna i området är mycket smala och obelysta. Området 
saknar kommunalt VA.

Förslag
Området uppfyller inte kraven på läge, storlek och servicegrad för ett 
blivande bostadsområde.
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Områden  som  föreslås  få  
ökad  byggrätt

Ekegården

Jytatorp

Lövåsen
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Smedsgård

Ramsås

Apelviken

Kråkeberg
Stämmet

Trollåsen
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Skällåkra

Gloppe

Sallebacka

Årnäshalvön
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Södra Näs
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Områden  som  föreslås  få  ökad  byggrätt
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”Fritidsbebyggelsen i Bua Strand är mycket väl anpassad till naturen både 
till läge och utformning” 
(Varbergs kommun 2001b:11)

Bua Strand

Ökad  byggrätt
Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  83

Antal  boende  helår:  27  

Helårsfastigheter:  19  %

Byggrätt:  120  m2

Tomtstorlek:  1300  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

+

+

+

0

Bua Strand är ett unikt fritidshusområde i Varberg, beläget söder om 
Bua samhälle. Området ligger på sydvästsluttningen av Buahöjden. 
Husens placering, utformning, materialval och färgsättning har anpassats 
mycket väl till terräng och natur.  Bebyggelsens placering i sluttningen ger 
majoriteten av husen havsutsikt. Vägnätet i Bua Strand består av smala 
obelysta grusvägar. 

Bua Strand utpekas inte som ett fritidshusområde i kommunens 
översiktsplan, men är enligt SCB:s statistik från 2010 ett fritidshusområde. 

Förslag
Bua Strand ligger i anslutning till Bua samhälle som är en av kommunens 
serviceorter och har därmed tillgång till service och kollektivtra#k. Området 
är anslutet till kommunalt VA. Kriterierna för ett bra åretruntboende 
bedöms föreligga och ökad byggrätt bör därför medges. Förslag till ökad 
byggrätt 150m2. Tomter större än 1000 m2 får bebyggas med 15 % dock 
max 250 m2.

FÖRESLAGEN  BYGGRÄTT

•   150  m2

•   15  %  byggrätt  på  tomter  större  
än  1000  m2  max  250  m2
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Östra Årnäs

Ökad  byggrätt
Bibehållen  byggrätt
Utbyggnadsområde
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  244

Antal  boende  helår:  142  

Helårsfastigheter:  23  %

Byggrätt:  80  m2  +  20  m2  +  35  m2

Tomtstorlek:  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

0

+

+

+

0

0

Landområdet mellan Kloster$orden i norr och Kärra$orden i söder 
bildar Årnäshalvön, vars natur ski!ar från kargare kustlandskap till större 
skogspartier i de inre delarna. På Årnäshalvön #nns "era vackra badvikar. På 
hela halvön #nns drygt 1000 bostadshus varav ca 20 % är åretruntbebodda. 
Detta gör Årnäshalvön till ett av Sveriges 15 största fritidshusområden.

Bebyggelsen på Årnäshalvön delas i en östra och västra häl! av ett skogs- 
och grönområde Majoriteten av byggnationen begränsad till en maximal 
byggrätt på 80 m2+ 20 m2(uthus),. Tomterna varierar mellan 900 m2- 1000 
m2 men även större och mindre tomter förekommer. Vägarna är asfalterade 
och gatubelysning saknas inom området. Hela området är anslutet till 
allmänt VA-system.

På Årnäshalvön #nns idag inte många servicefunktioner. Vid den allmänna 
badplatsen Espevik ligger Espeviks camping. Sommarbutiken i Espevik 
stängdes för några år sedan. Espeviksgården i östra Årnäs har restaurang 
med tillhörande hotellverksamhet.  Närmsta skola ligger i Derome och 
närmsta vårdcentral #nns i Veddige. Det #nns kollektivtra#k i området, 
med en hållplats vid Espeviks camping och resan in till Varbergs station 
tar ca 30 minuter.

För närvarande planeras ny bostadsbebyggelse på centrala och östra Årnäs, 
totalt ca 250 bostäder. I anslutning till detta område norr, söder och västerut 
till natur- och grönområdet mitt på Årnäshalvön #nns detaljplanelagda 
fritidshusområden med tomtstorlekar som lämpar sig för större byggrätter. 
De innehåller 246 hus varav 56 är helårsboende.

Förslag
Årnäs/Kärradal/Tångaberg-området innehåller idag snart 2000 bostadshus/
fritidshus. Bebyggelsestrukturen har förutsättningar att ge underlag till 
lokal service om andelen åretruntboendet ökar. Detaljplaner i anslutning 
till nyplanerad bebyggelse i Östra Årnäs bedöms uppfylla kriterierna för 
ökad byggrätt. Dessa detaljplaner innehåller ca 244 bostadsfastigheter. 
Ökad byggrätt till 150 m2 föreslås. Tomter större än 1000 m2 får bebyggas 
med 15 % dock max 250 m2.

FÖRESLAGEN  BYGGRÄTT

•   150  m2

•   15  %  byggrätt  på  tomter  större  
än  1000  m2  max  250  m2
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Kråkeberg & Tången

Bilderna ovan är från Kråkeberg och de nedan är från Tången

Ökad  byggrätt
Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  121

Antal  boende  helår:  51  

Helårsfastigheter:  42  %

Byggrätt:  100  m2  +  20  m2  +  35  m2

Tomtstorlek:  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

+

+

+

0

Kråkeberg

På en höjd utmed havet väster om Tångaberg ligger Kråkeberg, ett 
fritidshusområde som består av heterogen bebyggelse, med en mix av 
fritidshus och helårsboenden. Byggnaderna är i många fall nybyggda eller 
ombyggda. Vägnätet i Kråkeberg består av smala obelysta asfaltsvägar. 
Längs med havet #nns ett antal bryggor och badplatser.

Tången

Söder om Kråkeberg ligger Tången ett litet fritidshusområde bestående 
av 15 fritidshus. Området präglas av närheten till havet och ett öppet 
kustlandskap. I de södra delarna av området #nns en småbåtshamn 
och badplatser. Vägarna i området är smala, obelysta och grusbelagda. 
Byggrätten är idag 100m2, allmänt VA-system #nns.

Skola och förskola för områdena #nns i Bläshammar respektive Tångaberg. 
För övrig service hänvisas det till Varberg centralort. Närmsta hållplats för 
kollektivtra#ken #nns i Tångaberg och resan in till Varbergs station tar ca 
15 minuter.

Förslag
Områdena ligger i anslutning till helårsbebyggelsen i Tångaberg. 
Kråkeberg utgör en naturlig förlängning av Tångaberg västerut. Tången 
har ett känsligt och utsatt kustnära läge vilket kräver särskild anpassning 
av husutformningen.
Ökad byggrätt till 150m2 föreslås på Kråkeberg och 120m2 på Tången. 

FÖRESLAGEN  BYGGRÄTT

•   150  m2  på  Kråkeberg

•   120  m2  på  Tången
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Trönningenäs

Ökad  byggrätt
Utbyggnadsområde
Övrig  bebyggelse

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

+

+

+

0

STATISTIK

Antal  hus:  180

Antal  boende  helår:  121  

Helårsfastigheter:  28  %  

Byggrätt:  120m2  -  220  m2

Tomtstorlek:  700  m2  -  1000  m2  

Området har genom åren förändrats från att vara ett fritidshusområde till 
att mer ha karaktären av ett permanent bostadsområde. Området ligger 
vackert beläget utmed havet med närhet till både skog och öppna fält. I 
Trönningenäs #nns ett antal badplatser, två småbåtshamnar samt en 
travträningsbana. Områdets vägar är av ski!ande karaktär och det stora 
"ertalet av vägarna saknar belysning, hela området är anslutet till det 
kommunala VA- systemet. Bebyggelsen varierar i storlek. Vissa delar har 
220 m2 byggrätt och i den norra delen #nns ett område där byggrätten är 
maximalt 10 % av tomtstorleken.

Bebyggelsen har kommit att öka i omfång och antal under de senaste åren 
och mer byggnation i området håller på att uppföras. SCB klassi#cerar 
Trönningenäs som ett fritidshusområde, men det är inte utpekat som ett 
sådant i Varbergs kommuns översiktsplan från 2010. I den fördjupade 
översiktsplanen för stadsområdet (2010) är de västra delarna av 
Trönningenäs utpekat som ett fritidshusområde.

Trönningenäs ligger nära Varberg centralort vilket medför att de boende 
hänvisas dit för både kommunal och kommersiell service. Närmsta skola 
ligger i Bläshammar. Att åka med kollektivtra#ken från Trönningenäs in 
till Varbergs station tar ca 15 minuter.

Förslag
Trönningenäsområdet utvecklas genom nyexploatering succesivt till 
bostadsområde inom det växande stadsområdet. Området är beroende av 
att cykelväg byggs till Bläshammar/ Ginstleden. Tomter större än 1000 m2 
får bebyggas med 15 % dock max 250 m2.

FÖRESLAGEN  BYGGRÄTT

•   150  m2

•   15  %  byggrätt  på  tomter  större  
än  1000  m2  max  250  m2
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Getterön
Nordväst om Varberg ligger Getterön som med sina naturvärden är klassad 
som riksintresse för frilu!slivet. Längs med Getteröns södra kust #nns 
fem badvikar, med både sandstränder och klippor. Längst i väster ligger 
Getteröns naturreservat. På den norra sidan av Getterön är naturen "ackare 
och mer orörd. Hela Getterön präglas av vackra vyer över Varbergs fästning, 
havet och det öppna landskapet. I det nordöstra hörnet ligger Varbergs 
"ygplats. Getterön har drygt 400 bostadshus varav ca 130 är permanent 
bebodda. All bebyggelse är ansluten till det kommunala VA- nätet, vägarna 
är asfalterade. Separat, belyst cykelbana leder till stadskärnan. Getteröns 
bebyggelse ligger 3- 4 km från Varbergs stadskärna med tillhörande 
serviceutbud. På Getterön #nns #skrökeri, två restauranger, café och 
en sommaröppen matbutik, Getteröns camping samt en större marina. 
Getterön är kollektivtra#kförsörjd. 

Förslag
Nära till stadsområdet. Uppfyller kriterierna för ökad byggrätt. Goda väg-
och gc-förbindelser. Området är ett viktigt ut"yktsmål och naturkaraktären 
är angelägen att bevara. Ökad byggrätt föreslås till 150m2 maximal 
byggnadsarea, samt särskilda krav på anpassning i strandnära lägen.

Ökad  byggrätt
Bibehållen  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  339

Antal  boende  helår:  332  

Helårsfastigheter:  37  %

Byggrätt:  80  m2  +  20  m2,  220  m2

Tomtstorlek:  600  -  800  m2,  1000  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

+

+

+

0

FÖRESLAGEN  BYGGRÄTT

•   150  m2
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Torstorp

Ökad  byggrätt
Övrig  bebyggelse

STATISTIK

Antal  hus:  62

Antal  boende  helår:  116  

Helårsfastigheter:  80  %

Byggrätt:  80  +  20  m2,  130  +  20  m2  

Tomtstorlek:  800  m2

KRITERIER

•   Närhet/  service

•  

•   VA

•   Rymliga  tomter

•   Praktiskt              
vardagsboende

•   Påverkan  på      
känslig  naturmiljö

+

+

-

+

0

0

Torstorp ligger ungefär fyra kilometer sydost om Rolfstorp som är en 
utpekad serviceort i kommunens översiktsplan. Området som innehåller 
ca 60 bostadshus har en åretruntkaraktär och inom området #nns en 
gol%ana. Torstorp ligger ute i Varbergs gröna inland med skog och 
åkrar som omringar området. Ungefär en kilometer söderut ligger sjön 
Grimsjön. Torstorp är uppdelat i tre mindre områden med olika karaktärer. 
80 % av husen är helårsboende. Torstorp är utpekat som fritidshusområde i 
kommunens översiktsplan från 2010.

Området är har busshållplats och det tar ca 5 minuter att åka till Rolfstorp. 
Torstorp saknar kommunalt VA. 

Torstorps nordligaste del regleras i detaljplan med en maximal byggrätt 
som tillåter 80m2. Utöver detta får 20m2 uthus byggas, dock inte med 
bostadsändamål. De övriga delarna av Torstorp är byggrätten 130m2. 
Utöver detta får 20m2 uthus byggas, dock inte som bostadsändamål. Minsta 
tillåtna tomtstorlek är 800m2.
 
Förslag
Enhetliga bestämmelser bör ges till hela området. Föreslagen byggrätt 150 
m&. Tomter större än 1000 m2 får bebyggas med 15 % dock max 250 m2. 
Området behöver anslutas till det allmänna VA- systemet, samt att gc- 
förbindelser till Rolfstorp behöver anläggas. 

FÖRESLAGEN  BYGGRÄTT

•   150  m2

•   15  %  byggrätt  på  tomter  större  
än  1000  m2  max  250  m2
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Summering
Bibehållen  byggrätt Antal  hus Antal  boende Antal  Helårsfast. Helårsfastigheter  %

Sallebacka

Gloppe

Skällåkra

Trollåsen

Västra  Årnäs

Stämmet

Apelviken

Södranäs

N.  Träslövsläge

G.  Köpstad

Galtabäck

Smedsgård

Björkäng

Jytatorp

Ekegården

Lövåsen

41

80

51

24

456

93

829

110

300

181

47

77

241

37

65

25

12

23

17

4

184

31

98

13

25

47

21

15

64

2

29

2

5

13

8

2

95

30

41

12

12

25

8

14

34

2

13

1

12

16

16

8

23

33

5

9

4

14

17

18

14

5

21

4

587 315 12

Ökad  byggrätt

Bua  strand

Östra  Årnäs

Kråkeberg

Tången

Getterön

Trönningenäs

Torstorp

83

244

121

18

339

180

62

27

142

51

14

332

121

116

16

56

51

7

125

50

50

19

23

42

39

37

28

80

1047 803 355 34

Summering

Totalt  antal  hus  i  undersökta  områden  uppgår  
till  ca  3700  stycken  varav  28  %  av  dessa   får  
ökad  byggrätt.
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