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Platsbeskrivning

Utsikt över Stensjön från planom-
rådet.

Stuga intill planområdet. Här 
finns ett 10-tal stugor.

ÅkerParkering

Stugby

Badplats med brygga, 
omklädningsrum, toalett

Planområde

Vass och 
näckrosor

Bryggor 
med båtar

vass 50 100meter
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Kort om planområdet
Planområdet avgränsas av ett stugområde, en större väg och Sten-
sjön. Området består idag av barrskog. Marken är blockig och ku-
perad. Strandremsan är mycket blockig med några stenhällar. Från 
planområdet har man en fantastisk utsikt över Stensjön samt mycket 
goda solförhållanden. Platsen känns lugn och avskild.

Friluftsliv
Det är troligt att området används för bad och rekreation av de boen-
de i stugområdet. Ny bebyggelse måste därför placeras på ett sådant 
avstånd från vattnet att den inte gör intrång på framkomligheten och 
naturliga badplatser. Mellan det befintliga stugområdet och planom-
rådet finns en parkering och en allmän badplats med badbrygga, 
omklädningsrum m m.

Biologisk mångfald
I den södra delen av planområdet finns en grund vik med vass som 
eventuellt kan ha betydelse för fåglar. Stranden är blockig och flikig 
vilket kan tyda på goda levnadsförhållanden för djur- och växtliv. 
Planområdet i övrigt bör inventeras ytterligare men anses idag inte 
ha höga värden beträffande biologisk mångfald.

Planområdet består främst av 
barrskog.

Planområdet från söder.
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Program

Exploateringens syfte
Syftet med en exploatering är att erbjuda ett lantligt och strandnära 
boende som inte inkräktar på strandskyddets syften. 

Bebyggelseförutsättningar
Området ligger intill fritidsbebyggelse och avgränsas av sjön, 
bebyggelsen samt en större väg. Dock är området för stort för att 
särskilt skäl ska gälla, men exploatering anses ändå rimlig då ny 
bebyggelse skulle länkas samman på ett mycket naturligt sätt med 
det befintliga stugområdet. 

Allmänna riktlinjer för exploatering
En yta mellan bebyggelse och sjö bör bevaras för rekreation och för 
att landskapsbilden inte ska påverkas negativt. 

Ny bebyggelse måste anpassas till markförhållandena för att göra så 
liten inverkan som möjligt.

Kompensation
Det kan vara rimligt att anlägga en stig längs vattnet för att förhindra 
successiv privatisering av strandlinjen och för att förtydliga tillgäng-
ligheten för allmänheten. Eventuellt kan man också kompensera 
exploateringen genom att stärka skyddet på andra platser runt sjön 
som idag är opverkade.
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Allmänna riktlinjer för fritidsbebyggelse
Det avskilda och naturnära läget gör platsen attraktiv för fritidshus. 
Området är attraktivt både för långväga turister och fast boende i 
närliggande tätorter.

Bebyggelsen bör ha en lantlig och diskret karaktär som inte inkräk-
tar på landskapsbilden. Ny bebyggelse måste både anpassas till 
platsens befintliga förutsättningar och till de tekniska lösningar som 
är lämpliga för platser nära vatten. Området är mycket stenigt och 
blockigt så ny bebyggelse bör vara flexibel för att göra liten inver-
kan på vegetationen.

Den befintliga bebyggelsen ska sätta upp riktlinjerna för ny bebyg-
gelse på platsen. Små fritidshus med enklare standard är rimligt. Det 
bör inte vara möjligt att köra bil ända fram till den nya bebyggelsen 
utan en allmän parkeringsplats anläggs lämpligen nära vägen.
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Konsekvenser av exploatering
Friluftsliv
De boende i det befintliga stugområdet påverkas sannolikt av ny be-
byggelse eftersom det är troligt att de använder stranden för bad och 
skogen som strövområde. Ny bebyggelse måste därför placeras så att 
den inte stör stränderna. Vi anser att det är rimligt att bebygga områ-
det trots att det används för friluftsliv eftersom den nya bebyggelsen 
skulle kopplas samman med den befintliga och allmänheten i övrigt 
sannolikt inte skulle påverkas av den.

Biologisk mångfald
Området består av blandskog, och markförhållandena är stenig och 
kuperad. Sannolikt påverkas växter och djur i området av bebyggel-
sen men eftersom området är relativt litet och avgränsat anser vi ändå 
att ny exploatering inte skulle ha stor inverkan på sjön som helhet.




