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Detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 m. fl, Kungshamn 

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING  

Hur granskningen har bedrivits 

Granskning av detaljplan för Vägga 2:17 m. fl. i Kungshamn, har genomförts i enlighet 
med PBL 2010:900 (i sitt utförande efter 2014). 
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2020-09-09, har varit utställda för 
granskning under tiden 16 september - 30 september 2020. 
Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda 
på kommunens hemsida: www.sotenas.se. Granskningen kungjordes på anslagstavlan 
på kommunens hemsida.  
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsför-
teckning, har genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av granskningen har 13 yttranden inkommit från 6 remissinstanser, 3 
sakägare och 4 övriga.  Sakägarna och de fyra övriga  motsätter sig detaljplanen. Yttran-
dena har pga. sin omfattning här i vissa fall sammanfattats.  
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:  

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig 
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Övriga synpunkter 
Trafik 
Trafikverket har inget att erinra över planhandlingarna men vill upplysa om att ett sär-
skilt tillstånd krävs för att förlägga/arbeta i befintliga ledningar inom vägområdet. Mer 
information och ansökan: http://www.trafikverket.se/ledningar.  
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Farligt gods 
Kommunen har kompletterat med en riskbedömning utförd av Bengt Dahlgren. I riskutred-
ningen bedöms den planerade markanvändningen vara lämplig på platsen om de föreslagna 
riskreducerande åtgärderna vidtas. Föreslagna åtgärder är till exempel obrännbara fasader 
och fönster. Markområdet mellan husen och Hallindenvägen ska utformas så att den inte in-
bjuder till stadigvarande vistelse.  
De föreslagna åtgärderna är säkerställda i planhandlingarna. Länsstyrelsen anser sålunda att 
synpunkterna från samrådet är hanterade. 
 
Skyfall 
Kommunen har kompletterat med en skyfallsutredning. Vatten vid ett skyfall samlas fram-
förallt på områden runt omkring byggnaderna och parkering. I skyfallsutredningen ges som 
förslag på åtgärd att anlägga parkeringen med genomsläpplig beläggning för att minska ris-
ken för översvämning vid skyfall. Annat exempel på åtgärd som skulle kunna vara lämplig 
är höjdsättningen av marken så att vatten ges möjlighet att avrinna ut från byggnaden och på 
så vis säkerställa framkomligheten till byggnaden. Länsstyrelsen anser sålunda att syn-
punkterna från samrådet är hanterade. 
 
Buller 
Det har i plankarta införts bestämmelse om att minst hälften av bostadsrummen ska vara 
vända mot ljuddämpad sida, detta är positivt, ljuddämpad sida är dock odefinierad vilket gör 
bestämmelsen otydlig.  
Bestämmelsen m1 bör även ange vilken ljudnivå som inte får överskridas på den ljuddäm-
pade sidan, exempel nedan: minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bo-
stadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Kommentar 
Plankartan kompletteras med bullervärden för ljuddämpad sida.  
 
2. Lantmäteriet 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete  
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd 
av detaljplanen genomföra fastighetsregleringar och avstyckningar samt ev. bilda led-
ningsrätter.  
 
Delar av planen som bör förbättras  
Angående fastighetsbildning 
Planbeskrivningens genomförandeavsnitt bör kompletteras med Information om vem 
som ska ansöka om- och bekosta den fastighetsbildning som är nödvändig för att ge-
nomföra planen.  
Avsnittet kan vidare med fördel kompletteras med en skrivning att planen dessutom 
möjliggör en sammanslagning av fastigheterna Vägga 2:17 och 2:39. Även om detta 
inte är direkt nödvändigt för planens genomförande så framstår det ändå en möjlig och 
tänkbar följd av att planen genomförs.  
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Övriga frågor 
Lantmäteriet noterar kommunens ställningstagande angående påpekandet i tidigare ytt-
rande om att utfartsförbud inte får läggas ut i planområdesgräns. I dagsläget kan kom-
munen, med stöd av det kommunala självstyret, själv avgöra i vilken utsträckning Bo-
verkets rekommendationer ska följas vid utformningen av detaljplaner.  
Lantmäteriet vill emellertid tipsa om att ifall kommunen väljer att följa Boverkets re-
kommendationer, så har Boverket gjort bedömningen att de rekommenderade planbe-
stämmelserna har stöd i den för planen aktuella lagstiftningen. Det finns stora fördelar 
med att samtliga kommuner strävar efter att arbeta på ett enhetligt sätt bl.a. underlättar 
det en framtida digitalisering av detaljplaneprocessen och bygglovgivningen.  
Lantmäteriet anser fortfarande att bestämmelsen angående utfartsförbud bör ses över i 
planen. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen justeras i genomförandedelen. 
Enligt PBL får det i detaljplaner bestämmas om utfart mot allmänna platser. I denna de-
taljplanen föreslås utfartsförbud mot Parkgatan. Parkgatan ingår i angränsande detaljpla-
ner som allmän plats och behöver därför inte ingå i denna detaljplanen också. Gränsen 
för utfartsförbudet ändras inte. 
 
3. Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra över planhandlingarna men vill upplysa om att ett sär-
skilt tillstånd krävs för att förlägga/arbeta i befintliga ledningar inom vägområdet. Mer 
information och ansökan: http://www.trafikverket.se/ledningar.  
 
Kommentar 
Synpunkten framförs till exploatören. 
 
4. Rambo 
Om sopbilen måste stanna på en ficka utmed Parkgatan som är mycket starkt trafikerad 
stundtals, ska chauffören kunna gå ur bilen på ett säkert sätt. I så fall måste fickan för 
sopbilen vara så djup att chauffören slipper gå ut i gatan för att nå trottoaren. Vid trotto-
arkanten ska det finnas en ramp eller fasning ner mot gatan för att lätt få kärlen till sop-
bilen och tillbaka. 
Utdrag ur Avfallsföreskrifterna §23: ”Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället nor-
malt vara placerad i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Dragväg kan 
beställas mot avgift enligt gällande taxa (vid mer än 3 meter). Vid synnerliga skäl kan 
Rambo godkänna annan placering. 
All dragväg mellan avfallsbehållarens hämtställe och fordonets uppställningsplats ska 
vara hårdgjord, jämn och tillräckligt bred samt vid hämtningstillfället vara snöröjd och 
halkbekämpad. Kärl ska vid hämtningstillfället stå så att draghandtaget är vänt mot ren-
hållningspersonalen och får till exempel inte vara vänt in mot vägg, staket eller 
buskage”. 
Rambo förordar istället att planen utformas så att sopbilen kan köra in på gården, där det 
då ska finns tillräckligt utrymme att kunna vända sopbilen på ett arbetsmiljö- och trafik-
säkert sätt. Se vidare Sotenäs kommuns avfallsföreskrifter bilaga 2, Anvisningar för 
transportvägar. 
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Kommentar  
Exploateringsavtal ska tecknas angående utformning av ficka för renhållningsfordon på 
Parkgatan. Exploateringsavtalet ska vara klart innan detaljplanen antas. 

 
5. Västvatten 
Det aktuella planområdet ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för VA. De be-
rörda fastigheterna är idag anslutna.  
Dricksvatten: Inga synpunkter, men det kan vara bra att nämna redan nu att servisdi-
mension skall vara minst PEM 63, befintlig är okänd och måste kollas upp i ett senare 
skede.  
Spillvatten: För information närmar sig Omholmen ARV sin belastningsgräns och ytter-
ligare påkopplingar är förenat med omfattande åtgärder.  
Dagvatten: Inga kommentarer om föreslagna rekommendationer följs.  
 
Kommentar 
Tack för synpunkterna.  
 
6. Miljönämnden 
Buller 
Miljönämnden vill trycka på vikten av att anordna en bullerskyddad uteplats.  
 
Dagvatten och klimatanpassning 
Miljönämnden förespråkar att dagvatten fördröjs inom planområdet. Klimatet kommer i 
framtiden förändras och troligtvis präglas av högre temperaturer och förändrad neder-
börd med konsekvenser i form av exempelvis både översvämningar och torka samt 
mindre snö. Därför förordar nämnden att planförslaget tar hänsyn till skyfallsutred-
ningen från AFRY.  
 
Strålning 
Miljönämnden ser positivt på att nya byggnader ska byggas radonsäkert i enlighet med 
Boverkets Byggregler (BBR). Då byggherren ansvarar för att byggnader ska uppföras 
radonsäkert är det viktigt att detta följs upp under byggprocessen. 
 
Energi och infrastruktur 
Miljönämnden ser positivt till att planförslaget möjliggör installation av solceller.  
 
Kommentar 
Anordnande av en bullerskyddad uteplats är säkerställd med planbestämmelsen m1.  
Dagvatten ska omhändertas inom planområdet enligt planbestämmelse på plankartan, 
vilket innebär att andra lösningar kan väljas än den som redovisas i dagvattenutred-
ningen. 
Regler i BBR angående radonsäkert byggande följs upp under byggprocessen och kan 
inte bestämmas genom planbestämmelser. 
Det finns ingen planbestämmelse som medger eller kräver solceller på tak. Däremot 
krävs det numer inte bygglov för att anordna solceller på tak (PBL 9 kap 3c§). 
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Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
 
7. Vägga 2:18 
Om planen ska ändras från handelsfastighet till bostadsfastighet vill jag att huset blir 
lika högt och stort som det är i dag och jag godtar inte att dom får bygga parkeringsplat-
ser på prickat och nyköpt mark från kommunen som gör att Vägga 2:18 blir ännu mer 
innestängd. 
Det är gjort en solstudie som är utförd på vårdagjämningen och det är inte så det ser ut 
när våra trädgårdar används på sommaren. 
Jag tycker att om det ska byggas lägenheter 4,5 meter min tomtgräns får den vara 2 
våningar och samma taklutning som i dag. 
Om dom inte kan hålla sig innanför dessa ramar emotsätter jag mig att lägenheter 
byggs. 
 
Kommentar 
Planförslaget tillåter nya byggnader som är ca 3 meter högre än befintliga byggnader, 
vilket ger möjlighet att uppföra tre-våningshus. 
 
Solstudien uppdateras så att den visar maj – augusti under eftermiddag - kväll (kl 16-
21).  

 
Uppdaterade solstudier visar 21 augusti 
 
Föreslagna takvinklar är 20-35 grader vilket medger något brantare taklutning än vad 
befintliga byggnader har. 
 
Planförslaget ändras inte. 
  



 
 

 
2020-11-04| Utlåtande | Byggnadsnämnden | Dnr BN 2016/386 

 

6 (9) 
 

 
 
8. Vägga 2:38 (2 yttranden) 
Yttrande 1 
 Vi har i tidigare yttrande framfört starka åsikter avseende höjden på tänkt byggnation 
och önskar med detta återigen framföra att tänkt byggnadshöjd vida överskrider lämplig 
höjd för byggnation. Tidigare yttrande gjordes utifrån en tänkt höjd på 16,5 m vilket vi 
ansåg vara allt för högt. Idag ser det ut som att tänkt höjd uppgår till 20-24 meter till 
nock vilket över huvud taget inte är acceptabelt. (om detta är ett missförstånd önskas att 
detaljplanen anger höjd från marknivå till nock så att vi vanliga förstår vad vi ska ta 
ställning till).  
Ett bostadshus av denna storlek och med denna takhöjd sticker ut ifrån övrig byggnation 
i närområdet och fördärvar såväl känslan som upplevelsen av vårt kustsamhälle. 
Som fastighetsägare till bostad i nära anslutning till tänkt byggnation emotsätter vi oss 
också takhöjden utifrån ökad insyn och minskat antal soltimmar samt ökat trafikbuller 
utifrån tänkt parkeringsplats. 
Kommunen är i stort behov av nya bostäder och vi emotsätter oss inte byggnation av 
hyresrätter på Parkgatan men anser att dessa bör utformas utifrån den tidigare byggnat-
ionens höjd och form. 
 
Yttrande 2  
Jag motsätter mig byggnation av bostadsrätter på Vägga 2:17 (Wedels möbler) såsom 
byggplanerna är presenterade idag med en höjd av 24,5 m över havsnivå i nock och 20,5 
m över havsnivå i takfotsmått.  
Jag motsätter mig att detaljplanen görs om så att parkeringsplatser kan konstrueras på 
prickad mark såsom förslaget ligger. Motsätter sig att allmän mark säljs till privatperso-
ner eller privata företag. Allmän mark bör förbli allmän och inte privat. Det finns inget 
behov i en glesbygdskommun att upplåta öppna områden i tätorten för byggnation. De 
öppna områden som finns till för allmänheten och skapar luft och rymd i samhället. 
Jag motsätter mig fler än tre bostadsvåningar, inkluderat eventuell vindsvåning med tak-
lätta. 
Jag motsätter mig inte byggnationen av bostadsrätter på Vägga 2:17 om bygghöjden inte 
överskrider den höjd som nuvarande fastighet har, dvs 21 m över havsnivå i nock och 
18 m över havs nivå i takfotsmått och den allmänna marken om 205 kvadratmeter äm-
nad för parkering inte säljs utan kvarstår som allmänning. 
 
Kommentar 
Angående byggnadshöjd, se kommentar till Vägga 2:18.  
 
Den del av allmän plats som föreslås läggas till planområdet, ca 200 kvm av totalt ca 
6000 kvm, bedöms inte ge negativ påverkan på befintlig allmän plats. 
 
Planförslaget ändras inte. 
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Övriga, ingår inte i fastighetsförteckningen 
 
9.  Vägga 2:82  
Motsätter sig bygghöjden, likvärdig höjd som i dagsläget och liknande utformning av 
tak som kommunhuset är ok. 
Vi motsäger oss väldigt starkt till försäljning av allmänningen till framtida bebyggelse. 
 
Kommentar 
Se kommentarer till Vägga 2:18 och 2:38. 
 
Planförslaget ändras inte. 
 
10.  Vägga 2:83  
Motsätter sig byggnation av bostadsrätter såsom byggplanerna är presenterade idag med 
en höjd av 24,5 m över havsnivå i nock och 20,5 m över havsnivå i takfotsmått. Motsät-
ter sig att detaljplanen görs om så att parkeringsplatser kan konstrueras på prickad mark, 
såsom förslaget ligger.  
Motsätter sig inte byggnationen av bostadsrätter på Vägga 2:17 om bygghöjden inte 
överskrider den höjd som nuvarande fastighet har, dvs 21 m över havsnivå i 
nock och 18 m över havsnivå i takfotsmått. Jag motsätter mig också fler än tre bostads-
våningar, inkluderat eventuell vindsvåning med taklätta.  
Nedan följer argumentation för motsättandet ovan: 
1. Vi har inte blivit informerade om byggplanerna och heller ej fått brev om yttrande 
trots att vår tomtgräns ligger endast 50 m från det planerade bygget. Kilgatan 5 som har 
tomtgräns mindre än 30 m från bygget har heller ej fått möjlighet att yttra sig. Faktisk så 
är det bara 4 fastigheter som fått möjlighet att yttra sig på anmodan via brev, varav två 
av dessa fastigheter ägs av kommunen (Kommunhuset och allmänningen bakom We-
dels). De andra två är Kilgatan 1 & 3. Detta är mycket anmärkningsvärt eftersom bygg-
planerna visar 24,5 m över havsnivå i nock och 20,5 m över havsnivå i takfots mått. Det 
blir ett avsevärt ingrepp i vår närmiljö. För boende på Terrassgatan innebär det att de får 
tre höga huskroppar i sin närmiljö som inverkar mycket negativt på deras närmiljö. 
2. Bygget kommer att stå ut i negativ bemärkelse i stadsmiljön. Husen runt omkring har-
monierar med stadsbilden med en bygghöjd av ca 10 m (2 våningar). Vid nybyggnat-
ionen av kommunhuset gjorde man 2 våningar, apoteket och hälsocentralen gjordes i 2 
våningar, idrottshallen gjordes i 2 våningshöjd, solhagen dagis gjordes i 2 vånings höjd. 
Befintliga byggnader i angränsande område är även de i 2 våningar, området Mejselga-
tan. Kungshamn är ett kustsamhälle med distinkt och genuin arkitektur. Charmen med 
små samhällen är de öppna ytorna och tillgången till öppenheten och i den kontexten 
finns inte utrymme för ett 4 våningshus mitt i stadsmiljön. 
3. Bostadsbrist. Då det tilltänkta bygget ska bli bostadsrätter begränsas antalet bostads-
sökande. Svagt bemedlade kommuninvånare kommer inte få tillgång till boende i detta 
hus. Nedan följer ett urklipp ur Planbeskrivningen om kommunen ambition i bostads-
försörjningsfrågan där kommunen själv lyfter fram behovet av hyreslägenheter och inte 
bostadsrätter. 
Bostadsförsörjningsprogram 
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Sotenäs kommun har som mål att öka invånarantalet. Bostadsförsörjningsprogrammet 
(godkänt av kommunstyrelsen 2016) beskriver att det finns det en hög efterfrågan på 
bostäder. Vissa hushållsgrupper som barnfamiljer, ungdomar och nyanlända har en svår 
situation på bostadsmarknaden. Detta innebär att efterfrågan på framförallt hyreslägen-
heter till rimliga kostnader är stor. 
 
Kommentar 
Fastigheten har bedömts inte bli direkt berörd av planförslaget och ingår därför inte i 
fastighetsförteckningen. 
 
Upplåtelseformer, bostadsrätter eller hyresrätter, kan inte bestämmas om i detaljplanen. 
Angående byggnadshöjd, se kommentar till Vägga 2:18. 
 
Planförslaget ändras inte. 
 
11. Synpunkt utan angiven adress eller fastighet 
Överklagar höjden på den nya byggnaden som är tänkt att byggas. 
Anser att den nya byggnaden inte ska vara högre än "Wedels" är nu. 
 
12.  Synpunkt utan angiven adress eller fastighet 
Överklagar höjden på den nya tänkta byggnaden som ska byggas på gamla Wedels tomt. 
Tre meter högre byggnad än vad som står där nu kommer inte att passa in i landskapsar-
kitektur. Det kommer ta bort öppenheten i samhällets översikt. Vårat samhälle, Kungs-
hamn är byggt med en låg bebyggelse vilket ger ett trevligt intryck. 
Nybyggda lägenheter behövs alltid, så bygg i den befintliga höjden som är där nu. 
 
Sammanfattning av inkomna synpunkter 

 Länsstyrelsen har synpunkter på planbestämmelser om trafikbuller. 
 Rambo AB har synpunkter beträffande möjligheten att hämta avfall. 
 Västvatten AB har synpunkter beträffande kapaciteten i reningsverket. 
 Tre sakägare och fyra privatpersoner motsätter sig planförslaget bl.a. med hän-

visning till att planförslaget avviker från bebyggelsen i närområdet, för högt med 
3 våningar, förespråkar högst 2 våningar lika nuvarande byggnader, emot för-
säljning av kommunal mark.  
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Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder 
mindre justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfatt-
ningen att föreslagna ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte 
krävs en ny granskning. 
 
Justeringar som föreslås: 
 
Plankartan 

 Plankartan kompletteras med bullervärden för ljuddämpad sida.  
 
Planbeskrivningen 

 Planbeskrivningen kompletteras med solstudier som visar maj – augusti under 
eftermiddag - kväll (kl 16-21).  

 Planbeskrivningen uppdateras. 
 
Övrigt 

 Exploateringsavtal om ficka för renhållningsfordon på Parkgatan. 
 
Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

 Vägga 2:18, Jörgen Bjom  
 Vägga 2:38, Susanne Lindahl Karlsson och Magnus Karlsson 

 
Från samrådet 

 Vägga 2:62, Bannad AB  

 6 stycken hyresgäster på Parkgatan 43 och Mejselgatan 1  

 
 
 
 

Amanda Jansson 
Planarkitekt 
 


