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Detaljplan för del av Finntorp 2:285, Bovallstrand,  
Sotenäs kommun 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd om förslag till detaljplan för del av Finntorp 2:285, har genomförts i enlighet med Plan-
och bygglagen (2010:900). Förslaget till detaljplan har initierats av Sotenäsbostäder AB och syftar 
till att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter inom den norra delen av fastigheten Finntorp 
2:285. 

Samråd har genomförts under tiden 5 februari - 4 mars 2020. Samrådshandlingar var daterade  
2019-10-30.  

Berörda myndigheter och intresseföreningar, enligt särskild sändlista, samt berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, har genom utsända samrådshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Planhand-
lingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  

Med anledning av samrådet har 15 yttranden inkommit varav 7 är sakägare enligt fastighetsför-
teckningen.  

Inkomna synpunkter och kommentarer  
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Den aktuella planen innebär att det redan planlagda området ändras från flerfamiljshus och 
gruppbyggda hus till småhustomter. Länsstyrelsen har inget att erinra mot att den gällande pla-
nen anpassas bättre till efterfrågan. Markens lämplighet för bostäder har i allt väsentligt utretts i 
planen från år 1989. En ny dagvattenutredning har tagits fram samt en undersökning av bety-
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser att planen medför en naturlig komplettering till den 
befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att 
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte 
iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet 
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen de-
lar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
  

http://www.sotenas.se/
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Kommentar 

Tack för synpunkterna. 

 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet konstaterar att genomförandebeskrivningen är utformad på ett tydligt och ambitiöst 
sätt som gör det möjligt för berörda fastighetsägare att förstå hur de påverkas av planlägg-
ningen, vilket är mycket bra. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras. 

Olokaliserade rättigheter 

I fastighetsförteckningen anges att nyttjanderätt för område samt avtalsservitut för kraftledning 
ej är lokaliserade. Vid planläggning är det viktigt att samtliga som berörs av planförslaget för-
står hur deras fastighet/rättighet påverkas. 

På sida 24 i planbeskrivningen har det gjorts en bedömning av hur avtalsservitutet för kraftled-
ning 1427IM-06/2962.1 kommer påverkas, vilket är bra. En liknande beskrivning behöver även 
göras för nyttjanderätt: område akt: 18549. Om läget är oklart bör det utredas, så att det blir 
möjligt att bedöma hur rättigheten kommer påverkas. 

Delar av planen som bör förbättras 

Grundkarta 

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkar-
tan saknas. 

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna redovi-
sas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankar-
tan. 

Ny ledningsdragning för vatten, avlopp och dagvatten 

På sida 16 i planbeskrivningen anges att anslutning för de nedre tomterna till VA och dagvatten-
ledning, ordnas genom att ca 8 meter brett område läggs som prickmark i den nedre delen av 
slänten. 

Inom prickmark får vissa bygglovsbefriade åtgärder uppföras, såsom friggebodar och komple-
mentbostadshus. Om kommunen vill säkerställa att ledningarna inte skadas inom kvartersmar-
ken kan lämpligen ett markreservat (u-område) läggas ut, om kommunen vet att ledningarna 
kommer hamna i det läget som beskrivs på bilden på sida 16. Observera också att användande 
av prickmark istället för markreservat innebär att det inte finns stöd för bildande av servitut eller 
ledningsrätt. 

Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning 

I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det anges över-
gripande på s. 22 vilka frågor som avtalet ska reglera, men innehållet bör ändå förtydligas. Al-
ternativt kan hänvisning ske till andra rubriker i planbeskrivningen, som tydligare beskriver de 
frågor som regleras genom exploateringsavtalet. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
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helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmä-
teriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på 
en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens 
krav på redovisning och därför behöver kompletteras. 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för Lantmäte-
riet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet fö-
refaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 
15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna. 

Inlösen av allmän plats 

Skrivningen angående inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommunen 
med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med 
den berörda fastighetsägaren. Kommunen är också skyldig att på fastighetsägarens begäran, lösa 
in mark som planläggs med allmän plats och har kommunalt huvudmannaskap.  

Övriga frågor 

Höjdkurvorna skulle förslagsvis kunna tonas ned för att lättare kunna utläsa planbestämmel-
serna i plankartan. 

Kommentar 
Inför granskningen justeras planhandlingarna så att markreservat i form av u-område för VA- 
och dagvattenledningar införs inom det område som i samrådshandlingen redovisas som prick-
mark.  

Planhandlingarna förtydligas på följande punkter: 

- Grundkartan uppdateras inför granskning. 

- Beskrivningen avseende inlösen av allmän plats förtydligas. 

- Under samrådet har en utredning gjorts gällande de rättigheter som i fastighetsförteck-
ning och planbeskrivning anges som olokaliserade. Rättigheterna (nyttjanderätt akt: 
18549 och avtalsservitut Kraftledning 1427IM- 06/2962.1) är lokaliserade och ligger 
inte inom planområdet. Fastighetsförteckning och planbeskrivningen uppdateras utifrån 
denna information. 

- Redovisningen avseende innehållet i exploateringsavtalet ses över inför granskning. 

 

3. Trafikverket 

Trafikverket bedömer inte att det statliga vägnätet påverkas nämnvärt. En dialog mellan kom-
munen och Trafikverket har pågått avseende etablering av en livsmedelsbutik, söder om plan-
området och väg 174. I ärendet har passage över väg 174 diskuteras, med anledning av föresla-
gen exploatering anser Trafikverket att en passage nu bör anläggas. 

Kommentar 
Planförslaget bedöms inte medföra trafikrörelser i sådan omfattning att en ombyggnad av väg 
174 är nödvändig. Närmsta passage finns cirka 350 meter från planområdet vid Bovallstrands 
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förskola och busshållplatsen Finntorp. Beroende på kommande exploateringar söder om väg 174 
kan dock ytterligare passager bidra positivt till möjligheten att gå och cykla. 

Synpunkterna föranleder ingen ändring av planförslaget. 

 

4. Statens geotekniska institut (SGI) 

Planområdet ligger i sydöstra delen av Bovallstrands samhälle, öster om Sotenäsvägen (väg 
174), direkt norr om Sotenäsbostäders bostadsområde vid Munkebergsgatan. Till planbeskriv-
ningen har en geoteknisk utredning, daterad 1988-09-06, bifogats. Enligt utredningsresultaten 
utgörs marken av berg i dagen samt jordlager som till största del är fasta. Denna bild förstärks 
även av SGU:s underlag (jordarts- och jorddjupskarta). 

Angående risk för skred och bergras har kommunen i planbeskrivningen kommenterat att "en-
ligt den Geotekniska utredningen utförd av Bohusgeo, dnr 8027:96, tillhörande gällande detalj-
plan, har släntstabiliteten inom hela undersökningsområdet bedömts vara tillfredsställande". 

SGU:s underlag (jordartskarta) indikerar förekomst av intilliggande bergsslänter i planområdets 
norra och västra delar. SGI saknar en bedömning av stabilitetsförhållandena i planområdet med 
hänsyn till bergras/blocknedfall och önskar att den görs av en bergtekniskt sakkunnig och arbe-
tas in planbeskrivningen. 

I övrigt ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel inga hinder för fortsatt planläggning. 

Kommentar 
Efter samråd har ett utlåtande avseende risk för bergras/blocknedfall tagits fram. Branten nord-
väst om planområdet bedöms enligt detta utlåtande inte utgöra någon risk för ras eller blockned-
fall. Inte heller någon annanstans inom eller i anslutning till planområdet bedöms det föreligga 
några sådana risker. Utlåtandet bifogas granskningshandlingarna. Resultatet inarbetas i plan-
handlingarna.  

 

5. Rambo 

All sophantering ska, enligt nuvarande nationell miljö- och avfallslagstiftning, i första hand 
kunna lösas på varje enskild fastighet. Detta för att möjliggöra för de boende att kunna få fastig-
hetsnära insamling av både matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar. Hämtningen ska 
då, ur arbetsmiljösynpunkt, kunna ske utan backning in på återvändsgator.  

Bra att vändzonen får en radie på 9 meter och vägbredd 5,5 meter. Svårt att se om väg går in till 
alla fastigheterna? Den fastighet som ligger längst mot Soteleden? Plats måste finnas på egen 
fastighet.  

Kommentar 
Alla fastigheter ska ha egen angöring mot gata eller vändplan. Sopkärl ska ställas upp så att de 
kan hämtas och tömmas från gata. I och med att vändplanen byggs ut finns ingen risk för att 
sopbilar ska behöva backvända inom området.  

Planen förtydligas avseende vägåtkomst till respektive fastighet. 
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6. Sotenäs Vatten AB/Västvatten 

Planbeskrivning 

För att planbeskrivningen ska bli tydlig och enhetlig föreslås en ändring av VA-begreppen ge-
nom hela texten. 

Ändra rubrik under Planförslaget -Förutsättningar, Förändringar och konsekvenser, Teknisk för-
sörjning, sid 14: 

"VA och dagvatten" skriv istället: "Vatten, spillvatten och dagvatten". 

Ändra text under Planförslaget -Förutsättningar, Förändringar och konsekvenser, Teknisk för-
sörjning, VA och dagvatten, Planförslaget sid 15: "Fastigheter inom planområdet ska anslutas 
till det allmänna ledningsnätet för vatten, spill och dagvatten. Västvatten anger inkopplings-
punkt för VA och dagvatten vid varje fastighetsgräns". Skriv istället: "Fastigheter inom planom-
rådet ska anslutas till det allmänna ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten. Västvat-
ten anvisar förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten vid varje fastighetsgräns".  

Ta bort ett helt stycke under Planförslaget -Förutsättningar, Förändringar och konsekvenser, 
Teknisk försörjning, VA och dagvatten, Planförslaget sid 15: ” Enligt uppgift från Västvat-
ten….risk för uppdämning i fastighet”. Orsak: Uppdämningsnivåer redovisas för respektive fas-
tighet i kommande VA-uppgifter. 

Ändra text under Planförslaget -Förutsättningar, Förändringar och konsekvenser, Teknisk för-
sörjning, VA och dagvatten, Planförslaget sid 16: "För de övre tomterna dras nytt allmänt led-
ningsnät till vändplanen, där de övre tomterna även ges serviser". Skriv istället: "För de övre 
tomterna dras nytt allmänt ledningsnät till vändplanen, där de övre tomterna även ges förbin-
delsepunkter''. 

Ändra text under Planförslaget -Förutsättningar, Förändringar och konsekvenser, Teknisk för-
sörjning, VA och dagvatten. Planförslaget sid 16: Det område som i planförslaget lagts ut som 
prickmark bör bytas ut mot ett markreservat för underjordiska ledningar alternativt kompletteras 
med ett markreservat för underjordiska ledningar. Om u-område saknas i planen kan Sotenäs 
Vatten AB nekas ledningsrätt för ledningar eftersom en ledningsrättsupplåtelse inte får upplåtas 
i strid med en detaljplan. 

Ändra text under Planförslaget -Förutsättningar, Förändringar och konsekvenser, Teknisk för-
sörjning, VA och dagvatten, Planförslaget sid 16-17: "Enligt utredningen bör dagvattensyste-
men dimensioneras enligt Svenskt vattens riktlinjer för tät bostadsbebyggelse och kunna avleda 
ett 5-årsregn och klara återkomsttiden 20 år." Skriv istället: "Enligt utredningen bör dagvatten-
systemen dimensioneras enligt Svenskt vattens riktlinjer för tät bostadsbebyggelse och minst 
klara ett 5-årsregn med trycklinje i hjässa och ett 20-årsregn med trycklinje i marknivå." 

Ändra text under Genomförande, Ansvarsfördelning, sid 20: "Ett genomförande av planen för-
utsätter samverkan mellan Sotenäsbostäder, blivande fastighetsägare, Västvatten och Sotenäs 
kommun". Skriv istället: "Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan Sotenäsbo-
städer, blivande fastighetsägare, Sotenäs Vatten AB och Sotenäs kommun" 

Ändra text under Genomförande, Ansvarsfördelning, tabell, Anläggning, sid 21: Texten angå-
ende Anläggningar inom Allmän platsmark, där Västvatten AB ska ansvara för drift, bör vara 
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likadan som texten under Kvartersmark, d.v.s.: "Allmänt ledningsnät för vatten, spillvatten och 
dagvatten" 

Ändra text under Genomförande, Ansvarsfördelning, tabell, Genomförande, sid 21: "Respektive 
fastighetsägare från angiven anslutningspunkt" Skriv istället: "Respektive fastighetsägare från 
angiven förbindelsepunkt" 

Ändra rubrik under Genomförande, Ansvarsfördelning, sid 21: "Vatten, spill- och dagvatten" 
Skriv istället: "Vatten, spillvatten och dagvatten" 

Ändra text under Genomförande, Ansvarsfördelning, Vatten, spill- och dagvatten, sid 21: "Väst-
vatten AB anvisar anslutningspunkter för anslutning till va-nätet". Istället: "Västvatten AB anvi-
sar förbindelsepunkter för anslutning till va-nätet". 

Ändra rubrik under Genomförande, Avtal, Va-avtal, sid 22: "Va-avtal" skriv istället: "Genomfö-
randeavtal"  

Ändra text under Genomförande, Avtal, Va-avtal, sid 22: "Ett va-avtal ska upprättas mellan So-
tenäsbostäder AB och Västvatten AB där uppgifter rörande anslutningspunkter, tekniska krav 
på va-anläggningarna, utförande m.m. ska fastställas". Skriv istället:  "Ett avtal ska upprättas 
mellan Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Vatten AB där uppgifter rörande förbindelsepunkter, 
anslutningskostnader, tekniska krav på va-anläggningarna, utförande m.m. ska fastställas". 

Ändra text under Genomförande, Ekonomiska frågor, Exploateringskostnader, sid 25: "I avtal 
mellan Sotenäs bostäder AB och Sotenäs Vatten AB regleras fördelning av kostnader och an-
svar avseende utbyggnad av va- och dagvattenanläggning". Istället: "I avtal mellan Sotenäsbo-
städer AB och Sotenäs Vatten AB regleras fördelning av kostnader och ansvar avseende utbygg-
nad av vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar''. 

Ändra text under Genomförande, Ekonomiska frågor, Exploateringskostnader, Kvartersmark, 
sid 25: "Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av enskilda va-
ledningar från en av kommunen anvisad anslutningspunkt". Istället: "Inom avstyckad fastighet 
bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av enskilda va-ledningar från en av kommunen 
anvisad förbindelsepunkt". 

Ändra rubrik under Genomförande, Ekonomiska frågor, Exploateringskostnader, sid 25: "VA 
och dagvatten". Istället: "Vatten, spillvatten och dagvatten". 

Ändra text under Genomförande, Ekonomiska frågor, Exploateringskostnader, VA och dagvat-
ten, sid 25: "Västvatten AB bekostar skötsel och underhåll av allmänna va-anläggningar". Istäl-
let: "Sotenäs Vatten AB bekostar skötsel och underhåll av allmänna va-anläggningar". 

Ändra rubrik under Genomförande, Tekniska frågor, sid 26: "Vatten- och avlopp, dagvatten". 
Istället: "Vatten, spillvatten och dagvatten". Ändra text under Genomförande, Tekniska frågor, 
Vatten- och avlopp, dagvatten, sid 26: "Utbyggnad av systemet fram till anslutningspunkter för 
de planerade småhustomterna ska ske. Anslutningspunkt anvisas för respektive fastighet". Skriv 
istället "Utbyggnad av systemet fram till förbindelsepunkter för de planerade småhustomterna 
ska ske. Förbindelsepunkt anvisas för respektive fastighet". 

Plankarta 

Enligt ALP:s Marktekniska förslag på utbyggnad av VA ska nya ledningar förläggas parallellt 
med elljusspåret, inom kvartersmark. Ett markreservat för underjordiska ledningar saknas i 
plankartan. 
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I övrigt har Sotenäs Vatten AB ingen erinran. 
 
Kommentar 
Inför granskningen justeras planhandlingarna så att markreservat i form av u-område för VA- 
och dagvattenledningar införs inom det område som i samrådshandlingen redovisas som prick-
mark.  

Förtydliganden avseende Vatten, spillvatten och dagvatten görs enligt synpunkterna i planbe-
skrivningen.  

 

7. Postnord 

Postnord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagnings-
funktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbets-
miljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver ut-
delningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entré-
plan. 

Kontakta Postnord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd 
leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar 
Tack för synpunkterna. Placering av postlådor kommer att hanteras i samband med exploatering 
av området. Informationen gällande godkännande av postmottagning vidarebefordras till explo-
atören. Yttrandet medför inget behov av ändring av plankarta eller planbeskrivning. 
 

8. Miljönämnden 

Avfall 

Inga synpunkter 
 
Dagvatten  

I planbeskrivningen konstateras, genom en dagvattenutredning, att ett lokalt omhändertagande 
inte är möjligt till 100%, och att det krävs fördröjningsmagasin både på kvartersmark (finns ett 
specifikt förslag) och på tomterna. Vi saknar krav i planbestämmelserna om fördröjning av dag-
vatten inom tomterna. Eftersom det är svårt att ta omhand dagvattnet, så är det bra om planen 
optimerar/möjliggör för olika dagvattenlösningar inom tomtmark såsom gröna tak etc. 
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Energi 

Vi saknar att det inte finns nämnt i planbeskrivningen om solceller och om planen möjliggör el-
ler motverkar denna teknik. t.ex. beträffande taklutning. 
 

Naturvärden 

Planområdet berör endast friluftsvärden i form av en vandringsled som passerar söder om plan-
området. Miljöenheten bedömer att detta värde inte påverkas menligt om planförslaget genom-
förs. 
 
Transporter 

Vi anser det motiverat med den ändring som gjorts med utökad vändzon för större avfallsbilar. 
 
Kommentar 
I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram där förslag ges på hur dagvat-
ten kan fördröjas. Ett föreslaget makadamdike längs gatan tillgodoser merparten av den fördröj-
ningsvolym som krävs för planområdet, men fördröjning av dagvattnet från tak och hårdgjorda 
ytor bör också anordnas, vilket framgår av utredningen. Det är inte aktuellt att reglera dagvat-
tenhanteringen med planbestämmelser. De åtgärder som i dagvattenutredningen föreslås för för-
dröjning av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor är dock förenliga med detaljplanens bestäm-
melser. Detta ska förtydligas i planbeskrivningen.  

Planens bestämmelser tillåter såväl gröna tak som solceller. 

Synpunkterna föranleder ingen ändring av planförslaget. 

 

9. Ellevio AB 

Ellevio har inget ledningsnät inom aktuellt planområde. Alla schaktningsarbeten för områdets 
elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. Vi önskar att i god tid bli kontaktade 
av exploatören för eventuell samordning och samförläggning i området. För övrigt har vi inget 
att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Kommentar 
Tack för synpunkterna.  
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Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
10.  Sotenäsbostäder AB 

Nuvarande bedömning är att den troligaste och mest lämpliga exploateringen av området utifrån 
nu rådande marknadsförutsättningar är småhusfastigheter. Denna bedömning ligger till grund 
för aktuell plantillståndsansökan. Förutsättningar ändras dock över tid och mot bakgrund av att 
den befintliga tekniska infrastrukturen är dimensionerad för en tätare exploateringsgrad önskar 
vi utreda förutsättningarna för att skapa en mer flexibel plan genom att bibehålla den tidigare 
planens byggrätt och komplettera denna med i samrådshandlingen föreslagen byggrätt för små-
husfastigheter. Detta ger en ökad möjlighet för planens genomförande om marknadsförutsätt-
ningarna över tid förändras.  

Motsvarande flexibilitet återfinns i den nyligen antaga detaljplanen på Ekelidsberget, del av 
Finntorp 2:99 m.fl, vilket vi ser som mycket positivt. 

Kommentar 

Tack för synpunkterna.  

Inför granskning ska planen ses över i syfte att möjliggöra uppförande av såväl friliggande en-
bostadshus som parhus och radhus med stöd i detaljplanen. En tätare exploatering i form av fler-
bostadshus bedöms inte rymmas inom det planbesked som lämnats, och prövas därför inte i 
denna planprocess. 

 

11.  Finntorp 1:157, delägare 1 

Har inga synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar 
Noteras. 

 

12.  Finntorp 1:157, delägare 2 

Har inga synpunkter på detaljplanen. 

Hoppas ni har en plan för att barnfamiljer får förtur. Skolan behöver finnas kvar. Det är nödvän-
digt för att Bovall ska bli ett levande samhälle. 

Kommentar 
Tack för synpunkterna. Avsikten är att tomterna ska förmedlas via den kommunala tomtkön. 
Försäljningen hanteras enligt kommunens föreskrifter. 

 

13.  Finntorp 2:290, delägare 1 

Eftersom vi har stora problem med rök från grannarnas braskaminer, önskar vi ett förbud mot 
installation av braskamin i det nya området. 
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Kommentar 
Olägenheter kopplade till vedeldning hanteras genom anmälan till Miljökontoret. Det bedöms 
inte vara lämpligt att genom planbestämmelser införa förbud mot eldning i braskaminer. Syn-
punkterna föranleder ingen ändring av planförslaget. 

 

14.  Finntorp 2:290, delägare 2 

Eftersom vi har stora problem med rök från grannarnas braskaminer, önskar vi ett förbud mot 
installation av braskamin i det nya området.  

Kommentar 
Olägenheter kopplade till vedeldning hanteras genom anmälan till Miljökontoret. Det bedöms 
inte vara lämpligt att genom planbestämmelser införa förbud mot eldning i braskaminer. Syn-
punkterna föranleder ingen ändring av planförslaget. 

 

15.  Finntorp 2:292 

Vi har inga synpunkter på detaljplan Finntorp 2:285. 

Kommentar 

Noteras.  

 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Synpunkter från externa och interna remissinstanser: 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte medför 
någon betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs. 

• Påverkan på olokaliserade nyttjanderätter för kraftledning behöver förtydligas.  
• Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen och fastighetsbeteckningar bör redovisas på 

grundkartan. Höjdkurvorna bör tonas ned. 
• Ett markreservat för underjordiska ledningar bör införas på plankartan. 
• Innehållet i exploateringsavtalet samt text om inlösen av allmän plats bör förtydligas i planbe-

skrivningen. 
• Passage över väg 174, söder om planområdet, bör anläggas. 
• En bedömning av stabilitetsförhållandena med hänsyn till bergras/blocknedfall bör utföras av 

en bergtekniskt sakkunnig och arbetas in planbeskrivningen. 
• Plats för väg måste finnas fram till alla fastigheter, det är otydligt om så är fallet. 
• Behov av redaktionella ändringar avseende vatten, spillvatten och dagvatten. 
• Det bör nämnas i planbeskrivningen om planen möjliggör solceller t.ex. beträffande taklut-

ning. 
• Krav bör ställas avseende fördröjning av dagvatten inom tomtmark/kvartersmark. 
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Synpunkter från berörda sakägare enligt fastighetsförteckning: 

• Barnfamiljer bör ha förtur vid försäljning. 
• Förbud mot installation av braskamin bör införas. 

 

Förslag till fortsatt arbete 

Inför granskningen av detaljplanen ska planbeskrivningen och plankartan justeras enligt 
nedan: 

• Planbeskrivning och fastighetsförteckning uppdateras utifrån ny information om lokaliserade 
rättigheter. 

• Ett markreservat i form av u-område införs för VA- och dagvattenledningar på plankartan. 
• Grundkartan uppdateras. 
• Innehållet i exploateringsavtalet samt information om inlösen av allmän plats förtydligas i 

planbeskrivningen. 
• Planbeskrivningen förtydligas avseende vatten, spillvatten och dagvatten. 
• Planhandlingarna förtydligas avseende vägåtkomst till fastigheterna. 
• Planhandlingarna ses över och justeras för en ökad flexibilitet avseende uppförande av frilig-

gande enbostadshus, parhus och radhus. 

 

Detaljplaneprocessen 
De synpunkter som kommit in under samrådet ligger som grund för fortsatt planarbete. Förslaget till 
detaljplan kommer att justeras och nya handlingar skickas därefter ut en andra gång, under det så kal-
lade granskningsskedet, till berörda sakägare, externa och interna remissinstanser. Yttranden samman-
ställs och kommenteras på nytt i ett granskningsutlåtande. Kommunen annonserar och presenterar där-
efter det planförslag man avser att anta. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter anta-
gandet under förutsättning att ingen har överklagat detaljplanen. 

 

Eveline Savik   Håkan von Dolwitz 

Samhällsbyggnadschef  Plan- och Byggchef 
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