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Ändring av detaljplan för Roparebacken, Gravarne 60:3 mfl 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd om förslag till ändring av detaljplan för Roparebacken, Gravarne 60:3 m.fl. har genom-
förts i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).  

Syftet med planändringen är att skapa planmässiga förutsättningar för att fortsätta bedriva  
hotellverksamhet inom planområdet. 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område har varit ute på samråd under tiden 7 april – 6 
maj 2022. Samrådshandlingarna var daterade 2022-03-31.  

Berörda myndigheter och intresseföreningar, enligt särskild sändlista, samt berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, har getts tillfälle att yttra sig. Planhandlingarna har varit tillgängliga på kom-
munens hemsida: www.sotenas.se.  

Inkomna synpunkter och kommentarer  
Med anledning av samrådet har totalt 9 yttranden inkommit från 7 remissinstanser och 2 sakä-
gare. Inga sakägare har invändningar mot detaljplanen. Yttrandena har pga. sin omfattning här i 
vissa fall sammanfattats.  

1. Länsstyrelsen 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10§ ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en plan el-
ler områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.  
 
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 säkerhet. 

  

http://www.sotenas.se/
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Råd enligt PBL och MB 
Översvämning 
Området bedöms att ligga inom riskområdet för översvämning till följd av stigande havsni-
våer. Länsstyrelsen anser att kommunen bör bedöma riskerna utifrån detta och om det finns 
behov av åtgärder. Detta då tillfällig vistelse nu avses accepteras utan tidsbegränsning. 
I bedömningen bör tillgängligheten och möjlighet till evakuering ingå. Stöd för bedöm-
ningen finns i Länsstyrelsens rekommendationer ”Stigande vatten” med tillhörande faktab-
lad. Delårsboende/tillfälligt boende är utifrån ”Stigande vatten” accepterat i zon 1 och med 
åtgärder även i zon 2 eller zon 3. 
 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver 
inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av översvämningsrisk till följd av stigande 
havsnivå. 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inga synpunkter på det aktuella planförslaget. 

3. Statens geotekniska institut 

Det har konstaterats att delar av planområdet inte har tillfredsställande stabilitet. Idag skjuts pro-
blemet med icke tillfredsställande stabilitet framåt i tiden till dess en utbyggnad ska utföras. 
Möjligheter till utbyggnad beskrivs samtidigt i planbeskrivningen som omöjligt eftersom maxi-
mal utbyggnad redan är uppnådd. Enligt PBL ska stabiliteten för hela planområdet vara tillfreds-
ställande både för dagens förhållanden och de förhållanden som planen medger. SGI rekom-
menderar därför att kommunen tar ett helhetsgrepp kring stabilitetsfrågan och säkerställer att 
förhållandena klarläggs för hela planområdet och att nödvändiga åtgärder genomförs innan änd-
ringen av planen antas. 

Kommentar 
Under planarbetet för den nu gällande detaljplanen genomfördes geotekniska undersökningar. 
Med bakgrund i dessa undersökningar infördes planbestämmelse innebärande att åtgärder ska 
utföras så att tillfredsställande stabilitet erhålls och att åtgärderna ska vara utförda innan ytterli-
gare utbyggnad genomförs. Utformning och omfattning av förbättringsåtgärden ska bestämmas i 
samband med detaljprojekteringen. Befintlig bebyggelse fanns när gällande detaljplan gjordes 
och ingen ny bebyggelse har tillkommit sedan dess inom planändringsområdet. Planändringen 
medger inte någon utökad byggrätt och påverkar inte bestämmelsen om krav på stabilitet och 
stabilitetshöjande åtgärder som därför även fortsättningsvis kommer att gälla. 

4. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Lokaler 
Vid ombyggnad för tillfälliga boenden behövs det tas hänsyn till riktlinjerna för buller i boende-
miljö på grund av närheten till Abbas tillverkningslokaler. 
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Kommentar 

Boverkets byggregler (BBR) reglerar invändiga bullernivåer för bostäder och vissa typer av 
lokaler. Kraven i BBR bevakas i samband med bygglov och regleras inte i detaljplanen.  

5. RAMBO AB 

Rambo har påbörjat inventering av framkomlighet och arbetsmiljön för avfallsarbetare. Man 
kommer se över soprum/kärlskåpsplaceringar. Om ny placering behövs ska det bekostas av ex-
ploatören, eventuell ny placering ska samrådas med Rambo. Marken ska då vara plan och hård-
gjord till sopbilens hämtningsplats vid väg (3meter). 

Kommentar 
Tack för synpunkterna. 

6. Västvatten AB 

Sotenäs Vatten AB har ingen erinran i ärendet. 

7. Trafikverket  

Då det är befintlig verksamhet bedömer inte Trafikverket att planändringen har någon påverkan 
på det statliga infrastruktursystemet och har därför inget att erinra i detta ärende. 

 

Sakägare enligt fastighetsförteckning 
8. Gravarne 3:60 & 60:3 

Ingen erinran. 

9. Gravarne 60:26 

Ingen erinran. 

 

10. Gravarne 3:6 och 3:38, Abba Seafood 

Har avstått från att yttra sig. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

• Länsstyrelsen anger att planen inte strider mot några överprövningsgrunder 
• Länsstyrelsen anger i sina råd att en bedömning av risk för översvämning på grund 

av stigande havsnivå behöver beskrivas.  
• SGI anser att stabiliteten inom området behöver utredas och säkerställas innan änd-

ringen av detaljplanen kan antas. 
 
Förslag till fortsatt arbete 
Inför granskningen av ändringen av detaljplanen ska planhandlingarna justeras enligt nedan: 
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• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av risk för översvämning på grund 
av stigande havsnivå.  
 

Utöver detta görs redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 

Detaljplaneprocessen 
De synpunkter som kommit in under samrådet ligger som grund för fortsatt planarbete. 
Planarbetet fortsätter att bedrivas med standardförfarande. Förslaget till detaljplan kommer att 
justeras och nya handlingar, granskningshandlingar, skickas därefter ut till berörda sakägare och 
remissinstanser. Inkomna yttranden sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.  

Därefter upprättas det planförslag kommunen avser att anta. När detaljplanen antagits vinner 
den laga kraft tre veckor efter antagandet under förutsättning att ingen har överklagat 
detaljplanen. 

 

 

Astrid Johansson 

Planhandläggare  
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