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INLEDNING 
Bakgrund 
Inom Sotenäs kommun råder det stor efterfrågan på bostäder, framför allt 

hyresrätter och tomter från den kommunala tomtkön. Sotenäsbostäder AB 

äger fastigheten Vägga 2:408 i sydöstra delen av Väjern, inom vilken man 

äger och förvaltar hyresbostäder. Delar av fastigheten är obebyggd. Då bo-

stadsbebyggelsen i området nästan uteslutande består av rad- och parhus 

önskar Sotenäsbostäder komplettera bostadsbeståndet med flerbostadshus 

och villor. Avsikten är att lägenheterna i flerbostadshusen ska upplåtas med 

hyresrätt och att villatomterna ska försäljas via den kommunala tomtkön. 

För området gäller en detaljplan avsedd för radhuslägenheter. För att möjlig-

göra önskad komplettering av bostadsbeståndet behöver en ny detaljplan 

upprättas. 

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder i form av fler-

bostadshus och villor. I områdets sydvästra del skapas förutsättningar för 

uppförande av femvåningshus, i nordöstra delen för avstyckning av ett 15-

tal småhustomter för friliggande villor. För att angöra villatomterna dras ny 

lokalgata. Anslutning sker till omgivande gator. 

 

 

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger på ett höjdparti i samhället Väjerns sydöstra del, direkt 

väster om vägen Lindalskogen. 

Illustration över föreslagen utbyggnad inom planområdet, samt anslutning till omgivande gator. 
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Planområdet är knappt 3 ha och omfattar del av fastigheten Vägga 2:408 

och en mindre del av fastigheten Vägga 2:262. Planområdet följer i stort fas-

tighetsgräns och avgränsas i sydost av Lindalskogen och kraftledningsgatan, 

i norr av Gräsholmsgatan, och i sydväst av Jaktholmsgatan och Evenskärs-

gatan. I väster gränsar planområdet till befintlig bostadsbebyggelse. 

 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Vägga 2:408 ägs av Sotenäsbostäder AB och Vägga 2:262 ägs av 

Sotenäs kommun. För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut 

och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsför-

teckning. 

Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 

detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-

ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 

de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 

motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-

plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i plan-

beskrivningen. 

Översikt över Väjern. Planområdet markerat med streckad linje. 
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Standardförfarande 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900 SFS 

2014:900) och planarbetet bedrivs med så kallat standardförfarande, vilket 

bland annat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd 

och ställs ut för granskning innan det kan tas upp för antagande.  

 

Samråd 

Planförslaget har varit föremål för samråd under våren 2017. Inkomna syn-

punkter på förslaget samt kommunens bemötande redovisas i upprättad 

samrådsredogörelse, daterad 2017-08-15. 

Granskning 

Planförslaget har varit föremål för granskning under försommaren 2018. In-

komna synpunkter på förslaget samt kommunens bemötande redovisas i 

upprättat utlåtande. Efter genomförd granskning har planförslaget justerats 

något. Förändringar av planhandlingarna redovisas sist i beskrivningen, un-

der avsnittet Revidering efter granskning. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner 
Översiktsplan (ÖP 2010) 

Planområdet ligger inom område U12, som ÖP 2010 anger som lämpligt 

för bostadsutveckling. Området U11, söder om planområdet, anges som ett 

utvecklingsområde för bostäder och kontor. Angränsande i öster ligger ett 

område utpekat för närrekreation, inom vilket rekreativa värden och kvali-

téer ska tas tillvara. Utbyggnad av planområdet är förenligt med riktlinjerna 

i ÖP 2010. 

Detaljplaner 
Hela planområdet är planlagt, och berör följande detaljplaner: 

 P90_9 som medger bostadsbebyggelse i ett eller två plan.  

 P92_5. Planen är framtagen för en fortsatt utbyggnad av Förålarna 

med ca 115 bostäder och omfattar även del av Lindalskogen. Be-

rörd del gäller nya utfarter för lokalgata mot Lindalskogen. Planen 

anger för områdena allmän plats, huvudgata. 

 P87_8 som bland annat medger bostäder, centrumverksamhet, små-

industri och handel. Berörd del gäller ny utfart för lokalgata mot 

Gräsholmsgatan samt område för tryckstegringsstation. Planen 

anger för området allmän plats, natur. 

Utdrag ur ÖP 2010. 
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Översikt över gällande detaljplaner södra Väjern. Planområdet marke-
rat med vit/svart streckad linje.  

Utdrag ur gällande detaljplan P90_10, med föreslaget planområde 
markerat med röd linje.   

Planområdet gränsar i sydväst till P90_10 som medger bostäder, och väster 

om planområdet gäller detaljplan P26 ÄDP, som medger bostadsändamål. 

Planernas genomförandetider har gått ut. 

 

Behovsbedömning 
Kommunen ska enligt 6 kap 11 § MB ta ställning till om genomförandet av 

planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Bo-

stadsutbyggnaden inom planområdet utgör en komplettering till befintlig be-

byggelse och en utveckling av Väjerns samhälle. Förslaget bedöms inte med-

föra skada på riksintresse eller natur- och kulturvärden i området. Ett ge-

nomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära ett överskridande 

av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intent-

ionerna i kommunens översiktsplan. 

Ställningstagande 

Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. Länsstyrel-

sen delar kommunens bedömning. 

Övriga kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03 § 28 att medge positivt planbesked 

för att upprätta detaljplan för bostäder inom planområdet. 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-02-23 § 13 att godkänna samrådshand-

lingarna och skicka ut planförslaget på samråd.  
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Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-07 § 98 att godkänna samrådsredo-

görelsen med undantag från tjänsteutlåtandets (2017-08-16) ställningsta-

gande gällande att högsta våningsantal ska sänkas till maximalt 3 våningar, 

att förutsättningslöst utreda antalet våningar och att nämnden fattar beslut 

om utredningens fortsatta inriktning gällande våningsantal. 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-12-07 § 139 att granskningshandlingar 

ska upprättas och ställas ut för granskning i enlighet med samrådshandling-

ens antal våningar och samrådsredogörelsens förslag till övriga åtgärder. 

BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 

hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. In-

grepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas 

natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-

vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planområdet berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna för den 

obrutna kusten och för det rörliga friluftslivet, 4 kap 2-3 § MB. Då planområdet 

sedan tidigare är planlagt och är en utveckling inom tätorten bedöms det inte 

ha en påtagligt negativt inverkan på den obrutna kusten och det rörliga friluftslivet. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 

för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-

jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 

parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-

ten samt omgivningsbuller. 

Vattenförekomster 

Planområdets omgivande kustvatten omfattas av miljökvalitetsnormer för 

vatten. Den ekologiska statusen för Kungshamns norra skärgård har klassifice-

rats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnor-

men god ekologisk status ska uppnås till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen 

(exklusive kvicksilver) uppnår ej god status. Under förutsättning att dagvatten-

systemet utformas med rening i linje med Svenskt vattens rekommendation-

er, bedöms ett genomförande av planförslaget inte ha en påtagligt negativ 

inverkan på möjligheten att till 2021 uppnå de utsatta ekologiska och ke-

miska målen för Kungshamns norra skärgård. En dagvattenutredning har ut-

förts, vilken bifogas planhandlingarna. Se även avsnittet Teknisk försörjning, 

Dagvatten, sid 20-21.  

Exempel på omgivande bostadsbebyggelse. 

Bostadshus på Evenskärsgatan. 

Bostadshus på Gräsholmsgatan. 
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PLANFÖRSLAG – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse/landskapsbild 

Förutsättningar 
Samhället Väjern består till största del av friliggande villor och kedjehus. 

Husen är uppförda under olika tidsepoker, i vad många förknippar med bo-

huslänsk byggtradition; flacka sadeltak i rött, matt tegel och vita träfasader 

med stående panel. Många hus är anpassade efter topografin och grundlagda 

på fast berg. I delar av samhället finns det flerbostadshus, framför allt i två 

våningar. 

Planområdet ligger i ett av Väjerns utbyggnadsområden, Förålarna, ett plan-

lagt men ännu inte fullt utbyggt område på en höjdplatå i samhällets syd-

östra del. Bebyggelsen består av mindre bostadshus i en eller två våningar, 

antingen friliggande enbostadshus, eller sammanbyggda rad- och parhus. 

Knappt 1 km sydväst om planområdet ligger ett befintligt industriområde. 

Med hänsyn till avstånd och topografi mellan industriområdet och Förålarna 

bedöms inte industriområdet ha en negativ påverkan på föreslagen bebyggelse.  

  

Ortofoto över samhället Väjern, med illust-
ration över tillkommande bostadsbebyggelse 
på Förålarna enligt planförslag. Fotopunkter 
A, B, C och D för fotomontage redovisas med 
pilar. 
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Planförslag 
I den östra delen av planområdet planeras för friliggande småhus som kny-

ter an till de angränsande bostadsområdenas struktur och höjd. I den västra 

delen planeras för två flerbostadshus i upp till fem våningar.  

Småhusen utformas med sadeltak, med nock i husets längdriktning, i likhet 

med omgivande bebyggelse, och ska förses med fasad av träpanel. 

Foto, befintlig situation. Fotopunkt B. 
Vy mot planområdet, sett från norra infarten, Dinglevägen. 

Fotomontage. Fotopunkt B. Vy mot planområdet, sett från norra infarten, 
Dinglevägen. Föreslagen ny bostadsbebyggelse skymtar på höjden. 
 

Foto, Fotopunkt C. Vy mot planområdet, sett från småbåtshamnen i 
Väjern.  

Fotomontage. Fotopunkt C. Vy mot planområdet, sett från småbåts-
hamnen i Väjern. Föreslagen ny bostadsbebyggelse skymtar på höjden. 
 

Foto, befintlig situation. Fotopunkt D. Vy mot planområdet, sett från 
Evenskärsgatan. 

 

Fotomontage, Fotopunkt D. 
Vy mot planområdet, sett från Evenskärsgatan. 
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Femvåningsbyggnader på Förålarna innebär en förändring av bebyggelseka-

raktären i denna del av Väjern. I en omgivning med en- och tvåvåningshus 

kommer flervåningshus att utgöra ett nytt inslag i bebyggelsestrukturen. Fler-

bostadshusen placeras i de lägre liggande delarna av planområdet för att 

göra övergången till de omgivande bostadsområdena mindre markant, och 

ta ner skalan på bostadshusen i förhållande till landskapsbilden. Påverkan på 

landskapsbilden och horisontlinjen bedöms bli marginell. För att illustrera 

förändringen av landskapsbilden vid ett genomförande av planförslaget har 

fotomontage tagits fram. Fotomontage med föreslagen bebyggelse, samt fo-

ton över befintlig situation redovisas på föregående sida samt på sid 12.  

Nedan redovisas solstudier för den föreslagna bebyggelsen. Bilderna visar 

hur byggnaderna i föreslagna lägen skulle påverka omgivningen med skugg-

Juni kl 09.00           Vår-/höstdagjämning kl 09.00 

Juni kl 12.00           Vår-/höstdagjämning kl 12.00 

Juni kl 17.00           Vår-/höstdagjämning kl 17.00 
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bildning under vår- och höstdagjämning och under högsommaren. De fri-

liggande husen i öster påverkar ingen befintlig bebyggelse. Bilderna visar att 

femvåningshuset längst i väster kan ha viss skuggpåverkan på befintlig be-

byggelse vid Evenskärsgatan kring vår- och höstdagjämning under tidig för-

middag. Påverkan bedöms dock ej som betydande.  

Bostäder 

Förutsättningar 
Planområdet är planlagt för bostadsändamål men obebyggt. Det angränsar 

till befintliga bostadskvarter väster om Lindalskogen. 

Planförslag 
Planförslaget möjliggör uppförande av flerbostadshus och ett 15-tal småhus 

på avstyckade fastigheter. Tillkommande antal bostäder bedöms bli ca 65 

stycken, fördelat på ca 50 lägenheter i flerbostadshus och ett 15-tal villor.  

Det omkringliggande bostadsbeståndet består nästan uteslutande av rad- 

och parhus. De föreslagna bostäderna kommer komplettera områdets bo-

stadsbestånd. Avsikten är att lägenheterna i flerbostadshusen ska upplåtas 

med hyresrätt, och att villatomterna ska försäljas via den kommunala tomtkön. 

 

 

 

Västra området 

Flerbostadshusen placeras i den lägre liggande sydvästra delen av planområ-

det. Husen föreslås som punkthus i upp till fem våningar. Det ger en bygg-

nadshöjd på ca 16 meter. Maximal nockhöjd över nollplanet är satt till +53 

meter. Därutöver får teknikutrymmen, fläktrum, hisschakt o.d. anordnas. 

Inom området får den sammanlagda byggnadsarean för huvudbyggnader 

maximalt vara 1200 kvm, vilken ska fördelas på minst två huvudbyggnader. 

Komplementbyggnader såsom garage, förråd och soprum/miljöhus får upp-

föras till en sammanlagd byggnadsarea om 400 kvm. Högsta byggnadshöjd 

Illustration över planområdet med föreslagen bostadsbebyggelse; flerbostadshus i den västra 
delen och friliggande småhus i den östra delen. 

Västra området. 
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för komplementbyggnader är 3,0 meter, och största takvinel 30 grader. 

Kvartersmarkens areal uppgår till knappt 10 000 kvm för det västra områ-

det. 

Exempel på möjlig hustyp inom västra området, samt jämförelse med före-

slagna planbestämmelser, framgår av illustrationerna nedan.  

Fotomontage. Fotopunkt A. Vy mot planområdet, sett från Jaktholmsgatan.  
Förslag på möjlig utformning av flerbostadshus inom det västra delområdet. 

Foto befintlig situation. Fotopunkt A. 
Vy mot planområdet, sett från Jakt-
holmsgatan. 

Illustration över möjlig hustyp för flerbostadshus (Ritningsunderlag NCC, SABO Kombohus Plus). 
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Östra området 

I nordöstra delen av planområdet föreslås friliggande småhus på avstyckade 

tomter. Minsta tomtstorlek är 700 m2. Byggrätten är totalt 200 m² per fastig-

het, varav komplementbyggnader får uppta maximalt 50 m². Högsta nock-

höjd för huvudbyggnader anges till 8 meter, vilket möjliggör 1,5-2 vånings-

hus, samt vid sluttande terräng även suterrängvåning. Redovisning av tomter 

där suterränghus kan bli aktuellt framgår av illustrationskartan. Högsta bygg-

nadshöjd för komplementbyggnader är 3,0 meter. Takvinkel för huvudbygg-

nad är minst 22 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter, och 

komplementbyggnader minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Carport och ga-

rage ska placeras så att en fri biluppställningsplats om minst 6 meter kan an-

ordnas mellan gata och carport/garage. Mot den norra plangränsen, tillika 

fastighetsgräns, gäller 6 meters byggnadsfritt avstånd. 

Exempel på möjlig utformning av huvudbyggnad inom det östra småhusområdet, utifrån föreslagna 
planbestämmelser om högsta nockhöjd 8,0 meter och minsta takvinkel på 22 grader. 
 

Tillgänglighet 

Planområdet är relativt flackt med en högsta höjd på + 38 meter och en 

lägsta punkt på ca + 30 meter. Inom en del tomter kan kraftigare lutande 

partier finnas. God tillgänglighet inom området bedöms kunna uppnås och 

samtidigt behålla områdets karaktär. Maximal längslutning på den nya lokal-

gatan är 6 %. Inom tomtmark kan god tillgänglighet uppnås mellan parke-

ringsplats och bostadsentré. Förslag på höjdsättning gata samt nivå färdigt 

golv för småhusen framgår av illustrationskartan. 

Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att passera genom området säker-

ställs genom en ny lokalgata. Gatan ansluter till omgivande gator och gång- 

och cykelvägar. 

Natur 
Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar 
Planområdet ligger på en platå ca 35 meter över havet i de sydöstra delarna 

av tätorten Väjern. Från stora delar av området har man en vidsträckt utsikt. 

Planområdet liksom hela närområdet på Förålarna utgörs av flacka och ofta 

kala berghällar med mycket sparsam och lågvuxen vegetation i skyddade 

skrevor; björk, rönn, ljung och gräs. Mossor och lavar förekommer på berg-

hällarna. 

Östra området. 
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Marken inom planområdet utgörs av fast berg och terrängen sluttar svagt åt 

nordväst, med en högsta höjd på + 38 meter och en lägsta punkt på ca + 30 

meter. Inom området finns några rester efter tidigare stenbrytning. Mindre 

skrotsten ligger utspritt på marken. Centralt inom planområdet finns en 

naturlig damm. Genom planområdets norra del löper en stenmur. 

Planförslag 
Planens genomförande kommer innebära ingrepp i mark och vegetation. 

Markarbeten kommer främst utgöras av sprängningsarbeten, urschaktningar 

och uppfyllnader för byggnader, vägar och rörgravar. Avsikten är att bevara 

hällmarken och behålla befintlig marknivå så långt möjligt. Den naturliga 

dammen inom planområdet samt dess närområde ska bevaras intakt, se av-

snitt nedan. Den stenmur som finns inom planområdet kommer att påver-

kas av föreslagen bebyggelse. Merparten av marken inom planområdet plan-

läggs som kvartersmark. 

Naturvärden, fauna 

Förutsättningar 
En naturvärdesinventering genomfördes inför samråd under 2016 inom och 

intill planområdet. Området som helhet bedömdes då ha mycket goda 

förutsättningar för groddjur med tillgång till lekvatten, övervintrings- och 

födosöksmiljöer. Inför granskning av detaljplanen har en fördjupad 

artinventering genomförts under groddjurens aktivitetsperiod. Inventeringen 

har genomförts under våren 2017. Resultaten av inventeringarna redovisas i 

Naturvårdsutlåtande, Naturcentrum AB, 2017-08-10. Utlåtandet bifogas plan-

handlingarna och sammanfattas nedan. 

Planområdet utgör en del av ett större förekomstområde med en stor popu-

lation av större vattensalamander. Dammen inom planområdet (nr 7, på 

illustration på nästa sida) bedöms ha höga naturvärden, klass II, och upp-

visar för groddjur idealiska förutsättningar. Vid groddjursinventeringen 

noterades både större och mindre vattensalamander och aktiviteten av 

lekande större vattensalamander var hög. Söder om dammen finns spår av 

äldre tiders stenbrytning. Blockmarkerna och jordhögarna bedöms utgöra 

vintervisten för groddjur. Öster om Lindalskogen, utanför planområdet, 

finns ytterligare sex dammar som inventerades (1-6 på kartutdrag). I fyra av 

dessa noterades förekomst av groddjur. Öster om planområdet finns även 

flera större grusytor, klippskrevor och stora upplag av skrotsten och jord 

(som kan fungera som övervintringsplatser för groddjur) samt utmärkta 

födosöksområden.  

Då dammen inom planområdet var en av de mest art- och individrika dam-

marna bedöms den, tillsammans med närliggande lämpliga groddjursmiljöer, 

utgöra en betydande resurs för större vattensalamander och andra groddjur i 

området. Dammen med nära omgivning bör därför undantas från exploate-

ring. 

Samtliga groddjur är fridlysta genom artskyddsförordningen. 

Höjder inom planområdet. 

Utsikt från planområdet mot havet och 
omgivande bebyggelse på Förålarna. 

Låg vegetation inom planområdet. 

Terrängen inom planområdet utgörs av 
flacka berghällar. 
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Planförslag 

Till skydd för Större vattensalamander undantas dammen inom planområdet 

samt dess närområde från exploatering och nyttjandet av marken regleras 

med planbestämmelser. Jämfört med granskningsförslaget har det område 

som undantas från byggnation utökats mot sydväst i syfte att skydda ett be-

tydelsefullt viloplatsområde. Inom området kring dammen får byggnader 

inte uppföras, biluppställning får inte ske, marknivån ska vara oförändrad 

jämfört grundkartans nivå och upplag tillåts ej. Områdets naturvärden ska 

skyddas i enlighet med vad som framgår av rekommendationer i Natur-

vårdsutlåtande. 

Utbyggnad av väg och va ska ske så att dammen inte påverkas. Förslag till 

utbyggnad redovisas i Tekniskt PM gata och VA, ALP Markteknik AB, 2018-

05-16. Se vidare under avsnitt Teknisk försörjning.  

Geoteknik 

Marken inom planområdet utgörs av fast berg. Det bedöms inte föreligga 

någon risk för skred eller nedfallande block. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Friytor och rekreation 
Förutsättningar 
I planområdets närhet finns stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. 

Inom gångavstånd ligger bad- och friskvårdsanläggning Tumlaren med trä-

ningsmöjligheter, strövområden för närrekreation och möjligheter till fri-

luftsbad finns längs större delen av kusten. I norra delen av Väjern ligger en 

mindre idrottsplats med grusad fotbollsplan.  

Illustration över inventerade dammar och 
områden med gynnsamma livsmiljöer för 
groddjur, inom och intill planområdet. 
Utdrag ur Naturvårdsutlåtande, Natur-
centrum AB, 2017-08-10. 
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Planförslag 
Behovet av friyta invid bostad kan tillgodoses på kvartersmark inom plan-

området. Närområdet erbjuder fortsatt mycket goda möjligheter till rekreat-

ion och friluftsliv. 

Service 
Ca 500 m norr om planområdet finns Väjerns affärsområde med butiker, 

bageri och restaurang. Café finns på bad- och friskvårdsanläggning Tumla-

ren. Direkt väster om planområdet ligger Väjerns förskola. Väster om väg 

174 ligger det en småbåtshamn med gästhamn. I Kungshamn och Smögen 

finns ett stort serviceutbud med samhällsservice, butiker, grund- och gym-

nasieskola samt vårdcentral. 

Kollektivtrafik 

Västtrafik trafikerar Väjern med busstrafik. Busshållplats finns ca 500 meter 

från planområdet invid väg 174, med linjer mot Bovallstrand, Kungshamn 

och Göteborg. Längs linjerna finns anslutningstrafik mot Uddevalla, Lysekil 

och Trollhättan. 

Barnperspektiv 
Förutsättningar 
Väjerns förskola på gångavstånd från planområdet, intill befintlig bostads-

bebyggelse. Förskolan nås via gångvägar genom bostadsområdet på Förålar-

na. Det befintliga bostadsområdet är till viss del trafikseparerat.  

I Kungshamn finns grundskolor upp till årskurs 9. Från Väjerns busshåll-

plats tar det ca 7 minuter med kollektivtrafiken till Kungshamn. Från plan-

området finns via Lindalskogen utbyggd gång- och cykelväg mot Kungs-

hamn. Kommunen anordnar skolskjuts för elever i förskoleklass till och 

med årskurs 6 om avståndet mellan bostad och skola överstiger två kilome-

ter samt för elever i årskurs 7 till 9 om avståndet är tre kilometer eller längre. 

Inom Sotenäsbostäders fastighetsbestånd finns två lekplatser för bolagets 

hyresgäster, på Rockeskärsgatan 23 och 44. Avståndet mellan lekplatserna 

och planområdet är ca 100 meter. Lekplatserna används även av andra barn. 

Det finns inga kommunala lekplatser i närområdet. I planområdets närhet 

finns stora möjligheter till naturlek. 

Planförslag 
Planen ger kvaliteter i form av goda förutsättningar för en trafiksäker utom-

huslek i varierad miljö utanför den egna bostaden. För mindre barn ges möj-

lighet till bostadsnära lek på kvartersmark, för såväl de friliggande husen 

som för flerbostadshusen. För lite äldre barn och ungdomar finns närområ-

dets hällmarker och rekreationsområden för självständig upptäckarlek. Inom 

Sotenäsbostäders fastighet kommer lekyta att anläggas i samband med att 

flerbostadshusen uppförs. Detta regleras på plankartan genom en bestäm-

melse om att lekyta ska anläggas inom fastigheten. 

Väjerns centrum 
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Närheten till busshållplats, gång- och cykelvägar som förbinder planområdet 

med såväl skola som fritidsanläggningar, andra bostadsområden, service och 

kollektivtrafik ger äldre barn och ungdomar förutsättningar för rörlighet i 

samhället, överbryggar barnens barriärer och underlättar sociala möten utan-

för hemmet. 

Trafik 
Vägar och angöring 

Förutsättningar 
Planområdet nås från väg 174 (Dinglevägen) via Linddalsskogen. Anslutan-

de gator är Jaktholmsgatan, Gräsholmsgatan och Evenskärsgatan. Lindal-

skogen, Jaktholmsgatan och Gräsholmsgatan är alla planlagda gator med 

kommunalt huvudmannaskap. Evenskärsgatan är enskild väg inom Sotenäs-

bostäders fastighet. Linddalskogen har en hastighet på 40 km/h. Trafikflö-

det på Lindalskogen uppskattas till 500 fordon per dygn förbi planområdet. 

Uppskattningen baseras på antalet bostäder som har angöring via Lindal-

skogen, Jaktholmsgatan och Gräsholmsgatan. 

Väjern har ett väl utbyggt gång- och cykelnät som förbinder bostadsområ-

dena inom samhället. Från planområdet finns via Lindalskogen utbyggd 

gång- och cykelväg ner mot centrum, hamnen och vidare mot Kungshamn. 

Från planområdet tar man sig till Väjerns förskola via gångvägar genom bo-

stadsområdet. Befintlig cykelbana utmed Lindalskogen ligger med sin dikes-

slänt delvis inom planområdet och Sotenäsbostäders fastighet. 

Planförslag 
För angöring till planområdet kommer befintligt vägnät att nyttjas. Angöring 

till flerbostadshusen i det västra området föreslås ske via Evenskärsgatan. 

Angöring till det östra området kommer att ske via Lindalskogen och Gräs-

holmsgatan. För att angöra villatomterna anläggs nya lokalgator mellan 

Gräsholmsgatan och Lindalskogen. En förprojektering av gata har genom-

förts vilken redovisas i Tekniskt PM gata och VA, ALP Markteknik AB, 2018-

05-16 samt tillhörande ritningsbilagor. Den nya lokalgatan inom området ges 

en körbanebredd om 5,5 meter med ensidigt tvärfall mot gatans sydöstra 

sida. Maximal längslutning är 6 %, vilket är god vägstandard. Föreslagen 

höjdsättning av gata redovisas i ritningsbilaga till förprojektering. Lokalgator 

planläggs som allmän plats, GATA. Planlagt område för GATA blir 8,0 me-

ter brett för den genomgående gatan och 7,5 meter brett för anslutningen 

centralt i området. Sotenäs kommun ska vara huvudman för dessa lokalgator. 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer trafiken längs Lindalskogen 

öka. Tillkommande antal bostäder bedöms bli ca 65 stycken, vilket ger en 

uppskattad trafikökning jämfört med dagens situation på ca 400-450 trafik-

rörelser per dygn. Bedömningen är att Lindalskogen och angränsande gator 

har kapacitet för den tillkommande trafikmängden. Då planen ersätter en 

gällande detaljplan (P90_9) med byggrätt för bostäder, vilken ger möjlighet 

Viktiga vägar för planområdet.  

Illustration över ny lokalgata inom det 
östra området. Lokalgatan ansluter till 
Gräsholmsgatan i norr samt Lindalskogen 
i öster. 

Normalsektion lokalgata.  
ALP Markteknik, 2018-05-16  
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till ca 55 bostäder inom planområdet, blir trafikökningen jämförbar med ett 

genomförande av gällande detaljplan. 

Utmed befintlig cykelbana längs Lindalskogen planläggs ett 2 meter brett 

stråk som allmän plats. Föreslaget användningsområde är Natur, i likhet 

med hur dikesslänter och Lindalskogens sidoområde är planlagt i angräns-

ande detaljplaner. Marken bör marken regleras till en kommunägd fastighet. 

Avsikten är att cykelbanans dikesslänt ska kunna underhållas och skötas av 

väghållaren inom egen fastighet. 

Trafikbuller 

Förutsättningar 
Planområdet är beläget på en höjd utefter Väg 174, Dinglevägen, i södra Vä-

jern. Väg 174 är en av huvudvägarna till och från Kungshamn. Området lig-

ger i direkt anslutning till Lindalskogen med trafik till och från bostadsom-

rådena på Förålarna. Intill planområdet ligger befintlig bostadsbebyggelse. 

Planförslag 
En trafikbullerutredning är framtagen av Brekke & Strand akustik AB. Ut-

redning redovisar hur föreslagen bebyggelse förhåller sig till riktvärden i 

”Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (2015:216). För be-

fintliga bostäder som påverkas av den ökade trafikmängden beräknas påver-

kan utifrån riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 

Utredningen visar att samtliga föreslagna bostäder i planförslaget uppfyller 

föreskrivna riktvärden. Den tillkommande trafiken längs Lindalskogen inne-

bär endast en mindre ökning av bullernivåerna på upp till 2 dB(A). Befintliga 

bostäder ligger därmed fortsatt inom angivna riktvärden om 55dB(A) vid fa-

sad med undantag för en fasad på Rockeskärsgatan 4D. Den utsatta fasaden 

påverkas av buller från både Dinglevägen och Lindalsskogen. I beräkningen 

redovisas en ökning om 1dB(A) vid fasaden vilket bedöms som en marginell 

ökning till följd av planförslaget. Utredningen visar att uteplatser kan anord-

nas i enlighet med angivna riktvärden.  

Parkering 

Förutsättningar 
Sotenäs kommun har en parkeringsnorm, beslutad i Kommunstyrelsen 

2013-10-09. Inom tätortszonen Väjern anges parkeringsbehovet för flerbo-

stadshus till 18 bilplatser/1000 kvm BTA och för småhus till 2,0 bilplat-

ser/bostad. För flerbostadshus anges parkeringsbehovet för cykel till 24 

platser/1000 kvm BTA. Angivet parkeringsbehov inkluderar platser för 

både boende och besökande. Parkeringsnormen är utformad som en bygg-

norm, och vid planering bör behovstalen ökas med 15 %. 

Utmed Gräsholmsgatans södra sida, i norra gränsen av planområdet, finns 

en parkeringsyta på gatu-/parkmark och Sotenäsbostäders kvartersmark 

som främst nyttjas för uppställning av husvagnar och husbilar. Uppställning 

av fordon sker utan avtal eller överenskommelser med markägarna. 
Gräsholmsgatan med parkeringsyta för 
husvagnar och husbilar. Planområdet till 
höger i bild. 

Befintlig gång- och cykelbana utmed Lindal-
skogen, förbi planområdet. 
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Planförslag 
Parkering ska ske inom kvartersmark, på egen fastighet. För småhusen ger 

parkeringsnormen ett planeringstal på 2,3 bilplatser/hus, vilket kan tillgodo-

ses inom den egna fastigheten. 

För flerbostadshusen ger parkeringsnormen ett planeringstal på ca 70 bil-

platser, vilket motsvarar 1,4 bilplatser/lägenhet vid 50 lägenheter. Plane-

ringstalet för cykel beräknas till 90 platser. Beräkningen utgår från 1650 kvm 

BTA/hus. Parkering kan iordningställas inom kvartersmark, vilket framgår 

av illustrationskartan. Bilparkering föreslås primärt mellan bostadshusen och 

Lindalskogen, cykelparkering kan anordnas dels som markparkering, dels i 

förråd i närhet till husen. 

Mot Gräsholmsgatan planläggs för villatomter fram till fastighetsgräns, samt 

för tryckstegringsstation, vilket innebär att den ianspråktagna ytan utmed 

Gräsholmsgatan inte längre kommer att kunna nyttjas för uppställning av 

fordon. 

Teknisk försörjning 
VA 

Förutsättningar 
Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvat-

ten och dagvatten. Inom planområdet finns idag inget utbyggt kommunalt 

va-nät. Ledningsnät finns utbyggt i närområdet och omgivande bostäder är 

anslutna till det kommunala va-nätet. Befintliga va-ledningar når planområ-

det både norrifrån (Gräsholmsgatan) och söderifrån (Jaktholmsgatan). 

Planförslag 
Inför granskning har en förprojektering för VA utförts. Föreslagen utform-

ning av va-anläggning redovisas i Tekniskt PM gata och VA, ALP Markteknik 

AB, 2018-05-16 samt tillhörande ritningsbilagor och sammanfattas nedan. 

Utbyggnad 

För att försörja de tillkommande bostäderna behöver det allmänna lednings-

nätet byggas ut inom planområdet. Nya ledningar för vatten och spillvatten 

förläggs i schakt i den nya lokalgatan. Västvatten AB anvisar anslutnings-

punkter. Huvudprincipen är att fastigheterna inom planområdet ges anslut-

ningspunkter invid fastighetsgräns mot den nya lokalgatan. 

Vatten 

Planområdet ansluts till befintlig vattenledning i Gräsholmsgatan i nordost. 

Då tryckzonen för kallvatten inte räcker för exploateringen anläggs en ny 

tryckstegringsstation vid anslutningen i Gräsholmsgatan. Tryckstegringsstat-

ionen placeras i en ca 3x4meter stor, isolerad byggnad. Ett ca 80 kvm stort 

område vid Gräsholmsgatan planläggs som område för teknisk anläggning, 

E. Avsatt yta ger erforderligt utrymme för såväl teknikhus som servicefor-

don. Angöring till tryckstegringsstationen sker från Gräsholmsgatan.  

Illustration över möjlig parkeringslösning 
samt angöring för det västra området.  
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För att förse flerbostadshusen i väster med vatten behöver en ny huvudled-

ning för vatten anläggas mellan husen och ledningsstråket i lokalgatan. För 

att minska risken för påverkan på dammen inom området ska ledningsstrå-

ket förläggas söder om dammen, i enlighet med det alternativ som redovisas 

i utredningen. Groddjurens övervintringsperiod sträcker sig från oktober till 

april. För att minimera risken för påverkan på övervintrande djur bör mark-

arbeten genomföras under resterande del av året. 

  

Föreslagen gatu- och VA-utbyggnad för planens genomförande. ALP Markteknik. 

 

Spillvatten 

Östra området ansluts med självfallsledning mot befintlig kommunal ledning 

i Gräsholmsgatan. 

Spillvatten för flerbostadshusen i väster ansluts med självfallsledningar mot 

befintlig servisavsättning i Evenskärsgatans södra del. 

Dagvatten 

Förutsättningar 
Området är något kuperat och beläget ca 500 meter från havet (Kungs-

hamns norra skärgård). Centralt i planområdet ligger de högst belägna delar-

na med ca +38 meter, som bildar en vattendelare. Därifrån avrinner dag-

vattnet främst åt nordväst och sydväst. Markförhållandena med fast berg 

medger inga större möjligheter till infiltration av dagvatten.  

Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde. Recipient för dag-

vattnet är havet. Dagvattenledningar finns i Gräsholmsgatan och Lindalsko-

gen. Utloppet för dessa ledningar finns i hamnen. I gatorna längs planområ-

dets sydvästra delar finns dagvattenledningar vilka avleds vidare västerut 
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längs Jaktholmsgatan med slutligt utlopp i kustvattnet ca 400 meter sydväst 

om hamnen. Kapaciteten på befintliga ledningar i Gräsholmsgatan och 

Evenskärsgatan är oklar. 

Planförslag 
Inför granskning har en dagvattenutredning tagits fram, vilken redogör för 

förslagen dagvattenhantering. Resultatet redovisas i Dagvattenutredning, ALP 

Markteknik AB, 2018-05-16 samt tillhörande ritningsbilagor. 

Utbyggnad 

Ledningsnät för dagvatten behöver byggas ut inom planområdet. En ny all-

män ledning med självfall förläggs i schakt i den nya lokalgatan och ansluter 

till befintlig allmän ledning i Gräsholmsgatan. Denna ledning hanterar dag-

vatten från fastigheterna i den östra delen av planområdet. Västvatten AB 

anvisar anslutningspunkter. Flerbostadshusen kan anslutas med självfalls-

ledningar till befintlig dagvattenledning i Evenskärsgatan. 

Befintlig ledning i Evenskärsgatan bör förstärkas på en sträcka av ca 10 me-

ter, från planområdets anslutning till Jaktholmsgatan. Befintlig ledning i 

Gräsholmsgatan bör förstärkas på en sträcka av ca 60 meter, från planområ-

dets anslutning till Lindalskogen. 

Fördröjning och rening 

Dagvatten ska fördröjas inom planområdet, både för kvartersmark och ga-

tumark, innan det avleds till befintlig allmän va-anläggning. Fördröjningsvo-

lymen bör minst buffra dagvatten motsvarande ökningen vid full exploate-

ring jämfört med dagens orörda naturmark vid ett 5-årsregn.  

I västra delen bedöms flerbostadshus och parkering bidra med låga till mått-

liga föroreningshalter vilket kräver rening. Dagvattensystemet utformas där-

med med rening och fördröjning av dagvattnet. Olika alternativ redovisas i 

utredningen. I första hand rekommenderas öppna system med grönytor som 

reningsmetod, alternativ kan vara sluten hantering med avskiljare/filter.  

I östra området anläggs fördröjningsmagasin i form av kassettmagasin på re-

spektive fastighet, vilket kombineras med makadamdike längs lokalgatan. 

Rening av dagvatten har inte bedömts vara relevant för småhusbebyggelsen. 

Under förutsättning att dagvattensystemet utformas med rening i linje med 

Svenskt vattens rekommendationer, bedöms planförslaget inte ha negativ 

inverkan på målsättningen med miljökvalitetsnormerna för Kungshamns norra 

skärgård. Med tanke på miljökvalitetsnormerna för recipienten bör en re-

ningsmetod som fångar upp kväve och fosfor väljas för att inte ge bidrag till 

övergödningsproblematiken. 

För hantering av extremflöden avleds vatten till utsedda avrinningsstråk. I 

västra delen kan parkeringen utformas som buffertzon. I östra delen nyttjas 

lämpligen lokalgatan som avrinningsstråk och kompletteras med buffring i 

ett makadamdike. För att leda flöden ut till Lindalskogen, och skydda befint-

lig bebyggelse utmed Gräsholmsgatan, bör Gräsholmsgatans norra sida 
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kompletteras med kantsten. Nya byggnader bör även anläggas med en golv-

höjd minst 0,3 meter över närmaste väganslutning, alternativt minst 0,3 me-

ter över omgivande mark om det går att visa att flödande ytvatten kan pas-

sera förbi vid sidan om byggnaden utan att orsaka skada. 

Utbyggnaden inom planområdet ska ske så att dammen inte påverkas och 

förhållandena för groddjur inte försämras. Den naturliga dammen i planom-

rådets östra del kommer ligga på 5 till 10 meters avstånd från ny vägkant. 

Vägen kommer i aktuellt avsnitt att ligga ca 0,2 – 0,4 m under befintlig mar-

knivå som består av berg i dagen. Risken att ytvatten från vägen ska kunna 

nå dammen bedöms som minimal eftersom vägen ligger i bergskärning men 

också att den har ett tvärfall mot öster och det längsgående makadamdiket.  

El, tele och datakommunikation 

Förutsättningar 
Ledningsnät för el, tele och datakommunikation finns utbyggt i planområ-

dets närhet. Vattenfall och Ellevio har luftburna ledningar utmed planområ-

dets södra gräns. Ellevio har även markförlagda ledningar strax utanför 

planområdet, utmed Lindalskogen.  

Planförslag 
För utbyggnad av flerbostadshusen behöver en ny transformatorstation eta-

bleras i planområdets västra del. Placering av ny transformatorstation hante-

ras i byggskedet och studeras i samråd mellan Ellevio och exploatören. Plan-

förslaget medger att en mindre teknisk anläggning får uppföras inom flerbo-

stadsområdet. Största byggnadsarea är 15 kvm och högsta byggnadshöjd är 

3 meter. Förslag till placering redovisas på illustrationskartan. 

Värme och avfall 

Förutsättningar 
Inom Sotenäs kommun finns två återvinningscentraler, Hogenäs ÅVC och 

Bohus-Malmön ÅVC. Hogenäs ÅVC, som ligger närmast, är belägen ca 2 

km öster om planområdet. Rambo AB ansvarar för insamling och omhän-

dertagande av hushållsavfall inom kommunen.  

Planförslag 
Sophämtning sker i enlighet med gällande rutiner för Rambo AB. Uppställ-

ningsplats för sopkärl, gemensam för flerbostadshusen, iordningställs inom 

kvartersmark i planområdets västra del. I östra delen ger vägdragningen 

möjlighet till rundkörning med sopbil. För villatomterna sker uppställning 

av sopkärl inom kvartersmark och avfall hämtas vid fastighetsgräns. 

Hälsa och säkerhet 
Radon 

Förutsättningar 
Berggrunden utgörs av bohusgranit med generellt hög radonavgång. 
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Planförslag 
Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvar för att säkerställa 

att gränsvärdet för radongas inte överskrids. Detta betyder i de flesta fall att 

det krävs ett radonsäkert byggande. 

Skyddsavstånd/Byggnadsfritt avstånd 

Förutsättningar 
Vattenfall har två stycken luftburna 40kV regionnätsledningar som sträcker 

sig utmed planområdets södra gräns. Ledningarna är brottsäkra och bärs 

upp av stolpar och stag. 

Vattenfalls samlade bedömning är att minsta avstånd från ledning till bygg-

nad eller parkering ej ska understiga 10 meter och att minsta avstånd mellan 

nya bostäder och yttersta fas på närmaste kraftledning ska vara minst 20 me-

ter. I den samlade bedömningen är inte frågan om elektromagnetiska fält 

(EMF) invägd. Enligt Elsäkerhetsverkets publikation Byggnader nära kraftled-

ningar så är det horisontella skyddsavståndet till byggnader eller parkering 

minst 5 meter vid en ledning för högst 55 kV. Enligt kommunens översikts-

plan (ÖP) får inte bebyggelse uppföras inom en zon av 10 meter på ömse 

sidor av kraftledningen. 

Det finns inga gränsvärden för elektromagnetiska fält. Därför tillämpas för-

siktighetsprincipen. Magnetfält från kraftledningar är starkast närmast källan, 

men avtar snabbt med avståndet. I broschyren Magnetfält och Hälsorisker finns 

en graf som visar detta. 

 

Ledningen som påverkar planområdet är på 40 kV vilket gör att byggnader 

kan exponeras med 0,2 microtesla på ett av stånd av 20 meter. Magnetfält 

upp till 0,2 microtesla är att betrakta som normala för boendemiljöer. (Mag-

netfält i bostäder 2012:69, Strålsäkerhetsmyndigheten) 

Luftburna kraftledningar utmed planom-
rådets södra gräns. 
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Planförslag 
Byggnadsfritt avstånd 

Bostadshus får inte placeras närmre kraftledning än 20 meter. Komple-

mentbyggnader såsom garage/carport samt parkeringsplatser får anläggas 10 

meter från kraftledning. 

 

 

 

Påkörningsskydd luftledningsstolpar 

Luftledningsstolpe och stag finns i närhet av föreslagen ny väg. Luftled-

ningsstolpe finns som närmast 11,5 meter från vägkant och två stag är för-

ankrade i berget på ca 8 respektive knappt 4,5 meter från vägkant. Stagen 

ska skyddas från påkörning om de ligger närmare vägkant än 10 meter. 

Påkörningsskydd föreslås i form av utlagda stenbumlingar mellan stag och 

väg, vilket redovisas i Tekniskt PM gata och VA, ALP Markteknik AB, 2018-

05-16. Stenblock förekommer rikligt i omgivningen och smälter in i miljön. 

Föreslagen lösning är avstämd och godkänd av Vattenfall.  

Den lila ytan söder om planområdet visar läget för de tre luftburna ledningarna. Den blå linjen 
redovisar skyddsavstånd om 10 meter till parkering och komplementbyggnader. Röd linje redovisar 
skyddsavstånd om 20 meter till bostadshus.   

Typsektion med föreslagna påkörningsskydd 
i form av utlagda stenblock. ALP Mark-
teknik AB, 2018-05-16. 
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MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 24 etappmål 

och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för den sam-

hällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitets-

målen ska nås. Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och 

ett eller flera miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs 

upp med en rapport varje år och en utvärdering en gång per mandatperiod 

till regeringen. Nedan följer en avstämning mot de miljökvalitetsmål som 

bedöms ha koppling till planförslaget. Sammanfattningsvis bedöms den fö-

reslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med de nationella mil-

jömålen. 

Begränsad klimatpåverkan  

+ I direkt anslutning till planområdet finns utbyggd gång- och cykelväg. Det 

är gång- och cykelavstånd till centrum. Förtätning av befintlig tätort med 

god tillgång på service och kollektivtrafik ger ett begränsat transportbehov 

för tillkommande bostäder.  

Frisk luft 

+ Närheten till havet och vindutsattheten gör luftförhållandena mycket goda 

inom planområdet.  

Giftfri miljö 

+ Boende kommer inte utsättas för föroreningar. Inga kända föroreningar 

finns inom eller i anslutning till planområdet. 

Säker strålmiljö 

+ Radonsäkert byggande regleras i bygglov, bebyggelsefritt avstånd till kraft-

ledning styrs i detaljplan. 

Hav i balans, Levande kust och skärgård  samt Ingen övergödning 

+ Planområdet kommer anslutas till det kommunala VA-nätet, vilket bidrar 

till att minska föroreningar i hav och vattendrag. Ökad tillgång på bostäder i 

tätorterna förbättrar förutsättningarna för en levande bygd. 

God bebyggd miljö 

+ Förtätning och bebyggelseutveckling inom tätortsområdet Väjern möjlig-

gör en ökad andel helårsboende, bibehållen god servicenivå, ett minskat bil-

beroende. Planens genomförande innebär en ökad variation i boende- och 

upplåtelseformer. 

Rikt växt- och djurliv 

 - Planens genomförande kommer medföra ingrepp i markmiljön. Genom-

förandet kommer innebära förändringar av skyddade arters livsmiljö. 

+ Planen utformas så att exploateringen inte bedöms stå i strid med art-

skyddsförordningens föreskrifter eller påverka skyddade arters gynnsamma 

bevarandestatus. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmal/Hav/
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GENOMFÖRANDE 
Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-

tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-

komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. 

Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomfö-

randet av detaljplanen.  

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 

Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-

den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 

utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-

randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 

upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 

som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet, hu-

vudmannaskapet är således kommunalt. Med huvudmannaskap avses bland 

annat ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän platsmark 

inom planområdet. Huvudprincipen är att kommunen ska vara huvudman 

för allmänna platser.  

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan Sotenäsbostäder 

AB, enskilda exploatörer, Sotenäs kommun, Sotenäs Vatten AB och Väst-

vatten AB.  

Avsikten med planens genomförande är att Sotenäsbostäder uppför och 

förvaltar flerbostadshusen i planområdets sydvästra del, och att villatomter-

na avstyckas och försäljs till privatpersoner genom Sotenäs kommuns tomt-

kö. Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i tabellen på nästa sida.  

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningen GATA och 

NATUR. 

För utbyggnad av gata ansvarar Sotenäsbostäder AB. Efter utbyggnad över-

låts gatan till Sotenäs kommun. Kommunen ansvarar för skötsel och under-

håll av gata och naturmark inom allmän plats.   
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Anläggning Genomförande-

ansvarig 

Drift och under-

hållsansvarig 

Allmän plats: 

  

GATA Sotenäsbostäder AB Sotenäs kommun 

NATUR Inget genomförande Sotenäs kommun 

Vatten- och spillvatten-
ledningar samt lednings-
nät för dagvatten  

Sotenäsbostäder AB Västvatten AB 

Allmännyttiga ledningar 
(el, tele, fiber) 

Nätägare Nätägare 

Kvartersmark: 
  

Bostäder, flerbostadshus Sotenäsbostäder AB Sotenäsbostäder AB 

Bostäder, småhus Fastighetsägare Fastighetsägare 

Tryckstegringsstation, E Sotenäsbostäder AB Västvatten AB 

Distributionsledningar för 
vatten, spillvatten och 
dagvatten  

Från kommunen anvisad  

anslutningspunkt - respektive 

fastighetsägare. 

Respektive fastighets-

ägare 

Allmännyttiga ledningar 
(el, tele, fiber) 

Nätägare Nätägare 

 

Kvartersmark 
Sotenäsbostäder AB ansvarar för uppförande och förvaltning av flerbo-

stadshusen med tillhörande anläggningar och komplementbyggnader i plan-

områdets sydvästra del. Inom avstyckade bostadsfastigheter inom planom-

rådets östra del ansvarar respektive fastighetsägare för att byggnader och an-

läggningar uppförs och underhålls.  

Vatten, spill- och dagvatten 
För utbyggnad av allmänt ledningsnät och tryckstegringsstation ansvarar So-

tenäsbostäder AB. Efter utbyggnad överlämnas anläggningarna till Sotenäs 

Vatten AB, för förvaltning av Västvatten AB. Driftansvarig för det allmänna 

va-nätet är Västvatten AB. Västvatten AB anvisar anslutningspunkter för an-

slutning till va-nätet. Inom egen fastighet ansvarar respektive fastighetsägare 

för va-anläggning. 
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Fastighetsbildning 
Ansvaret för ansökan om fastighetsbildning åvilar framtida exploatör eller 

Sotenäsbostäder AB. 

Avtal 

Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden vid pla-

nens framtagande ska upprättas mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostä-

der AB. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Sotenäs kommun och Sotenäs-

bostäder AB. Exploateringsavtalet kopplas till planen för att få överens-

stämmelse med intentionerna i planbeskrivningen. I avtalet regleras aktuella 

frågor, kostnader och ansvarsfördelning för den utbyggnad som planen 

medger. Avtalet ska vara påskrivet av båda parter och godkänt innan planen 

antas. 

Va-avtal 
Ett va-avtal ska upprättas mellan Sotenäsbostäder AB och Västvatten AB 

där uppgifter rörande anslutningspunkter, tekniska krav på va-anläggning-

arna, utförande m.m. ska fastställas. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 

I planområdet ingår del av fastigheten Vägga 2:408, vilken ägs av Sotenäsbo-

städer AB, samt del av Vägga 2:262 som ägs av Sotenäs kommun. För en 

fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom 

och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

Fastighetsbildning 

Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser och upp-

låtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteri-

förrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs för genomförande av 

planen söks av markägare/exploatör. 

Servitut och rättigheter 

Information om befintliga servitut och rättigheter inom eller i anslutning till 

planområdet framgår av upprättad fastighetsförteckning. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastighet-

er inom och i anslutning till planområdet. Konsekvenser för fastigheterna 

inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande av mark, 

förändrad byggrätt, marklösen. 

I tabellen och illustration på följande sidor redovisas de bedömda konsekven-

serna för fastigheterna inom planområdet. Observera att redovisade fastig-
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hetsbildningsåtgärder endast är förslag på hur åtgärder inom planområdet 

skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsbildning genom 

förrättning. 

Fastighets-

beteckning 

Bedömd konsekvens av 

planen 

Övriga  

kommentarer 

Vägga 2:408 Minskad areal med ca 15000 kvm 
genom avstyckning av 15-tal villa-
tomter. 

Sotenäsbostäder försäljer 
markområde som plan-
läggs för villatomter. 

Vägga 2:408 Minskad areal med ca 3100 kvm 
genom fastighetsregering för mark-
område planlagd som Allmän plats 
(GATA och NATUR). 

Sotenäsbostäder försäljer 
markområde som plan-
läggs som Allmän plats 
till Sotenäs kommun. 

Kommunägd 

fastighet 

Ca 3100 kvm som planläggs för 
Allmän platsmark (GATA och NA-
TUR) regleras från Vägga 2:408 till 
Vägga 2:262 eller annan lämplig 
kommunägd fastighet.  

 

Vägga 2:408 Område som planläggs för teknisk 
anläggning (E) ca 30 kvm regleras 
till lämplig fastighet som ägs av 
Västvatten AB. 

Kan eventuellt upplåtas 
med servitut till Västvat-
ten AB. 

Vägga 2:262 Område som planläggs för teknisk 
anläggning (E) ca 50 kvm regleras 
till lämplig fastighet som ägs av 
Västvatten AB. 

Kan eventuellt upplåtas 
med servitut till Västvat-
ten AB. 

Ekonomiska frågor 
Allmänt, plankostnader 

Plankostnaderna bekostas av Sotenäsbostäder AB i enlighet med tecknat 

planavtal. 

Exploateringskostnader  

Fördelning av kostnader och ansvar mellan Sotenäsbostäder AB och So-

tenäs kommun regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och So-

tenäsbostäder AB. I exploateringsavtalet kommer även inlösen eller överlå-

tande av allmän plats regleras. 

I avtal mellan Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Vatten AB samt mellan So-

tenäsbostäder AB och Västvatten AB regleras fördelning av kostnader och 
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ansvar avseende utbyggnad av va- och dagvattenanläggning. 

Principen för kostnadsfördelningen gällande planens genomförande är föl-

jande: 

Allmän platsmark 
Sotenäsbostäder AB bekostar anläggande av väg inom allmän platsmark. So-

tenäs kommun bekostar skötsel och underhåll av väg inom allmän plats-

mark. 

Kvartersmark 
Inom kvartersmark bekostar respektive fastighetsägare samtliga åtgärder, 

uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar. 

Inom kvartersmark bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av va- och 

eventuella anläggningar för omhändertagande av dagvatten. 

VA och dagvatten 
Sotenäsbostäder AB bekostar anläggande av allmänna va-anläggningar. 

Västvatten AB bekostar skötsel och underhåll av allmänna va-anläggningar. 

Småhusfastigheterna ska erlägga anläggningsavgift för anslutning till den 

allmänna va-anläggningen enligt gällande taxa. Sotenäsbostäder AB ska er-

lägga reducerad avgift. 

Illustration över föreslagna fastig-

hetsregleringar med anledning av 

planens genomförande. 

Del av Vägga 2:408, kvarstår i Sotenäsbostäders ägo. 
 

Del av Vägga 2:408, avstyckas och försäljs .15-tal bostadsfastigheter bildas. 
 

Del av Vägga 2:408, planläggs för Teknisk anläggning och regleras över till lämplig fastighet (Västvatten AB). 
 

Del av Vägga 2:408, planläggs för allmän plats. Regleras över till lämplig kommunägd fastighet, Vägga 2:262. 
 

Del av Vägga 2:262, planläggs för Teknisk anläggning och regleras över till lämplig fastighet (Västvatten AB). 
 

Del av Vägga 2:262, kvarstår i Sotenäs kommuns ägo. 



   31 

 

Detaljplan för del av Förålarna, Vägga 2:408 m.fl. Planbeskrivning 

Väjern, Sotenäs kommun  Antagandehandling 2018-06-01, rev 2018-09-17 

Fastighetsbildning/servitut 

Förrättningskostnader med anledning av planens genomförande regleras i 

exploateringsavtal mellan kommunen och Sotenäsbostäder AB. 

Tekniska frågor 
Allmän platsmark 

Vägar 
Genomförandet av planförslaget innebär utbyggnad av lokalgata inom all-

män plats. Utformning av gata redovisas i Tekniskt PM gata och VA, ALP 

Markteknik AB, 2018-05-16 samt tillhörande ritningsbilagor. 

Kvartersmark 

Vägar 
Utbyggnad av angöringsväg inom Sotenäsbostäders fastighet görs av So-

tenäsbostäder AB. 

Parkering 
Parkering ska ske inom kvartersmark. 

Lek 
Lekmöjlighet ska iordningsställas inom Sotenäsbostäders fastighet.  

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvat-

ten och dagvatten. Västvatten AB anvisar anslutningspunkter. 

Vatten och spillvatten 
Föreslagen utformning av va-anläggning redovisas i Tekniskt PM gata och 

VA, ALP Markteknik AB, 2018-05-16 samt tillhörande ritningsbilagor. 

Dagvatten 
Föreslagen utformning av dagvattenanläggning redovisas i Dagvattenutredning, 

ALP Markteknik AB, 2018-05-16 samt tillhörande ritningsbilagor. 

Sophantering 

Sophämtning sker i enlighet med gällande rutiner för Rambo AB. 

Uppställningsplats för sopkärl, gemensam för flerbostadshusen, iordning-

ställs inom kvartersmark i planområdets västra del. Ansvaret för genomfö-

rande, skötsel och underhåll åvilar Sotenäsbostäder som ägare och förvaltare 

av fastigheten. För villatomterna sker uppställning av sopkärl inom kvar-

tersmark.  
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 

genomförande: 

Feb 2016   Planbesked 

1:a kvart 2017   Beslut om samråd 

1:a kvart 2017 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda   

markägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala 

nämnder. 

4:e kvart 2017   Beslut om granskning 

2:a kvart 2018   Granskning av förslag till detaljplan 

3:e kvart 2018   Godkännande av detaljplan 

4:e kvart 2018   Antagande av detaljplan 

4:e kvart 2018   Laga kraft 

2019   Lantmäteriförrättningar, utbyggnad gata och va. 

  Ansökan om bygglov, uppförande av bostadshus. 

Medverkande i planarbetet 
Planhandlingarna har på uppdrag av Sotenäsbostäder AB upprättats av Råd-

huset Arkitekter AB genom uppdragsansvarig Anna Eklund, landskapsarki-

tekt, Anton Johed, arkitekt och Eva Frennered, samhällsplanerare. Plan-

handlingarna är upprättade med planansökan som underlag, framtagen av 

Efem arkitektkontor AB. 

Planförslaget har handlagts av Amanda Jansson, Plan- och exploaterings-

chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sotenäs kommun. 

 

REVIDERING EFTER GRANSKNING 
Revidering 2018-09-17 
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som 

föranleder mindre justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsför-

valtningen är av uppfattningen att ändringarna inför antagande är av sådan 

art att det inte krävs en ny granskning. 

Plankarta och planbestämmelser har justerats enligt följande: 

 Område som undantas från exploatering har utökats något mot 
sydväst för att inkludera potentiellt viktiga viloplatser för Större vat-
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tensalamander. Ytterligare planbestämmelse för området har införts 
om att Upplag ej tillåts, Marknivå ska vara oförändrad jämfört grundkar-
tans nivå samt Områdets naturvärden ska skyddas i enlighet med Natur-
vårdsutlåtande, Naturcentrum AB 2018-08-10, sid 6 punkt 3.  

 Planbestämmelsen gällande anläggande av lekyta inom planerat 
flerbostadsområde har förtydligats. 
 

Planbeskrivningen har justerats enligt följande: 

 Avsnittet om miljömål är omformulerat avseende ingrepp i en 
skyddad arts livsmiljö. 

 Redaktionella justeringar i text och uppdatering av illustrationer i 
överensstämmelse med ändringar på plankartan. 

 

 

 

 

Amanda Jansson                Anna Eklund 

Plan- och exploateringschef  Landskapsarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Arkitekter AB 

Sotenäs kommun  Samhällsplanering & Miljö 


