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SAMMANFATTNING 
 
Planområdet är beläget norr om tätortsbebyggelsen i Väjern. Det tänkta ut-
byggnadsområdet är i sin geografiska omfattning i det närmaste jämförbart 
med hela nuvarande Väjern. 

Detaljplanen möjliggör cirka 600 bostäder i varierande bebyggelsetyper samt 
ett handelsområde och en förskola. Utbyggnaden ska ske etappvis i takt med 
samhällets utbyggnad av infrastruktur, handel och service. 

Denna samrådshandling föregås av ett planprogram. Planprogrammet redo-
visar en övergripande struktur för vägar samt bebyggelse och omfattar hela 
fastigheten Långevik 1:12. I detaljplanens samrådsförslag har planområdet 
minskat och omfattar inte längre oexploaterade ytor eller befintligt verksam-
hetsområde.  

Planområdet nås genom en anslutning till väg 174, Dinglevägen, belägen i 
norra delen av planområdet. I programskissen finns även en tillfart i söder, 
som i samrådsförslaget har utgått och ersatts av en gång- och cykelväg. 

Man tar sig runt i området genom en slingrande gata med gång- och cykel-
bana som är planerad utefter terrängen.  

Bebyggelsen är placerad längs huvudgatan och mindre bostadsgator. Mellan 
bebyggelsen finns naturstråk som utgör viktiga områden och passager för 
skyddade arter, otillgänglig eller säregen terräng och möjliga gångstråk. Plat-
ser som har höga naturvärden förblir oexploaterade. 

Bebyggelsen består till största delen av villor, radhus och mindre flerbo-
stadshus i två våningar, eller tre våningar om en vindsvåning byggs. Ingrepp 
i naturmark kommer inte att kunna undvikas, men utformningen ska ta hän-
syn till landskapets topografi och naturvärden. Byggnaderna kan anpassas till 
terrängen genom att sockelns höjd tillåts variera för att kunna ta upp höjd-
skillnader och minimera sprängning. På så sätt kan berghällarna bli kvar och 
komma fram mellan gator och hus. 

Vid entrén till området samt i den östra delen av området tillåts högre hus 
upp till fem våningar, eller sex våningar om en vindsvåning byggs. I öst 
stegras bebyggelsen från tre till fem våningar, eller sex våningar om en 
vindsvåning byggs.  Modellvy över området från söder/sydväst 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Planområdet ligger i norra delen av tätortsområdet Kungshamn-Smögen-
Väjern och Hovenäset och är till större delen obebyggt. Området Långe-
vik/Myrarna saknar detaljplan. Dåvarande fastighetsägarna ansökte om och 
fick positivt planbesked 2016. Som ett första steg i planprocessen togs ett 
planprogram fram och var på samråd sommaren 2020. Planprogrammet re-
dogjorde för infrastrukturens förutsättningar, angav förhållningssätt till kul-
tur och natur på en översiktlig nivå. Byggnadsnämnden beslutade därefter 
2020-09-17 § 107 om fortsatt arbete med en detaljplan. 

Flygbild över planområdet och Väjern sett från nordväst. 

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en långsiktig utveckling 
av tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Väjern och Hovenäset, samt att 
möjliggöra nya bostäder med tillhörande service. 

Utbyggnaden av området ska ta hänsyn till landskapets topografi och natur-
värden och anpassas till terrängen så att befintlig hällmarkskaraktär bevaras. 

Planen ska medge byggande av radhus med både hyres- och bostadsrätt, hy-
reshus, villatomter, bostadsrätter med mera så att det passar för åretruntbo-
ende. Detaljplanen möjliggör cirka 600 bostäder i varierande bebyggelsety-
per. Utbyggnaden ska ske etappvis i takt med samhällets utbyggnad av infra-
struktur, handel och service. Antalet bostäder och upplåtelseform regleras 
inte av detaljplanen. 

Planområdet nås genom en anslutningspunkt till väg 174, i norra delen av 
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området. Det finns också möjlighet att nå området via en gång- och cykel-
väg i söder. Inom den norra delen av planområdet möjliggörs utbyggnad av 
bostäder och handel och i den södra delen bostäder och förskola. 

Ingrepp i naturmark kommer inte att kunna undvikas, men utformningen 
strävar efter att ta hänsyn till landskapets topografi och naturvärden.  

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet är beläget direkt norr om Väjern och cirka 2,5 km norr om 
Kungshamn. 

Området har en areal av cirka 46 hektar. I väster gränsar planområdet till 
väg 174, Dinglevägen. I söder, i öster och i norr finns hällmarksområden 
och bortanför berget närmast i söder ligger tätbebyggelsen vid Norrvägen i 
Väjern. 

 

 Modellvy över planområdet sett från väst/sydväst.  
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Markägoförhållanden 
Exploatören äger fastigheten Långevik 1:12, vilken utgör huvuddelen av 
marken inom planområdet. Övriga fastigheter som ingår i planområdet är 
Långevik 1:43, 1:58, 1:61, 1:87 och 1:57>2.  

Planområdets läge i norra delen av tätortsområdet 
Kungshamn – Smögen – Väjern – Hovenäset. 

Fastigheter inom och omkring planområdet.  
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Dessutom finns ett antal marksamfälligheter inom planområdet. Ett mindre 
antal bebyggda privatägda bostadsfastigheter finns inom Långevik 1:12 men 
ingår ej i planområdet. 

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 
inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

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 planbe-
skrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndig-
heter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åt-
gärder som föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i 
planeringsprocessen.  

Utökat förfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Plan-
arbetet är påbörjat efter årsskiftet 2014/2015 och bedrivs med ett så kallat 
utökat förfarande, eftersom planförslaget bedöms vara av betydande intresse 
för allmänheten och inte överenstämmer med gällande översiktsplan. Planen 
kan även antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Utökat förfarandet innebär att samråd, samrådsredogörelse, granskning, 
granskningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i planprocessen.  

 

 

Utökat förfarande. I det aktuella skedet ska detaljplanen samrådas. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner 
Översiktsplan (ÖP) 
För Sotenäs kommun gäller översiktsplanen ÖP2010 som antogs 2010-12-
16.  

I ÖP 2010 finns området utpekat för bebyggelseutveckling inom tätort. 
Planförslaget är till stora delar förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen 
utgår från förutsättningarna i ÖP och medger förutom bostäder endast till-
hörande service i form av förskola, handel och ett mindre område med icke 
störande verksamheter.  

Bostäder föreslås enligt detaljplanen i U15, som enligt ÖP2010 är lämpligt 
för det. Bebyggelsen i detaljplanen sträcker sig delvis utanför det markerade 
området U15 i öst. I U17 föreslås bostäder och handel, vilket inte helt stäm-
mer överens med ÖP2010. Där anges istället utvecklingsområde för verk-
samheter i form av lager, småindustri och hantverk utan störningspåverkan 
på omgivningen. Befintligt verksamhetsområde i den östra delen av området 
ingår inte i planen. 

En ny översiktsplan ÖP2022 håller på att tas fram. Den nya översiktsplanen 
är ute på samråd sommaren/hösten 2021. Därefter kommer den ställas ut 
för granskning innan den kan antas och bli gällande preliminärt hösten 2022.  

Enligt förslag till nya översiktsplanen anges planområdet som B13 - ”Område 
för huvudsakligen bostäder, men även förskola och exempelvis närservice eller mindre han-
delsområde”.  

  

Utdrag ur Markanvändningskartan, tätorter i 
samrådshandling ÖP2022. Gränsen för plan-
områdets yta är markerad med vit linje. 

Utdrag ur Mark- och vatten-användnings-
karta ÖP2010. Ungefärlig gräns för 
planförslaget är markerad med vit linje. 
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Detaljplaner 
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. Inga gällande detaljplaner grän-
sar direkt till planområdet.  

Detaljplanearbete för bostadsbebyggelse pågår söder om planområdet för 
”Del av Väjern 3:3 m.fl., Lindalskogen etapp 2, Väjern”.  

Detaljplanearbete har påbörjats för utökning av campingverksamhet väster 
om planområdet, ”Sotenäs camping, Långevik 1:48”. Likaså har ett programar-
bete påbörjats för hotell, utbildning och bostäder, ”Långevik 1:3” norr om 
planområdet. 

Planprogram 
Som ett första steg i planprocessen har ett planprogram upprättats. Pro-
gramskedet motiveras av den föreslagna exploateringens omfattning och att 
planen innebär avsteg från riktlinjerna i kommunens översiktsplan ÖP 2010, 
vilket ställer krav på strategiska ställningstaganden.  

Planprogrammet upprättades 2020-06-01 och den tillhörande samrådsredo-
görelsen godkändes i byggnadsnämnden 2020-09-17 § 107. Planprogram-
mets utgångspunkter och mål samt samrådsredogörelsen ligger till grund för 
planförslaget. 

I samrådsförslaget har följande ändrats jämfört med förslaget i programmet: 

• Planområdet har minskats med cirka 32 hektar genom att: 
Oexploaterade större naturområden som inte behövs för planens 
genomförande har tagits bort. 
Pågeånde verksamhetsområdet i norr har utgått, eftersom exploatören 
inte har rådighet över marken.  
Befintliga redan bebyggda bostadsfastigheter har tagits bort.  

• Tillfarten i den södra delen av planområdet blir gång- och cykelväg. 

För att uppnå en god standard för anslutningen till Trafikverkets väg 
174/Dinglevägen kommer anslutningen i södra delen av planområdet 
endast vara en gång- och cykelväg. Gång och cykelvägen kommer att 
ligga i den befintliga tillfartsvägens läge och utformas för att även 
kunna användas av räddningstjänsten. 

• Ökning av antalet illustrerade bostäder 

I programförslaget redovisade cirka 500 bostäder. I samrådsförslaget 
redovisas runt 600 bostäder. Antalet bostäder är en uppskattning och 
svårt att ange exakt. Hur många bostäder området kommer att rymma 
fullt utbyggt beror på slutlig fördelning mellan friliggande bostäder och 
flerbostadshus. Även lägenhetsstorlek, höjd på flerbostadshus och 
begränsningar i terrängen påverkar hur många bostäder området 
möjliggör. I planunderlag och utredningar har vi utgått ifrån att 
området ska ha en kapacitet för cirka 600 bostäder. 
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Undersökning 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagande 
Sotenäs kommun har bedömt att planens genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB), med hänsyn till förekomsten 
av arter skyddade av artskyddsförordningen (Byggnadsnämnden 2020-09-
17). 

En strategisk miljöbedömning har genomförts och en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) har upprättats. 

Naturvårdsprogram  
Kommunens naturvårdsplanering är inarbetad i ÖP2010. Planen berör ett 
av de områden som kommunen bedömt har en värdefull naturmiljö (klass 
2). Området som pekas ut är närområdet till bäcken vid Stämmet som rinner 
ut i Långeviks lera. Planens konsekvenser för området beskrivs i miljökonse-
kvensbeskrivningen. 

  

Programillustration              Samrådsillustration 
 
Planområdet har minskats efter programsamrådet och bebyggelse och vägar har studerats närmare. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att mark- och 
vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade till. Före-
träde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Bland annat föreskrivs att områden som är av riksintresse för 
till exempel naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet ska skyddas mot åt-
gärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Planområdet omfattar inga utpekade områden av riksintresse enligt 3 kap 
miljöbalken. 

Jordbruksmark 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken 
(MB). Bestämmelsen innebär att brukningsvärd jordbruksmark bara får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Sådana samhällsintressen som avses i 3 kap 4 § MB skulle, enligt proposition 
1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. (sid 
53), exempelvis kunna vara bostadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera 
bostäder och arbetsplatser nära varandra och att skapa väl fungerande och 
lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreations-
intressen.  

Utbyggnaden i planförslaget sker inom områden som pekats ut för tätortsut-
byggnad i gällande översiktsplan, ÖP2010, och syftar till att skapa möjlig-
heter för en långsiktig utveckling av hela tätortsområdet Kungshamn-
Smögen-Väjern-Hovenäset. Det nya planområdet bedöms ge goda förutsätt-
ningar för servicenära boende utan att de känsligaste områdena närmast 
strandlinjen tas i anspråk. Med en planerad etablering av en stor industri i 
kommunen förväntas efterfrågan på bostäder att öka ytterligare. Det finns 
därför ett starkt samhällsintresse för utbyggnad inom Sotenäs kommun. 
Därför bedöms den nya markanvändningen på jordbruksmarken uppfylla 
kriterierna för att vara ett väsentligt samhällsintresse enligt 3 kap 4 §MB. 

Två områden med jordbruksmark påverkas inom planområdet, ett i norr in-
vid väg 174 och ett utmed södra änden av planområdet. Det norra är en un-
gefär 0,6 hektar stor åker med vallodling medan det södra består av cirka 3,8 
hektar åkermark med vallodling och 1,8 hektar betesmark.  

I norr tas hela jordbruksmarken i anspråk för kvartersmark för centrum-
verksamhet (handel och restaurang/service) och bostäder med tillhörande 
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parkering. Placeringen av centrumområdet är vald för att ligga strategiskt vid 
infarten till Långevik, vilket innebär att området blir lättillgängligt från väg 
174 och att inga varutransporter eller ytterligare persontrafik genereras 
längre in i planområdet.  

Jordbruksmarken utgör ett jordbruksblock med jordbruksstöd, vilket inne-
bär att det är en administrativt avgränsad yta med jordbruksmark inom vil-
ken lantbrukaren kan söka stöd från Jordbruksverket för vissa åtgärder. Den 
aktuella ytan är begränsad i storlek och ligger avskärmad från andra jord-
bruksmarker. Den föreslagna markanvändningen med handel, service och 
boende är strategiskt vald och kan inte lokaliseras på annan plats inom plan-
området. 

I söder kommer delar av åkermarken försvinna. Åkermarken, som här be-
står av fyra separata jordbruksblock, används för vallodling och jordbruks-
stöd söktes senast år 2021.  

Förskoleverksamheten håller sig inom ett jordbruksblock och tar upp cirka 
1,2 hektar mark, vilket är största delen av blocket. Övriga anläggningar och 
byggnader ligger alla inom blocket längst i öster och där tar vägen tillsam-
mans med kvartersmark upp cirka 0,3 hektar. 

En så stor utbyggnad som detaljplanen innebär, tillsammans med annan pla-
nerad utvidgning av tätorten, förutsätter förskoleverksamhet då service be-
höver utvecklas i takt med bostadsutbyggandet. För att få till en så bra ute-
miljö och en så funktionell byggnad som möjligt placeras förskolan i dal-
gången i stället för uppe i hällmarken.  

Placeringen i dalgången gör också att förskolan är lätt att nå från närliggande 
bostadsområden via gång- och cykelvägen. Stora delar av utemiljön kommer 
sannolikt att kunna återställas till livsmedelsproduktion vid behov. Samhälls-
intresset av en förskola bedöms överväga det begränsade intrång i jord-
bruksmark som ett genomförande av planen innebär. Vägens sträckning har 
anpassats för att ta så lite jordbruksmark som möjligt i anspråk samtidigt 
som det blir en fungerande tillfartsväg för de bostäder som planeras i områ-
dets östra delar. För att få till en bra kvartersstruktur med så väl utnyttjande 
av marken som möjligt placeras viss kvartersmark i jordbruksmark. Den ytan 
är dock kraftigt begränsad.  

Delar av jordbruksmarken kommer att användas som översvämningsyta och 
dagvattenfördröjning, för att inte öka utflödet i det dike som går genom 
jordbruksmarken. Det finns även planer på att skapa lek- och aktivitetsytor 
för att öka möjligheterna och förutsättningarna för rekreation i området. För 
att möjliggöra för närodlad och egenproducerad mat föreslås cirka 0,7 ha av 
betesmarken användas för odlingslotter. De områden som används för dag-
vatten, lek- och aktiviteter samt odling kan återställas till livsmedelsprodukt-
ion vid behov. 

Den jordbruksmark som bevaras som naturmark skulle fortsatt kunna 

Jordbruksmark med jordbruksstöd. Betes-
mark inom gult området längst ner i söder 
och åkermark på övriga ytor.  
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brukas som åkermark. 

Mot bakgrund av ovanstående och det faktum att utbyggnaden är en ut-
veckling av tätorten i direkt anslutning till denna, bedöms det inte finnas bra 
alternativa placeringar och de planerade funktionerna samt deras läge be-
döms väga tyngre än de ytor jordbruksmark som tas i anspråk.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas geografiska områden som, 
med hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse.  

Ingrepp i dessa miljöer får endast göras om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden och om de inte strider mot miljöbalkens fjärde 
kapitel i övrigt. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet, enligt 4 kap 1 § MB. 

Planområdet ingår i den så kallade obrutna kusten, som omfattas av sär-
skilda hushållningsbestämmelser, enligt 4 kap 2–3 § MB, där det rörliga fri-
luftslivets intressen ska beaktas särskilt. 

Genomförandet av detaljplanen innebär att ett område som idag till största 
del är obebyggt tas i anspråk genom en utvidgning av befintligt tätortsom-
råde. För att inte skada de värden som riksintressena värnar om har avväg-
ningar gjorts redan när utvecklingsområden pekats ut i kommunens över-
siktsplan, ÖP2010. För Långevik har det bland annat handlat om vilken typ 
av bebyggelse som kan bli aktuell.  

Detaljplanen utgår från förutsättningarna i ÖP och medger förutom bostä-
der endast tillhörande service i form av förskola, handel och ett mindre om-
råde med icke störande verksamheter. Kvartersmarken anpassas för att be-
gränsa ianspråktagandet av värdefulla naturmiljöer och kulturhistoriska läm-
ningar, samtidigt som tydliga stråk genom området bevaras för biologiska 
värden och för att göra det möjligt att röra sig och utöva friluftsliv.  

Skyddsåtgärder genomförs för att inte skada bevarandestatusen hos skydds-
värda arter och den påverkan som sker på biotopskyddade miljöer kompen-
seras genom anläggande av nya biotoper. Inom planområdet finns många 
stenmurar som inte är biotopskyddade, men som har såväl ett natur- som ett 
kulturhistoriskt värde. Flera av dem påverkas, men kommer till stor del att 
kompenseras med nya murar som samtidigt kan utgöra ledstråk för såväl 
djur som människor som rör sig genom området. Lämningar från en del 
stenbrott kommer att tas bort, medan andra bevaras. Även i övrigt har an-
passningar skett för att kulturhistoriska lämningar i så stor utsträckning som 
möjligt ska bevaras. Genom de anpassningar och åtgärder som planeras för 
natur- och kulturvärden bedöms riksintresset inte skadas i denna del. 

En fortsatt fungerande sträckning av Soteleden har säkerställts inom och i 
anslutning till området. Även i övrigt har möjligheten till passage för 
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friluftslivet inom och genom området säkerställts liksom tillgängligheten till 
omkringliggande naturområden. Det gör också att möjligheten för de bo-
ende att röra sig från planområdet ut i naturen är god. Genom att passager 
säkerställs, samtidigt som det inte blir någon störande verksamhet, bedöms 
varken turismen eller friluftslivet påverkas på ett sätt som skadar riksintres-
set. Det sker heller inte någon utbyggnad av sådana anläggningar som avses i 
17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 miljöbalken.  

Landskapsbild 
Vid bedömning av påverkan på riksintresset är även påverkan på landskaps-
bilden viktig, vilket framgår av förarbetena till naturresurslagen som föregick 
miljöbalken (prop. 1985/86:3 sid 171). För att bedöma påverkan på om-
kringliggande landskap och upplevelsen för den som vistas där, har siktana-
lyser gjorts från olika punkter runt om planområdet. Dessa presenteras ne-
dan, men finns även i mer omfattande version i siktanalys. I siktanalysen vi-
sas planerad bebyggelse i vitt medan befintlig bebyggelse presenteras i beige 
färg. Eftersom uppgift om höjder på befintliga byggnader saknades vid ana-
lysen har alla dessa satts till 7 meter oavsett egentlig höjd. Högsta höjd för 
planerad bebyggelse är + 42-44 m, vilket gäller för punkthusen i den nord-
östra delen av planområdet. Som framgår av kartan nedan har siktanalys 
gjorts från fem olika platser i omkringliggande landskap. Samtliga punkter 
har valts utifrån att det är platser där många människor som rör sig i naturen 
bedöms passera. Punkt nummer 2 på Sandön är sannolikt inte lika välbesökt 
som övriga, men den representerar samtidigt vyn som man får från en båt 
på havet.  

Illustration som visar planområdet i förhållande till punkter för siktanalys. Röda punkter markerar 
de platser varifrån siktanalyser gjorts. Planområdets gränser markeras med vitlinje. Soteleden är 
markerad med vit prickig linje. 
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 1. Ramsvik  
Många människor, såväl närboende som långväga ifrån, besöker och vandrar 
på Ramsvikslandet. Upplevelsen av det storslagna landskapet är därför viktig 
att bevara. Siktanalysen är gjord från en höjd och visar att taket på ett av de 
högsta planerade husen (vita), som i förslaget redovisas som punkthus, kom-
mer att skymtas bakom bergen. Det bedöms inte få någon påtaglig påverkan 
på landskapet, utan blir ett komplement till befintliga byggnader (beigea).  

 

2. Sandön 
Sandön är ett naturreservat norr om Smögen. Dess norra del nås landvägen, 
men analysen därifrån ger också en bild som motsvarar en vy som kan fås 
från passerande båtar. Bebyggelsen i planområdet upplevs som långt bort, 
vilket gör den mindre påtaglig. Taken på de planerade punkthusen kommer 
att bryta horisonten, men i övrigt förväntas inte området bli synligt från San-
dön.  

 
3. Väjerns hamn 
Väjerns hamn är småskalig med bryggor för fritidsbåtar och en del sjöbodar. 
Siktanalysen visar att det kommer att bli en påtaglig förändring av vyn från 
hamnen in mot land. Istället för klipplandskap syns nya byggnader. Samti-
digt är den nya bebyggelsen (vit) en tydlig utvidgning av samhället Väjern. 

Utdrag ur siktanalys från 
Sandön. 

 

Utdrag ur siktanalys från 
Ramsvik. 

 

Utdrag ur siktanalys från 
Väjerns hamn. 
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4. Klevekilen låg punkt 
Sydost om planområdet för Långevik ligger Klevekilens naturreservat som 
består av Klevekilen och dess branta strandområden. Genom reservatet pas-
serar Soteleden där många vandrare rör sig. Då höjdskillnaderna är stora 
inom reservatet har två olika punkter i anslutning till leden valts. Den låga 
punkten ligger ca +10 meter och därifrån kommer det nya planområdet inte 
synas. 

 

5. Klevekilen hög punkt 
Den andra punkten som valts inom Klevekilens naturreservat ligger också i 
nära anslutning till Soteleden, men ca 35 meter över havet. Här kommer en 
större del av det nya bebyggelseområdet (vitt) att synas, men då avståndet är 
en dryg kilometer bedöms bebyggelsens påverkan ändå bli begränsad. End-
ast taken på punkthusen kommer bryta horisonten något.  
 

 

Sammanfattningsvis bedöms den planerade bebyggelsen få stor påverkan på 
landskapsbilden från nära håll i Väjern och bli relativt påtaglig från höjder 
inom Klevekilens naturreservat. På längre avstånd är det endast punkthu-
sens tak som bryter horisonten något och bebyggelsen smälter in väl i land-
skapet. I ett helhetsperspektiv bedöms påverkan på omgivande landskap bli 
relativt liten, särskilt då det framgår i de flesta fall att den planerade bebyg-
gelsen är en utbyggnad av befintligt samhälle. 

Mot bakgrund av detta och mot vad som framgår ovan bedöms ett genom-
förande av planen inte påtagligt skada de värden som riksintresset enligt 4 
kap 1–3 § MB värnar.  

 

 

Utdrag ur siktanalys från 
lågpunkt vid Klevekilen. 
 

Utdrag ur siktanalys från 
höjd vid Klevekilen. 
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Vattenförekomster 

Planområdets angränsande kustvatten Kungshamns norra skärgård omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den eko-
logiska statusen för vattenområdet måttlig till följd av fysisk påverkan, främst 
flödesförändringar, som exempelvis beror på att det finns bryggor, pirar och 
småbåtshamnar i vattnet. Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet 
god ekologisk status ska uppnås till år 2027.  

Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avse-
ende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE) 
enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i fisk be-
döms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. 
Det går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska halterna. 
Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt undantag i form av 
ett mindre strängt krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. 
Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus.  

För att bibehålla nivåerna på avrinning från området och inte belasta eller 
förorena recipienten ska ett dagvattensystem anläggas inom området. Dag-
vattensystemet som föreslås inkluderar ledningar, diken och magasin.  

Ett genomförande av programförslaget bedöms inte motverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för Kungshamns norra skärgård.  

Skydd av områden, 7 kap MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel redovisas områden med värdefull natur som 
ska skyddas från exploatering eller andra ingrepp. Tillstånd eller dispens från 
bestämmelserna kan krävas om områdena berörs av planförslaget.  

Planområdet berörs av följande områdesskydd: 

Biotopskydd 
Genomförandet av detaljplanen kommer att påverka två områden med jord-
bruksmark där det finns ett antal miljöer som omfattas av det generella bio-
topskyddet. I det norra området med jordbruksmark finns en åkerholme, ett 
dike och en stenmur som alla är biotopskyddade, medan det i det södra om-
rådet finns fyra åkerholmar, stenmurar, några odlingsrösen samt diken som 
omfattas av biotopskydd.  

Vissa miljöer tas bort medan andra bevaras samtidigt som de förlorar sitt 
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skydd. Biotopskyddsmiljöer som tas i anspråk kan kompenseras genom att 
nya miljöer skapas. Dispens kommer att sökas hos länsstyrelsen för de in-
trång som sker i biotopskyddade miljöer. 

Beskrivning av de miljöer som påverkas och förslag till kompensationsåtgär-
der redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Strandskydd 
Detaljplanen berörs av strandskydd då en ny väg behöver anläggas över 
bäcken längs området Stämmet i norra delen av planområdet. 

För att få dispens eller upphäva strandskyddet krävs särslida skäl (MB 7 kap 
18 §). I detta fall behövs det strandskyddade område tas i anspråk för att till-
godose Sotenäs kommuns behov av tätortsutveckling, vilket är ett angeläget 
allmänt intresse. 

En alternativ anslutningsväg till den södra delen av planområdet har stude-
rats. Vid en anslutning till området vid väg 174 i den södra delen är det svårt 
att uppnå Trafikverkets krav. Vid angöring norrifrån har placeringen vägan-
slutningen valts utifrån att påverkan på strandskyddet ska bli begränsat. I 
det valda läget är bäcken redan kuverterad och en ny större kulvert skulle 
även kunna ge positiva effekter på naturmiljön. Bedömningen är således att 
vägdragningen inte strider mot strandskyddets syften, samt att det finns skäl 

Biotopskyddade diken, åkerholmar, odlingsrösen och stenmurar i planområdet. 

Illustration som visar hur planområdet för-
håller sig till omkringliggande strand-
skyddsområden. Strandskyddsområden re-
dovisas i blått. 
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till upphävande eller dispens. Påverkan och förslag till förbättringar och 
kompensationsåtgärder beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Klevekilens strandskyddsområde i öster lämnas utanför planen. 

Artskydd, 8 kap MB 
Hotade eller på annat sätt skyddsvärda växt- och djurarter är fridlysta och 
har skydd genom miljöbalken och Artskyddsförordningen. Dispens från be-
stämmelserna eller samråd enligt 12:6 MB kan krävas om en fridlyst art be-
rörs. 

I det aktuella området finns uppgift om förekomst av 19 rödlistade arter och 
10 skyddade arter enligt naturvärdesinventering. Dessa arter kan komma att 
påverkas av planen. 

 

Bland annat förekommer ett stort antal individer av större vattensalamander, 
vilken är fridlyst och ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. Den rödlistade 
växten engelsk fetknopp förekommer med en stor population i delar av om-
rådet. Ett flertal rödlistade fågelarter och två skyddade arter enligt EU:s få-
geldirektiv (törnskata och nattskärra) har också noterats i inventeringsområ-
det. 

För mer utförlig beskrivning av förekommande arter och planens konse-
kvenser för dessa, se naturvärdesinventering och utlåtande amfibier och ut-
låtande fåglar.  

Illustrationen visar resultaten från 
NVI (Naturcentrum AB, 2019-06-

18) tillsammans med illustration av 
planförslaget. Naturvärdesobjekt vi-
sar med färgfält och naturvårdsarter 

visar med punktmarkeringar.  
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Enligt det kompletterande utlåtandet om amfibier bedöms groddjuren i det 
aktuella området inte få en försämrad bevarandestatus, förutsatt att hänsyn 
tas och åtgärder genomförs i enlighet med rekommendationerna i utlåtandet.  

Även utlåtandet om fåglar anger föreslagna skyddsåtgärder för att undvika 
en negativ påverkan på arternas bevarandestatus. Eventuell risk för påver-
kan på lokal nivå finns för törnskata och buskskvätta eftersom lämpliga   

häckningsmiljöer i närområdet är relativt begränsade. För övriga fågelarter 
bedöms den planerade exploateringen enskilt sannolikt inte medföra någon 
betydande påverkan varken på lokal, regional eller nationell nivå.  

 

Vattenverksamhet och markavvattning, 11 kap MB 
Arbeten i vatten såsom pålning, fyllning, muddring eller bortledande av vat-
ten är exempel på åtgärder som innebär vattenverksamhet.  

Det förekommer idag markavvattning genom markavattningsföretag vid 
Stämmet och Myrarna.  

Vid avledning av dagvatten till dikena ska hänsyn tas till utformning av drä-
neringssystem för den jordbruksmark som avvattnas till diket. Uppskattad 
dikeskapacitet för respektive avvattningsföretag redovisas i VA- och dagvat-
tenutredningen.  

Illustrationen som ingår i MKB (Rådhuset 
Arkitekter, 2021-11-04) visar miljöer för 
groddjur utifrån utlåtande om amfibier 
(Naturcentrum AB, 2021-10-12). 
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PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Natur 
Mark, terräng och vegetation 
Förutsättningar 
Planområdet utgörs mestadels av hällmarkslandskap med inslag av småvat-
ten och små skogs- eller buskpartier. I öst-västlig riktning löper två dal-
gångar, Stämmet och Myrarna. Flera mindre sprickor och klåvor finns också 
i terrängen, bland annat en sprickdalgång som sträcker sig från havsviken 
Långeviks lera i söder upp mot Långevik och vidare norrut. Hällmarken ge-
nomkorsas av gärdsgårdar och det finns ett stort antal stenbrott.  

I dalgången i norr (Stämmet) finns en bäckravin som omfattas av strand-
skydd. Vid Myrarna i söder finns småskalig jordbruksmark med ett avskä-
rande dike. Av områdets småvatten har flera identifierats som naturvärdes-
objekt med förekomst av vattensalamander. 

I programskedet har en naturvärdesinventering (NVI) utförts i området och 
flera naturvärden och skyddade arter har noterats. I samrådsskedet har en 
fördjupning av NVI i form av utlåtande om groddjur och fåglar, samt en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 

Dispens ska sökas för åtgärder som kan skada biotopskyddade objekt.  

Planförslaget 
Planförslaget kommer att innebära förändringar i terrängen och markarbe-
ten kommer att behöva utföras för att bygga ut området. Utgångspunkten 
har varit att möjliggöra en så varsam hantering av terrängen som möjligt och 
en del områden är planlagda som naturmark för att säkerställa att det inte 
sker ingrepp i miljön på dessa platser. Den terräng som prioriterats att spara 
som natur är främst höjder och branter i hällmarken samt områden med 
höga naturvärden. Planförslaget reglerar även exploateringen av marken i 
området genom att högsta tillåtna byggnadsarea regleras.  

Större delen av dalgången Myrarna bevaras genom att den planläggs som na-
tur och förskola. På delar av naturmarken föreslås lekplats och aktivitetsytor, 
bollplan etc. anläggas, vilket fyller sociala behov men samtidigt innebär att 
marken kan återställas. 

Diket som rinner genom dalgången Myrarna sparas, liksom flera andra vat-
tenstrukturer i området som bidrar till upplevelsen av miljön och till hante-
ringen av dagvatten. Delar av rekreationsytan på naturmarken vid Myrarna 
fungerar som översvämningsyta. 
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Ingrepp i naturmark kommer inte att kunna undvikas, men utformningen 
ska ta hänsyn till landskapets topografi och naturvärden. Det innebär bland 
annat att plansprängning av berg för huskropparnas placering eller utjäm-
nande av tomter ska undvikas. 

För mer utförlig beskrivning av planförslagets påverkan och konsekvenser 
för olika miljöaspekter hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen. 

Geoteknik 
Förutsättningar 
Planområdet består till största delen av berg med inslag av lera i terrängens 
lågpartier. En översiktlig bedömning av förhållandena gjordes redan i pro-
gramskedet. Därefter har en geoteknisk undersökning och utredning gjorts 
även för detaljplanen.  

Planförslaget 
Den föreslagna exploateringen kommer att förändra marknivåer i många de-
lar av planområdet. Det gäller främst för anläggandet av gata, men till viss 
del också för tomtmark. Skärningar i berget för gatan uppgår till som mest 
cirka 3 meter och även utfyllnader behövs på många ställen. För redovisning 
av förväntade skärningar och slänter för vägen se förprojekteringen av ga-
torna i området. 

Enligt den geotekniska utredningen bedöms stabiliteten under nuvarande 
förhållanden vara tillfredsställande och den planerade bebyggelsen bedöms 
kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. Inom planområdet 
föreligger ingen risk för berg- och blocknedfall. Under rubriken Hälsa och 
Säkerhet i planbeskrivningen samt i den geotekniska utredningen beskrivs de 
geotekniska och bergtekniska förhållandena samt rekommenderade begräns-
ningar. 

Fornlämningar 
Förutsättningar 
I programskedet genomfördes arkeologisk utredning av planområdet i två 
steg under 2018 och 2019. Utredningen utfördes av Bohusläns museum och 
innehåller en grundläggande kartläggning av planområdet och de lämningar 
som finns. Resultaten redovisas i Arkeologisk utredning steg 1: Husgrunder, 
en kvarn och många stenbrott, 2019-06 (Bohusläns museum) och Arkeolo-
gisk utredning steg 2: Utredning i Långevik, 2020-04 (Bohusläns museum). 

Det finns tre lagskyddade fornlämningar inom området. De utgörs av en 
by/gårdstomt (Långeviks gamla tomt), en äldre husgrund i anslutning till om-
råde 17 (L1970:4724 och L2019:243) och en boplatslämning (L2019:3829) 
väster om område 4.  

Om ingrepp i fornlämningar inte kan uteslutas kan ansökan om ingrepp 
komma att villkoras med kostnadsansvar för arkeologiska undersökningar, i 
första hand arkeologisk förundersökning.  

Jordartskarta. Röd färg markerar berg,  
gul färg markerar lera/silt.  

Lokalisering och utbredning av fornläm-
ningar inom planområdet. 
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Det finns ett antal övriga kulturhistoriska lämningar som saknar skydd enligt 
kulturmiljölagen. De utgörs av husgrunder, stenmurar och ett stort antal 
stenbrott. Stenbrotten ligger främst inom område 2, 3, 9 och 10.  

Planförslaget 
Ansökan om tillstånd till ingrepp ska sökas hos Länsstyrelsen för fornläm-
ningen Långeviks gamla tomt (L1970:4724) i anslutning till område 17.  
Fornlämningen som är belägen väster om område 4 (L2019:3829) och dess 
fornlämningsområde kommer att undantas bebyggelse och planläggas som 
naturmark. Fornlämningsområdet har bestämts av Länsstyrelsen till 20 me-
ter runt om lämningen. 

Husgrunden i den norra delen av planområdet (L2019:243) kan också beva-
ras enligt planen. Fornlämningsområdet har bestämts av Länsstyrelsen till 15 
meter. 

Många av de stenbrott som finns i området kommer att bebyggas i och med 
planen. Ett antal stenbrott (nr. 12-17 enl. kartering från Bohusläns museum) 
i område 8 och 9 kommer att kunna bevaras i och med att området plan-
läggs som naturmark.  

Ekosystemtjänster  
Förutsättningar 
Vi tar ofta naturens tjänster för givna och räknar inte med deras värde för-
rän de är borta. Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra värdet på de 
tjänster som naturen ger oss och vilken betydelse de har för den byggda mil-
jön. Hur vi planerar och bygger är därför viktigt för naturens förmåga att le-
verera ekosystemtjänster.  

Ekosystemtjänster delas in i fyra typer; försörjande, reglerande, kulturella 
och stödjande ekosystemtjänster.  

De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, 
såsom biologisk mångfald, ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jord-
månsbildning. De är nödvändiga förutsättningar för att de övriga eko-
systemtjänsterna ska kunna fungera 

Reglerande tjänsterna handlar om ekosystemens förmåga till luftrening, pol-
linering, förbättring av lokalklimat och skydd mot extremväder. De bidrar 
till att trygga och förbättra vår livsmiljö och är många gånger minst lika ef-
fektiva och lönsamma som tekniska lösningar 

Försörjande tjänster är produkter och tjänster som vi får direkt från ekosy-
stemen och som gör det möjligt för oss att leva på vår planet, däribland rå-
varor, energi, vatten och mat. 

De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande vi får av naturen. Grön-
strukturen bidrar med upplevelsevärden, ger kunskap och inspiration och är 
viktiga för vår fysiska och mentala hälsa. 

Lokalisering och utbredning av fornläm-
ningar inom planområdet. 
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Planförslaget 
Grön infrastruktur bidrar till att arter ska kunna fortleva och sprida sig mel-
lan olika livsmiljöer. I planen har sammanhängande grönstrukturer sparats 
ut som allmän plats, natur. Det finns även möjlighet att nya sammanhäng-
ande grönytor med växtlighet skapas, i trädgårdar, med gröna tak etc. när 
hällmarker bebyggs. De nya grönytorna kan då skapa samband tillsammans 
med omgivande landskap.  

Det är även positivt för området om det planteras träd och buskar. De ger 
skugga, renar luft och ger ett behagligare lokalklimat. Det regleras dock inte i 
detaljplanen. 

I mitten av området sparas öppna grönytor som renar regn- och smältvat-
ten. Ytorna minskar även vattenmängder och jämnar ut flödet från häftiga 
regn som ett led i klimatanpassningen. 

Inom området är det nära till grönområden med möjligheter till ett dagligt 
friluftsliv och naturupplevelser. Det skapas en lek- och aktivitetsyta inom 
grönområdet på Myrarna. I närområdet finns även havet med salta bad och 
båtliv, samt Soteleden. Området har goda förutsättningar till att bli en hälso-
sam miljö för de boende. 

Planen föreslår en gemensam yta för odlingslotter. Det innebär att jord-
bruksmark tas i anspråk, men fortsatt för livsmedelsproduktion. Det kom-
mer även skapa möjligheter för boende på hällmarksområden till närodlad 
och egenproducerad mat och samtidigt bidrar det till en ökad social gemen-
skap, rekreation, lärande och hälsa. 

Flera av stenmurarna i området sparas, vilket tillsammans med rösen och 
andra lämningar berättar om platsens historia och skapar en identitet för 
området. Nya stenmurar kommer även att uppföras för att kompensera för 
borttagna murar, vilket både skapar nya livsmiljöer och för kulturarvet vi-
dare. En parkering föreslås centralt i området för att även utomstående ska 
få besöka området och vandra upp på hällmarkerna och ut på Soteleden. 

Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse och landskapsbild 
Förutsättningar 
I området finns idag spridd bebyggelse som i första hand är lokaliserad i an-
slutning till dalgången kring Myren samt i västra delen med närhet till väg 
174. I den norra delen vid Stämmet finns ett mindre antal verksamhetsbygg-
nader. Landskapsbilden präglas av terrängen och bostadshusen ligger fram-
förallt i kantzonen mellan hällmark och dalgång. 

Planförslaget 
Byggnadshöjden föreslås bli från två våningar upp till fem, eller sex våningar 
om en vindsvåning byggs. Högre byggnader tillåts enligt planen på ställen 
där det är lämpligt i förhållande till omgivande bebyggelse och 
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landskapsbild. Det gäller bebyggelsen i område 17 som i och med sin lokali-
sering intill väg 174 och i en sänka mellan högre belägna hällmarker kan 
samspela med omkringliggande höjder och utgöra en markör för områdets 
entré. 

Det gäller även område 13 och område 14 som ligger högt i terrängen men i 
bakgrunden av området sett utifrån entrépunkter och kommunikationer. En 
högre bebyggelse i dessa områden markerar höjderna i terrängen men riske-
rar inte att ta över intrycket av området som helhet. Bebyggelsen i område 
13 stegras från att motsvara två till tre våningar i söder till fyra våningar, el-
ler fem våningar inklusive en eventuell vindsvåning, i norr intill område 14 
som består av fem våningar höga punkthus, eller sex våningar om en 
vindsvåning byggs.  

 

Fotomontage från brygga i Väjerns hamn med ny bebyggelse enligt planförslaget. Bebyggelsen som är belägen längst västerut i planområ-
det blir synlig från hamnen, samtidigt som det framgår tydligt att den nya bebyggelsen är en fortsättning av befintligt samhälle. 

Foto från brygga i Väjerns hamn med endast befintlig bebyggelse. 
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Upplevelsen av landskapet förändras i och med genomförandet av planen då 
ett större, mycket glest bebyggt område utvecklas till ett nytt sammanhäng-
ande bostadsområde. En ny landskapsbild etableras som präglas av en blan-
dad och till stor del småskalig bebyggelse med några få områden med högre 
byggnader. Högre höjdpartier i terrängen undviks tills stor del genom plan-
områdets avgränsning. För närmare beskrivning av påverkan på landskaps-
bild se avsnittet Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB på s. 12-16 
och Siktanalys (2021-11-01, Rådhuset Arkitekter AB). 

 

Bostäder 
Förutsättningar 
Ett befintligt bostadshus ligger inom planområdets norra del och ett tiotal 
befintliga bostadshus gränsar direkt till planområdet. Bostäderna består av 
villor i en till två och ett halvt plans hus som ligger på egna privata fastig-
heter. Uttrycket på de befintliga bostadshusen varierar men har alla sadeltak, 
i framförallt rött och svart taktegel. Fasaderna är mestadels klädda i träpanel 
i ljusa kulörer. En del hus är klädda i mörkare rött eller omålat trä. 

Placering 
Detaljplanen reglerar inte placering eller utformning av bostadsgator inom 
kvartersmark eller placeringen av byggnader. Generella placeringsbestäm-
melser finns som reglerar avstånd till tomtgräns. 

Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och kom-
plementbyggnader ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns. Alterna-
tivt kan byggnader sammanbyggas i gemensam gräns, för att möjliggöra rad-
hus/kedjehusbebyggelse och för att på så sätt nyttja små tomter effektivare 
eller skapa bättre terränganpassningar. Garageport och carport ska placeras 
så att det blir minst 6 meter fri yta framför porten/öppningen. 

I handelsområdet, område 17, och i område 15, kvartersmarken för verk-
samheter, ska byggnader placeras minst 4 meter från fastighetsgränsen. 

Exploatering 
Bebyggelsens utbredning regleras också av exploateringsbestämmelser som 
anger största byggnadsarea (BYA), För större delen av villatomterna/små-
husbebyggelsen gäller 200 m2 som största tillåtna byggnadsarea per fastighet 
varav mellan 30-50 m2 ska utgöra komplementbyggnader. I område 16 i 
norra delen av planområdet finns ett mindre område för villor/småhusbe-
byggelse som regleras till totalt 140 m2 varav mellan 20-40 m2 ska utgöra 
komplementbyggnad. 

Kvartersmarken för flerbostadshus och radhus/kedjehus regleras till maxi-
malt 1/4 byggnadsarea (BYA) av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 
beroende på de förutsättningar som finns på respektive kvartersmark.  

För handelsområdet regleras exploateringen i bruttoarea (BTA), för att ge en 
flexibel byggrätt men för en begränsad volym. Största bruttoarea för hela 
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området är 8 000 m2, varav centrumverksamheter maximalt får utgöra 3 000 
m2 och bostäder maximalt 5 000 m2. Detta möjliggör en byggnad motsva-
rande den i illustrationen med handel och andra centrumverksamheter i en-
tréplanet och flera våningar bostäder, men på en mindre yta, ovanpå. 

Höjd 
För all kvartersmark finns höjdbestämmelser som reglerar byggnaders 
högsta nockhöjd från överkant bottenbjälklag. För villatomter gäller högsta 
nockhöjd 8 meter. Om byggnaden har en nockhöjd som överstiger 5 meter 
ska minsta takvinkeln vara 23 grader. Villkoret är till för att reglera den up-
levda volymen av byggnaderna och för att den maximala byggnadsvolymen 
ska ha en form som liknar befintliga och äldre hus, samtidigt som flexibilite-
ten att bygga olika typer av volymer finns kvar. 

För kvartersmark som ska medge radhus/kedjehus samt flerbostadshus i två 
hela våningar är begränsningen något mer generös för att möjliggöra större 
byggnadsvolymer och större byggnadsdjup. Där gäller en högsta nockhöjd 
på 9 meter, med minsta takvinkel på 23 grader för byggnader som överstiger 
6 meter. Denna höjdbestämmelse gäller även för förskolan i område 18, vil-
ken är möjlig att bygga i två våningar, alternativt att tomten kan komma att 
användas för bostadsändamål om en förskola inte blir aktuell. I södra delen 
av område 13 tillåts byggnader upp till tre våningar, eller fyra våningar om 
en vindsvåning byggs. Där gäller högsta nockhöjd 12 meter med en minsta 
takvinkel på 23 grader för byggnader över 9 meter.  

I norra delen av område 13 tillåts byggnader upp till fyra våningar, eller fem 
våningar om en vindsvåning byggs. med en högsta nockhöjd av 15 meter 
och minsta takvinkel vid en nockhöjd över 12 meter.  

I område 14 kan man enligt planen bygga hus i fem våningar, eller sex vå-
ningar om en vindsvåning byggs. Där tillåts också källare i en våning. Källar-
planet är tänkt att inrymma parkering och ligga delvis under mark. Bestäm-
melsen som gäller för denna kvartersmark reglerar högsta nockhöjd över 
grundkartans nollplan och varierar inom området mellan 42-44 meter. Om 
byggnadens nockhöjd över grundkartans nollplan överstiger 38, respektive 
39 respektive 40 meter krävs en minsta takvinkel på 20 grader. Möjligheten 
att bygga en källarvåning gör att byggnader kan placeras i suterräng och att 
mindre mark behöver tas i anspråk för parkeringsplatser.  

I handelsområdet, område 17 kan man enligt planen bygga hus i fem vå-
ningar eller sex våningar om en vindsvåning byggs. Högsta nockhöjd är 20 
meter räknat från överkant bottenbjälklag och byggnader över 15 meter be-
höver ha en minsta takvinkel av 20 grader. 

För verksamhetsområdet i område 15 gäller högsta nockhöjd 12 meter och 
med en takvinkel på minst 23 grader för byggnader med en nockhöjd över 9 
meter. För verksamheterna är tanken att tillåta en byggnadsvolym som kan 
inrymma större objekt, som exempelvis en båthall, alternativt en större 
byggnad i två våningar.  
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Terränganpassning, utformning och utförande 

Illustrationskarta 
 

Modellvy över planområdet sett ifrån söder 
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Anpassning till terrängen regleras bland annat genom en utformningsbe-
stämmelse. Bestämmelsen innebär att de områden där marken för bebyggel-
sen lutar kraftigt regleras med en bestämmelse om att suterrängvåning får 
anordnas för huvudbyggnad utöver angiven nockhöjd. I planen finns inga 
bestämmelser som reglerar färg eller material på byggnader. 

För att undvika för stora ingrepp i hällmarken finns en utförandebestäm-
melse som anger att förändringar av marknivån på mer än 1 meter ska tas 
upp av mur, suterrängplan eller sockel. Högsta höjd för murar är 2 meter. 
Bestämmelsen anger också att sockelhöjden ska variera med terrängen, att 
minst en fasad ska ha en högsta sockelhöjd av 0,5 meter och att högsta 
sockelhöjd är 2 meter. Planbestämmelsen syftar till att utbyggnad av tomter 
och bebyggelse ska anpassas till terrängen istället för att marken sprängs 
bort, fylls upp och jämnas ut. Sprängning ska undvikas så långt det är möj-
ligt och bebyggelsens grundläggning ska följa markens nivåskillnader. Denna 
bestämmelse finns inte i område 14 där skillnader i terrängen istället ska 
kunna tas upp genom suterrängvåning eller källarvåning som delvis kan 
sprängas in i berget. 

 

En bestämmelse som innebär att marklov krävs för ändring av markensnivå 
med mer än 0,5 meter har införts för att minimera sprängning och utfyllnad 
och samtidigt möjliggöra en bra anslutning till bostadsfastigheterna. 

Utöver dessa bestämmelser finns också en bestämmelse som reglerar mar-
kens anordnande. Bestämmelsen anger att hällmark ska bevaras förutom där 
det är nödvändigt att anpassa terrängen för grundläggande funktioner, an-
slutningar och byggnader. Grundläggande funktioner, anslutningar och 
byggnader innebär exempelvis tillgänglighet till tomter och byggnader, an-
läggandet av byggnader, utbyggnad av dagvattenanläggningar och anslutning 
till ledningsnät. Syftet med planbestämmelsen är att all anläggning och bygg-
nation ska anpassas till terrängen så att hällmarken och dess karaktär kan be-
varas och bli tongivande mellan husen.  

Etappindelning 
Planförslaget med cirka 600 bostäder, förskola och handelsområde är en 
mycket stor utbyggnad i Sotenäs kommun. Allt kan inte uppföras på samma 
gång utan området kommer att byggas ut i etapper. Etapperna kommer att 
byggas ut utifrån efterfrågan, iordningställande av gator och ledningsnät, 
kommunens möjlighet att tillhandahålla erforderlig service etc. Etappindel-
ningen studeras vidare i det fortsatta planarbetet. 

Verksamheter 
Förutsättningar 
Ett fåtal mindre verksamheter finns idag i den norra delen av området. Strax 
utanför planområdet i öst finns en loppis och stenkrossverksamhet. Sten-
krossverksamheten har ett tillstånd för sin verksamhet som inte är 
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tidbegränsat, men som anger att verksamheten vara förlagd under vinter-
halvåret. På sikt förväntas verksamheten avvecklas och ersättas av icke stö-
rande verksamheter. 

I norr, intill väg 174, finns en större byggnad som inrymmer båtförvaring 
och försäljning av sommarmöbler. De befintliga verksamhetsbyggnaderna i 
och omkring planområdet är olika stora och har varierande uttryck. 

Cirka 700 meter sydost om planområdet ligger en motocrossbana som drivs 
av Sotenäs MCC.  

Planförslaget 
Verksamheter planläggs i område 15 och 17. 

I område 17 planeras blandad bebyggelse med handel och bostäder. För 
handelsområdet regleras exploateringen i bruttoarea (BTA), för att ge en 
flexibel byggrätt men för en begränsad volym. Största bruttoarea för hela 
området är 8 000 m2, varav centrumverksamheter maximalt får utgöra 3 000 
m2 och bostäder maximalt 5 000 m2. Detta möjliggör en byggnad motsva-
rande den i illustrationen med handel och andra centrumverksamheter i en-
tréplanet och bostäder ovanpå. 

I område 15 där icke störande verksamheter medges av planen, regleras 
största byggnadsarea (BYA) är en tredje del (1/3) av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. 

Befintliga verksamheter inom norra delen av planområdet kommer att flytt-
tas.  

Stenkrossverksamheten i nordost ingår inte i planen. Det finns risk för att 
närliggande planerade bostäder inom planområdet kan påverkas av omgiv-
ningsbuller från verksamheten. Planområdet kommer byggas ut i etapper 
och etappindelning kan anpassas så att störningar för de boende minimeras, 
då verksamheten planeras ersättas av icke störande verksamheter på sikt.  

Stenkrossverksamhetens tillfart säkerställs i planen. Skulle verksamheten fin-
nas kvar då närliggande bostäder byggs ut kan verksamheten påverkas ge-
nom att behöva anpassas. 

Modellvy från norr.  
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Planområdet bedöms inte påverkas nämnvärt av buller från motocrossba-
nan. Inte heller bedöms verksamheten påverkas av utbyggnaden av planom-
rådet. 

Tillgänglighet 
Förutsättningar 
Terrängen i området är kuperad och få delar av planområdet är därför idag 
tillgängliga för alla. 

Planförslaget 
Genomförandet av planen innebär att ny kommunal gata byggs ut i områ-
det, med en lutning på högst 10%. Enligt förprojekteringen går gatan att an-
lägga med en högsta lutning på 8 %. Även gång- och cykelvägar kommer att 
anläggs inom området. Detta gör området i sin helhet mer tillgängligt än 
idag. Tillgänglighet till byggnader ska säkerställas vid bygglov enligt Bover-
kets byggregler (BBR). 

Friytor och rekreation 
Förutsättningar 
Området ingår i riksintresset för obruten kust och rörligt friluftsliv och om-
fattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken (4 kap 1-3 §).  

Idag består majoriteten av marken i planområdet av naturmark som mesta-
dels utgörs av hällmark och används för rekreation och friluftsliv. Det finns 
stigar och vandringsleder i området som tillgängliggör naturmarken. 

Vandringsleden Soteleden sträcker sig in i planområdets sydöstra del. 

Planförslaget 
Möjligheterna till närrekreation är goda såväl inom området som runt om-
kring. 

Det ska fortsatt vara möjligt att röra sig relativt fritt i området mellan bebyg-
gelsen, vilket säkerställs genom den kommunala gatan med gång- och cykel-
bana och genom att delar av området planläggs som naturmark. Naturmar-
ken består mestadels av hällmarksområden med småvatten och utgör platser 
för bostadsnära rekreation. Öppenheten som finns i den gröna dalgången 
Myrarna bevaras genom att området inte bebyggs utöver förskoletomten. 
Resten av området planläggs som natur med lekplats och bollplan. 

Flera befintliga stigar sparas och tillgängligheten till omkringliggande natur 
och vandringsleder tillgodoses genom släpp mellan tomter, och genom att 
gatorna delvis ligger i direkt anslutning till naturmark. I sydöstra delen av 
området länkas planförslagets gata och trottoar samman med vandringsle-
den Soteleden som i sin tur binder samman mindre stigar och vägar ut i 
landskapet och förstärker tillgängligheten till den omkringliggande naturen. 

De höga bergspartierna som omgärdar området värnas och lämnas till 
största delen utanför planområdet. De kan nyttjas som utsiktsplatser och 
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promenadstråk av boende och människor som rör sig i området.  

Trafik 
Gator och väganslutningar 
Förutsättningar 
Idag finns två in- och utfarter till området som ansluter till väg 174, Dingle-
vägen, en i norr och en i söder. Den norra tillfarten leder till befintliga verk-
samheter inom och öster om planområdet och den södra till bostadsfastig-
heterna som angränsar till planområdet. Det finns också ytterligare en infart 
mellan dessa som ligger utanför planområdet. Norr om planområdet finns 
en infart som leder till befintlig verksamhetsbyggnad intill väg 174. 

En trafikutredning har tagits fram och i den uppskattas planområdet fullt ut-
byggt alstra cirka 4 800 ÅDT, inklusive nyttotrafik. Trafikutredningen visar 
även att trafikflödet på väg 174 överskrider 3 500 ÅDT förbi området. Det 
innebär att fyrvägskorsningar inte kan accepteras enligt Trafikverket riktlin-
jer ”Vägar och gators utformning” (VGU). Istället kan korsningen byggas 
om i form av förskjutna trevägskorsningar eller cirkulation. Trafikverket för-
ordar en lösning med cirkulation. Sotenäs kommun delar trafikverkets upp-
fattning om att cirkulationsplats är den bästa lösningen.  

De vägar som finns i området idag har en enkel standard och ligger på flacka 
delar av området. Det finns en anslutning till verksamheterna i områdets 
norra del och en anslutning till befintliga bostadsfastigheter vid södra delen 
av planområdet. 

Stora delar av området kommer att anläggas på kuperade hällmarker och 
den förprojektering av planområdets gatunät och anslutningar har därför ut-
förts.  

Planförslaget 
I planförslaget föreslås endast en in- och utfart för biltrafik, belägen i den 
norra delen av planområdet. Infarten föreslås utformas som en cirkulations-
plats. Utformningen av infarten regleras dock inte av detaljplanen. Befintliga 
verksamheter öster om planområdet kommer fortsatt att ha sin tillfart ge-
nom planområdet.  

Den befintliga infarten i söder kommer att stängas för biltrafik, eftersom det 
är svårt att få till en trafiksäker lösning. 

Anslutning till eventuell framtida väg österut vid angränsande verksamhets-
område i norra delen av planområdet hindras inte av planen, då använd-
ningen GATA möter plangränsen. 

Nya kommunala gator ska anläggas som ansluter till alla nya fastigheter i 
området. Inom kvartersmarken kan bostadsgator anläggas med en flexibel 
placering, då dessa inte regleras av detaljplanen. 

 
Illustrationen visar föreslagen infart i norr. 
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De kommunala gatorna har en bredd som varierar mellan 5-6 meter körbana 
och 2-3 meter gång- och cykelbana enligt förprojekteringen. Detaljplanen 
styr dock inte fördelningen mellan vägbana och gång- och cykelväg utan 
detta bestäms vid projekteringen av området. Bostadsgator inom kvarters-
mark föreslås få en bredd av 4 m.  

De förprojekterade gatorna har en största lutning på 8%. Enligt kommu-
nens krav är största tillåtna lutning på gator 1:10, eller maximalt 10%. 

Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar 
Längs med väg 174 finns gång- och cykelväg som sträcker sig från Solivks 
camping i norr via Västervägen och Väjern vidare till Kungshamn och 
Smögen i söder.  

Inom planområdet finns mindre stigar och en liten del av Soteleden. 

I kommunen pågår diskussioner om att bygga ut gång- och cykelnätet ös-
terut mot framtida verksamhetsområden. 

Planförslaget 
I planförslaget föreslås den befintliga tillfartsvägen från väg 174 i söder bli 
en allmän gång- och cykelväg. Gång-och cykelvägen rustas upp till samma 
standard som övriga gatunät i området med en vägbredd på 3,5 meter. 
Räddningsfordon kommer ha möjlighet att använda gång -och cykelvägen 
som en extra in- och utfart till området. En bom kommer att sättas upp för 
att säkerställa att enbart räddningsfordon kan använda anslutningen. 

Inom området föreslås kommunala gång- och cykelvägar ut med de större 
gatorna. De har en bredd som varierar mellan 2-3 meter. Lutningen på gång- 
och cykelvägar är som störst 8 %. På mindre kommunala gator föreslås en-
bart en smalare avgränsning för fotgängare. 

Inom naturmarken, på hällar och myrmarken, samt genom bostadsområden 
kommer även finnas möjlighet att röra sig. 

Detaljplanen är utformad så att möjligheten finns att utöka gång- och cy-
kelnätet österut mot framtida verksamhetsområden. De lägen som är lämp-
liga för anslutning är dels vid befintligt verksamhetsområde i norra delen av 
planområdet och dels i område 4 i södra delen, där gatan korsas av Sotele-
den. I dessa två lägen möter användningen GATA plangränsen. 

Varumottagning och parkering 
Förutsättningar 
Varumottagning, angöring och parkering ska lösas inom den egna fastig-
heten. För att undvika konflikter mellan fotgängare, cyklister, bilister och 
lastbilar är det därför önskvärt att separera varumottagning från kundparke-
ring, besökare och entréer. 

Sotenäs kommun har en parkeringsnorm som ska följas. 

Illustrationen visar ny anslutning för gång- 
och cykelväg och räddningsfordon i söder. 

Illustrationen visar föreslagen varumottag-
ning till handelsområdet. 
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Planförslaget 
För handelsområdet inom området 17 finns god möjlighet att separera varu-
transporterna och kundparkering. Det finns möjlighet att ha in- och utfart 
via angränsande fastighet, Långevik 1:36, direkt i norr. Långevik 1:36 har en 
befintlig tillfart från väg 174 för sin verksamhet, samt för fastigheten Långe-
vik 1:43 inom planområdet. 

Alla varutransporter föreslås därför ha en egen in- och utfart norrifrån. Där 
skapas en yta för lastbil med släp att svänga runt utan att komma i konflikt 
med kunderna till butiken. Till handelsområde kan det förväntas bli fem-sex 
leveranser med lastbilar per dag, sex dagar i veckan. Besökare och kunder till 
handelsområdet har in- och utfart från gatan i söder. Ett utfartsförbud har 
lats in för att förhindra att infarten läggs för nära väg 174 och cirkulationen.  

Även förskolan i område 18, centralt placerad vid huvudgatan i det södra 
området, kommer få en del transporter. Angöring ska lösas inom det egna 
kvarteret och hållas väl avskilt från parkering och föräldrar som lämnar och 
hämtar. 

Till verksamheterna inom område 15 kan det även förväntas förekomma en 
del transporter. 

Inom område 17 behövs parkeringsplatser både för besökare till handelsom-
rådet och för boende i området. Då boendeparkering behövs främst på kväl-
lar och nätter medans kunder och besökare behöver parkering på dagtid är 
det rimligt att delar av parkeringarna kan samutnyttjas. Om det anordnas en 
carportplats till varje lägenhet, samt cirka 100 öppna parkeringsplatser behö-
ver cirka 30 samutnyttjas för att uppfylla kommunens parkeringsnorm. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Hållplatser för kollektivtrafik finns längs väg 174. Två hållplatser är belägna i 
närheten av planområdet. Hållplatsen Solvik finns strax norr om handels-
området (område 17) och hållplatsen Långevik vid infarten till Sotenäs cam-
ping, nära infarten till befintliga fastigheter i anslutning till planområdet. 

Befintlig hållplats vid Solvik i norrgående riktning (på vägens östra sida) är 
belägen i befintlig in- och utfart och saknar både skyddat utrymme och an-
slutningsväg för passagerare. 

Hållplatserna trafikeras av bland annat av buss 862 Hallinden- Hunnebo-
strand-Smögen med flera turer varje dag. 

Planförslaget 
Enligt planförslaget kan befintliga hållplatser användas av de boende i plan-
området. Hållplatsen Solvik i riktning norrut föreslås flyttas längre söderut 
då handelsområdets varutransporter kommer använda tillfarten. Vid en flytt 
av hållplatsen kan den utformas trafiksäkert med bra anslutningar för gång-
trafikanter. 
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Det går att nå befintlig hållplats vid Solvik i riktning söderut genom befintlig 
gång- och cykelväg längs med väg 174. Planområdets gång- och cykelväg an-
sluter till den befintliga gång- och cykelväg vid en överfart på norra sidan av 
cirkulationen. 

Den södra hållplatsen Långevik kan nås av gående genom befintlig gångstig 
(som bevaras i planen) och befintlig infartsväg. 

Avståndet till närmaste hållplats för de boende i planområdet kommer att 
variera mellan cirka 300 meter till cirka 1,3 km. 

I centrala Väjern söder om planområdet finns också hållplatsen Väjern, som 
går att nå via gång- och cykelvägen i södra delen av planområdet som anslu-
ter till väg 174. Dit är det dock mellan cirka 500 meter till 2,5 km för de bo-
ende att gå. 

Service 
Förutsättningar 
Cirka 500 meter söder om planområdet finns Väjerns centrum med hamn, 
butik och restaurang. Café finns på bad- och aktivitetsanläggningen Tumla-
ren. Ett större utbud av butiker och restauranger finns i Kungshamn och 
Smögen.  

Vårdcentral och apotek finns i Hälsans Hus beläget i Kungshamn. Även id-
rottshall och bibliotek finns i Kungshamn.  

Det finns förskola i Väjern och Smögen. Grundskola årskurs 1–9 finns i 
Kungshamn och årskurs 1–3 på Smögen. Livsmedelsaffär finns i 
Kungshamn och Smögen. 

Planförslaget 
I planförslaget ingår mark för en förskola, centralt placerat i den södra delen 
av planområdet. Förskolan kan rymma sex till åtta avdelningar och fylla be-
hovet av förskoleplatser för de boende inom och runt om planområdet. 

I norra delen av planområdet möjliggörs centrumverksamheter på en yta av 
3 000 m2. Där planeras bland annat en livsmedelsbutik. Det finns även pla-
ner på service i form av restaurang eller annan mindre butik. 

Teknisk försörjning 
VA och dagvatten 
Förutsättningar 
Området ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och 
avlopp. Befintligt ledningsnät med vatten och spillvatten är utbyggt till Vä-
jern, och anslutningspunkt finns vid Västervägen, sydväst om området. Möj-
ligheterna till infiltration av dagvatten inom området är begränsade på grund 
av att större delen av planområdet utgörs av hällmark. Inget dagvattennät 
finns att ansluta till, idag rinner dagvattnet ovan mark samt i de två befintliga 
dikena inom planområdet och sedan i diken och trummor som leder vattnet 
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ut i havet. 

De två befintliga dikena vid Stämmet och Myrarna är reglerade i markavvatt-
ningsföretag. 

Sotenäs Vatten AB är ansvarig för VA-försörjningen inom Sotenäs kom-
mun. Sotenäs vatten inkom med yttrande i programsamrådet 2020-08-25. 
Kapacitet för dricksvatten i vattenverket finns men VA-ledningsnätets kapa-
citet behöver utredas och kontrolleras. 

Kapaciteten i Omholmens avloppsreningsverk närmar sig sin belastnings-
gräns och ytterligare påkopplingar är förenat med omfattande åtgärder. Ut-
byggnaden som planen innebär bedöms dock kunna inrymmas inom befint-
lig kapacitet. 

Planförslaget 
En VA- och dagvattenutredning har tagits fram i samrådsskedet. Utred-
ningen redogör för konsekvenser av föreslagen exploatering och förslag på 
dagvattenhantering samt sträckning för dricks- och spillvattennät.  

 
Utredningsområdet för dagvatten har delats in i fyra områden (Område 1-4). 
Ett förslag på dagvattenhantering har tagits fram för respektive område. 

I norra delen av planområdet föreslås dagvattnet hanteras i dels befintliga 
vattensamlingar, men också i en ny fördröjningsdamm, nytt dike och nya 
underjordiska magasin. Dagvatten inom södra delen av planområdet föreslås 
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fördröjas i diken och en ny torr damm/översvämningsyta på naturmarken 
vid Myrarna. 

Platser som ska innehålla en anläggning för fördröjning av dagvatten har fått 
egenskapsbestämmelsen dagv i detaljplanen. Vilken typ av anläggning som 
ska uppföras på de olika platserna bestäms inte i planen utan det går att han-
tera dagvattnet med olika typer av anläggningar som dammar, diken och ma-
gasin utefter vad som är lämpligt enligt förutsättningarna och utformningen 
av respektive plats. 

Illustrationer som visar föreslaget läge och utbredning av VA- och dagvat-
tennät finns som bilagor till dagvattenutredningen.  

Enligt utredningen bedöms exploateringen inte medverka till ökad avrin-
ning. Dagvattenflödet beräknas dock öka från planområdet efter exploate-
ring då klimatfaktorn på 1,25 är inräknad och fördröjning behöver skapas 
inom området.  

Det bedöms ej finnas risk för översvämning inom området, dock rekom-
menderar utredningen att en ny trumma förläggas under väg 174 för att inte 
riskera dämning inom området. 

För att skapa goda förutsättningar för ett nytt dricks- och spillvattennät 
inom området bör två nya spillvattenpumpstationer samt en ny trycksteg-
ringsstation anläggas. Dessa är reglerade som kvartersmark för tekniska an-
läggningar (E-område) i detaljplanen. Ett markreservat för allmännyttiga led-
ningar (u-område) har också införts i planen för att möjliggöra ledningsför-
bindelse på kvartersmark i område 2, från område 2 till område 9. Reste-
rande ledningar förläggs i gatan eller på naturmark. 

Naturvärden inom planområdet ska beaktas vid hantering av dagvatten.  

El, tele och datakommunikation 
Förutsättningar 
Området är anslutet till befintligt el- och telenät. Ellevio är nätägare för elnät 
i området och Skanova för kopparnätet. Fiber finns delvis framdraget i om-
rådet genom Askumfiber. Fiberkabeln ligger delvis lös ovanpå berget. 

Transformatorstationer finns i anslutning till befintliga infartsvägar i söder 
och i norr. Vid den norra infarten ligger transformatorstationen inom plan-
området och vid den södra ligger den utanför planområdet nära väg 174. 

Planförslaget 
Nya ledningar för el och för datakommunikation kommer att anläggas då 
området byggs ut. Ledningarna föreslås placeras främst i gatan.  

Befintliga ledningar i planområdet kan behöva flyttas eller grävas ner. Det 
gäller främst Skanovas luftledningar samt Askum fibers markledningar, be-
lägna på kvartersmark i planförslaget. 

Kapaciteten i befintliga transformatorstationer kan utökas för att bistå nya 
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bostäder i planområdet. Det finns dock även behov av en ny transformator-
station och ett E-område har lagts in i plankartan centralt i det södra områ-
det. 

Värme och avfall 
Förutsättningar 
Det finns en återvinningsstation i centrala Väjern. Avfallshanteringen bör 
ske i enlighet med kommunens renhållningsordning och avfallsplan, med 
målsättningen att alla verksamheter och boende ska källsortera och 
kompostera. Hämtning av sopor ska kunna ske vid varje enskild tomt. 
Enligt avfallsföreskrifterna ska vägen ha en körbana som är minst 3,5 m 
bred och vändplatser för hämtningsfordon ska ha en diameter av minst 18 
m med utrymme för överhäng på 1,5 runt omkring.  

Planförslaget 
Enligt planförslaget finns utrymme för att anordna en ny återvinningsstation 
i norra delen av området. Vid införande av fastighetsnära insamling kan plat-
sen till exempel användas för insamling av större förpackningar.  

För flerbostadshusen ska plats anordnas inom egen fastighet för avfallshan-
tering. För planerade villatomter ska sophämtning ske vid varje tomt.  

Samtliga gator i planområdet har en sträckning som möjliggör rundkörning, 
alternativt finns vändplats med en diameter av 18 meter (och totalt 21 meter 
i diameter fritt utrymme) i slutet av gatan. 

För tre befintliga bostadshus utanför planområdet i söder kommer det ej 
vara möjligt att få sophämtning vid den egna tomten. Det beror på att de 
befintliga fastigheternas tillfart delvis kommer att vara på den föreslagna ny 
gång- och cykelväg. Renhållningsfordon kör inte på gång- och cykelvägar 
utan endast på gator. Därför finns en gemensam uppsamlingsplats, markerat 
med E-område i planen, för dessa fastigheter. Där uppförs ett gemensamt 
kärlskåp där fastigheternas avfallskärl placeras. E-området ligger vid kom-
munal gata och vändplats där Rambo lätt kan komma till och hämta. 

Kvartersmark för teknisk anläggning i norra delen av planområdet möjliggör 
en värmecentral. Exempelvis skulle spillvärme från närliggande industri 
kunna nyttjas för att förse planområdet med fjärrvärme.  

Hälsa och säkerhet 
Risk för skred/bergras 
Förutsättningar 
En översiktlig bedömning av förhållandena gjordes redan i programskedet. 
Därefter har en geoteknisk undersökning och utredning gjorts för detaljpla-
nen. 

Enligt utredningen är släntstabiliteten under nuvarande förhållanden till-
fredsställande och den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan 
att stabiliteten blir otillfredsställande.  
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Utredningen rekommenderar att en belastningsbegränsning ska införas i pla-
nen för att erhålla tillfredsställande släntstabilitet. De föreslagna begräsning-
arna gällande hela område B är 30 kPa=3 ton/m2. För område C och D är 
begränsningen 50 kPa= 5 ton/m2.  

Gator bedöms kunna anläggas utan förstärkningsåtgärder. I vissa fall (t.ex. 
om belastningen överstiger rekommendationerna ovan) kan kompensation 
behövas, t.ex. i form av lättfyllning.  

Det bedöms inte finnas risk för bergras och blocknedfall inom planområdet. 
Utanför planområdet i sydväst vid fastigheterna 1:47, 1:88 och 1:73 finns 
rikligt med block, men de bedöms inte påverka planområdet. Övriga delar 
av bergsområdena utgörs av flackt berg med tunt jordtäcke eller avsaknad av 
jord på berget. 

Utredningen rekommenderar att detaljprojekteringen ska inkludera mer de-
taljerade beskrivningar av hur grundläggning ska ske. Bergtekniker kan be-
höva medverka i senare skede vid t.ex. sprängningsarbeten för gata. 

Planförslaget 
I områdena kring lågpartierna, vid Myren, Stämmet och handelsområdet in-
förs planbestämmelser som begränsar tillåten markbelastning enligt rekom-
mendationerna i utredningen. Enligt bestämmelserna får Myrarna i mitten 
av området påföras en största markbelastning av 30 kPa och vägområdet vid 
Stämmet samt handelsområdet vid tillfarten i norr belastas med högst 50 
kPa. 
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För större delen av området kan grundläggning ske direkt på marken. I de 
områden som består av lera (vid Myren, Stämmet och handelsområdet) kan 
dock sättningar uppstå vid belastning av marken, därför föreslås byggnader 
grundläggas med kompensationsgrundläggning eller med pålar och en fribä-
rande bottenplatta. Grundläggningsteknik regleras dock inte av planen. 

Radon 
Förutsättningar 
Området har en uranrik berggrund som utgörs av så kallad Bohusgranit. De 
höga radonvärdena är bekräftade av SGU i en översiktlig radonkartering.  

Planförslaget 
Byggnader där människor vistas stadigvarande ska utföras radonskyddade. 
Detta regleras genom bestämmelser i BBR, eventuella åtgärder ska beaktas 
och bevakas vid bygglovsprövning. 

Buller 
Förutsättningar 
Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader SFS 2017:359 anger att högsta ekvivalenta ljudnivå vid en bostads-
byggnads fasad är 60 dBA. För äldre befintlig miljö uppgår riktvärdet till 65 
dBA. Vid uteplatser är högsta ekvivalenta ljudnivå 50 dBA och högsta maxi-
mala ljudnivå 70 dBA. Dessa riktvärden gäller även för skolgårdar. Några få 
undantag finns för hur man kan uppnå en godtagbar bullermiljö trots högre 
nivåer. 

En bullerutredning har utförts för detaljplanen.  

Planförslaget 
Bullerutredningen visar att ljudnivåerna inom planområdet blir som högst 
vid anslutningen till väg 174. Ljudnivåerna vid bostadsbyggnaderna i plan-
förslaget uppgår till som högst 60 dBA. 

Flera bostäder har delar av tomten eller hela tomten med ljudnivåer som 
överskrider riktvärden för uteplatser. Det är främst tomter som ligger i an-
slutning till områdets lokalgator som har ljudnivåer som överskrider riktvär-
dena. De flesta av dessa har på den skyddade sidan av byggnaden möjlighet 
att anlägga uteplatser som uppfyller riktvärdena. I de fall där det inte är möj-
ligt erfordras ett lokalt bullerskydd vid uteplatsen. 

Hela den yta som i planförslaget utgör förskolans skolgård har ljudnivåer 
som uppfyller riktvärdena om högst 50 dBA ekvivalent respektive 70 dBA 
maximal ljudnivå.  

Påverkan på befintliga fastigheter i anslutning till planområdet och väg 174 
bedöms i utredningen som liten. De ekvivalenta ljudnivåerna beräknas i 
framtidens årsdygnstrafik öka med 2 dBA när planområdet är helt utbyggt. I 
förhållande till sommartrafiken ökar de ekvivalenta ljudnivåerna med 1 dBA. 
En av bostäderna utmed det studerade vägavsnittet får ekvivalenta ljudni-
våer över 65 dBA. Denna bostad har dock i nuläget under sommartrafiken 
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redan ekvivalenta ljudnivåer över 65 dBA. 

Skyddsavstånd 
Förutsättningar 
I sydost utanför planområdet finns 40kV högspänningsluftledningar som 
tillhör Vattenfall. Ledningarna finns delvis på fastigheten Långevik 1:12 och 
aktuellt område ingick i planområdet vid programsamrådet. 

Enligt vattenfall ska bostadsbyggnader, skol- och förskoleverksamhet m.m. 
där människor kan antas vistas stadigvarande placeras minst 50 m från led-
ningarna. Övriga byggnader minst 20 m. 

Planförslaget 
Området där befintliga högspänningsledningar finns har utgått ur planområ-
det. Avstånd från högspänningsledningarna till närmsta kvartersmark och 
föreslagen byggnad i planförslaget är ca 250 m. 

Farligt gods 
Förutsättningar 
Planområdet berörs av risker och skyddsavstånd kring väg 174. Vägen är en 
sekundär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län ska riskbedömning göras för planärenden inom 150 meter från far-
ligt gods-led.  

Planförslaget 
Riskbedömning för farligt gods har genomförts för planen. Enligt riskbe-
dömningen är den planerade utformningen av planområdet acceptabel ur ett 
riskhänseende. Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms vara skäliga att vidta 
för planerad bebyggelse. 

Enligt riskbedömningen ligger samhällsrisken på en låg och acceptabel nivå. 

Bullerillustrationer ur bullerutredning (Soundcon, 2021-04-22). Till vänster visas illustration över dygns-
ekvivalenta ljudnivåer vid årsdygnstrafik (ÅDT) och till höger visas maximala ljudnivåer vid ÅDT. 
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Individrisken är på en acceptabel nivå 27 meter eller mer ifrån vägkant vid 
väg 174. Inom 27 meter från vägkanten bedöms risken som acceptabel med 
åtgärder (ALARP-område). Inga nya byggnader planeras i detta område. 

Risk för höga vattenstånd 
Förutsättningar 
Enligt länsstyrelsens Stigande vatten, faktablad - Kusten (version 2.0) från 2014 
beräknas framtida högsta högvatten år 2100 ligga på nivån +2,2 meter (i 
RH2000). Högsta högvatten är den nivå som statistiskt sett beräknas uppstå 
en gång per 100 år, plus ett tillägg för vindens påverkan.  

Havsnivåhöjningen beräknas bli 0,67 m till 2100 vid närmsta mätstation i 
Smögen. 

Utifrån säkerhetsmarginaler på 0,5 respektive 1 meter i förhållande till fram-
tida högsta högvatten har översvämningszoner tagits fram som stöd vid pla-
nering. Zon 1 innebär en placering på marknivå över +3,2. Zon 2 innebär 
mellan +2,7 och +3,2 m. 

I handboken Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 
områden (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011), pre-
senteras tillåten markanvändning i de olika översvämningszonerna. I zon 1 
är samtliga användningar tillåtna. I zon 2 krävs åtgärder vid bebyggelse i 
form av bland annat bostäder, handel och skolor. 

Planförslaget 
Planområdet är till största delen belägen över +3,2 meter.  

Befintlig infartsväg som ansluter planområdet till väg 174 och Väjern i söder 
och som enligt planförslaget blir gång- och cykelväg samt tillfart för rädd-
ningstjänsten, ligger idag på en nivå av som lägst ca +1,6 meter. Nivån mot-
svarar zon 4 (lägre än +2,2 m) vilket innebär att åtgärder krävs även för 
vägar med alternativa förbindelser. 

Räddningsvägar 
Förutsättningar 
För att möjliggöra en räddningsinsats eller sjukvårdsinsats ställs det krav i 
PBL på att tillgodose framkomlighet för utryckningsfordon.  

Planförslaget 
Planområdet kan nås av räddningstjänsten via två infartsvägar. Den ena är 
infarten i norr som nås från väg 174 via en cirkulationsplats. Från norra de-
len av planområdet nås i sin tur den södra delen genom huvudgatan med 
förbindelse över Stämmet. 

Den andra möjliga infartsvägen för räddningstjänsten är planerad ny gång- 
och cykelväg som ansluter till väg 174 i södra delen av området som ska vara 
tillgänglig för räddningstjänsten och andra utryckningsfordon. 

Inom kvartersmark ska utryckningsfordon ha tillträde till alla byggnader en-
ligt BBR. 
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MILJÖBEDÖMNING 
Sammanfattning av planens miljökonsekvenser 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för planen som 
beskriver den miljöpåverkan planen ger upphov till. En 
naturvärdesinventering har också utförts för planen (Naturcentrum AB, 
2019-06-18) som kompletterats med ett utlåtande om groddjur 
(Naturcentrum AB & Korsviken Natur, 2021-10-12) och ett utlåtande om 
fåglar (Naturcentrum AB, 2021-10-07). En del miljöaspekter behandlas 
också i planbeskrivningen.  

Enligt den genomförda naturvärdesinventeringen finns det växt- och djurar-
ter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen i planområdet.  

Det förekommer ett tiotal arter i området som har ett högt bevarandeskydd, 
bland annat groddjur (större och mindre vattensalamander, åkergroda), fåg-
lar (bland annat törnskata och nattskärra) och växtarter (bland annat engelsk 
fetknopp). 

Enligt det kompletterande utlåtandet om groddjur bedöms groddjuren i det 
aktuella området inte få en försämrad bevarandestatus, förutsatt att hänsyn 
tas och åtgärder genomförs i enlighet med rekommendationerna i utlåtandet.  

Även utlåtandet om fåglar anger föreslagna skyddsåtgärder för att undvika 
en negativ påverkan på arternas bevarandestatus. Eventuell risk för påver-
kan på lokal nivå finns för törnskata och buskskvätta eftersom lämpliga 
häckningsmiljöer i närområdet är relativt begränsade. För övriga arter be-
döms den planerade exploateringen enskilt sannolikt inte medföra någon be-
tydande påverkan varken på lokal, regional eller nationell nivå. 

Planens påverkan på den gröna infrastrukturen inklusive vattenmiljöer har 
beskrivits i miljökonsekvensbeskrivning. Objekt som omfattas av generellt 
biotopskydd förekommer i området och förslag till kompensationsåtgärder 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivning. 

Området berörs också av strandskydd, där den nya lokalgatan sträcker sig 
över bäcken Stämmet. Påverkan på områdets naturvärden och förslag till 
förbättringar och kompensationsåtgärder beskrivs i miljökonsekvensbeskriv-
ning. 

Planens genomförande innebär ianspråktagande av jordbruksmark. Moti-
vering redovisas i planbeskrivningen. 

Fornminnen i området påverkas och samråd har skett med Länsstyrelsen 
om hanteringen av dessa. För en av lämningarna, Långeviks gamla tomt 
(L1970:4724), kommer en ansökan om ingrepp lämnas in. 

Området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §, 
Rörligt friluftsliv. Påverkan på friluftslivet beskrivs och motiveras i planbe-
skrivningen. 
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Risk för påverkan på recipienter från dagvatten utreds i planarbetet. Dagvat-
tenutredning har tagits fram som visar lösningar för fördröjning och rening 
inom området. Utredningen belyser även skyfall samt påverkan på markav-
vattningsföretag. 

Bullerutredning har tagits fram för att säkerställa att aktuella riktvärden för 
bullernivåer inte överskrids. 

Väg 174 är sekundär transportled för farligt gods. Riskbedömning av farligt 
gods har utförts. 

Planens påverkan på ekosystemtjänster redovisas i planbeskrivningen till-
sammans med förslag på hur ekosystemtjänster kan utnyttjas och utvecklas 
inom planområdet. 

MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 nationella 
miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att nå miljökvalitetsmålen. Etappmålen är steg på vägen för 
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För 
riksdagens definition av respektive mål med preciseringar se vidare 
www.sverigesmiljomal.se 

För Västra Götaland finns regionala tilläggsmål. De kompletterar de 
nationella målen och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver 
ytterligare insatser.  

Nedan görs en avstämning mot de miljömål som bedöms vara relevanta 
med avseende på aktuellt planförslag. 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget bidrar till utsläpp av växthusgaser vid bygg- och anläggningsar-
beten och från persontrafik och transporter till och från området. Planområ-
det ligger dock i anslutning till befintlig tätort med god tillgång till gång- och 
cykelvägar för att nå service inom såväl Väjern som Kungshamn och 
Smögen. 

Frisk luft 
Närheten till havet och vindutsattheten gör luftförhållandena goda inom 
planområdet. Luftföroreningar från persontrafik och transporter bidrar till 
att försämra luftkvalitén lokalt. 

Giftfri miljö 
Boende bedöms inte riskera att utsättas för föroreningar. Inga kända förore-
ningar finns inom eller i anslutning till planområdet. 

 

http://www.sverigesmiljomal.se/
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Säker strålmiljö 
Radonsäkert byggande regleras i bygglov. Avstånd mellan byggnader och 
högspänningsluftledningar säkerställs genom planområdets utbredning. 

Ingen övergödning 
Dagvatten ska fördröjas och renas inom planområdet och området kommer 
anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.  

Hav i balans samt levande kust och skärgård   
Planområdet kommer anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennä-
tet, vilket bidrar till att minska föroreningar i hav och vattendrag. Ökad till-
gång på bostäder i tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset 
förbättrar förutsättningarna för en levande bygd. 

Planförslagets påverkan på kustlandskapets värden för friluftsliv bedöms bli 
liten. Effekten på friluftsliv och rekreation blir att naturområdet som plan-
området idag är en del av minskar och att befintliga leder, som Soteleden, 
delvis dras om. Soteleden kommer att sammankopplas med gatan en kort 
sträcka i sydöstra delen av planområdet. Det kommer fortsatt vara möjligt 
att röra sig i hällmarken inom området och omkringliggande hällmarker 
kommer fortsatt kunna nås genom planområdet. Den öppna dalgång som 
Myrarna utgör kommer till största delen bevaras och även kunna brukas för 
rekreation i form av exempelvis lek och bollsporter. 

God bebyggd miljö 
Bebyggelseutveckling i tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Väjern-Ho-
venäset möjliggör för en ökad andel helårsboende och bibehållen god ser-
vicenivå. Planens genomförande innebär en ökad variation i boende- och 
upplåtelseformer. Planförslaget bedöms bidra till att målet kan nås då det 
finns goda förutsättningar för en god livsmiljö i området, med närhet till na-
tur, rekreation och service. 

Rikt växt- och djurliv 
Planens genomförande kommer medföra ingrepp i befintlig naturmiljö. En 
NVI med fördjupningar samt en MKB har tagits fram för planen som visar 
på värdefulla naturmiljöer och arter och hur planen bör förhålla sig till dessa. 

Kompensationsåtgärder kommer i vissa fall utföras för att minimera påver-
kan på förekommande arter. Områden som bedöms ha högsta naturvärdes-
klassning (klass 1) undantas bebyggelse i planen.  

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 genomföran-
det av detaljplanen.  

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
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”. 

Genomförandetiden är satt till 15 år för att utbyggnaden ska kunna ske 
etappvis. Genomförandetiden gäller från det datum detaljplanen får laga 
kraft 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet 

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för iordningställandet och underhåll av all-
mänplatsmark inom planområdet. Inom planområdet finns allmän plats-
mark med beteckningen GATA, GC-VÄG, P-PLATS och NATUR.  

Ansvarsfördelning 
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatören och 
Sotenäs kommun. Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i efterföl-
jande tabell.  
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Anläggning Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

GATA  Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

GC-VÄG  Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

P-PLATS  Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

NATUR Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

dagv Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

lek Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

Ledningar för vatten, spill-
vatten och dagvatten 

Sotenäs kommun/ Sotenäs 
Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

El, tele och elektroniska 
kommunikationer 

Ledningsägare  
(Exploatör vid flytt av be-
fintliga ledningar) 

Ledningsägare 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder Exploatör/Fastighetsägare  Fastighetsägare 

C -Centrum Exploatör/Fastighetsägare  Fastighetsägare 

E1 – Dagvattenanläggning Sotenäs vatten AB Sotenäs Vatten AB 

E2 – Pumpstation Sotenäs vatten AB Sotenäs Vatten AB 

E3 – Transformatorstation Eldistributör Eldistributör 

E4 – Tryckstegringsstation Sotenäs vatten AB Sotenäs Vatten AB 

E5 – Värmecentral Värmedistributör Värmedistributör 
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E6 – Återvinning Sotenäs kommun FTI 

L1 - Odlingslotter Exploatör Koloniförening 

S1 - Förskola Fastighetsägare  Fastighetsägare 

Z1 – Icke störande verk-
samheter 

Fastighetsägare  Fastighetsägare 

Ledningar för vatten och 
spillvatten 

Exploatören/fastighetsä-
gare från en anvisad an-
slutningspunkt (som regel 
vid fastighetsgräns) 

Fastighetsägare 

El, tele och fiber Ledningsägare  
Exploatör (vid flytt av be-
fintliga ledningar) 

Ledningsägare 

 

Allmän platsmark 
Gator samt gång- och cykelvägar ska anläggas och skötas av Sotenäs kom-
mun. 

Naturmark ska skötas av Sotenäs kommun. Inom Naturmark ska lekplats 
och aktivitetsyta uppföras. Dessa ska anläggas och skötas av Sotenäs kom-
mun.  

Inom Naturmarken ska även skyddsåtgärder genomföras för att förbättra 
naturmiljön. Dessa kompensationsåtgärder genomförs av exploatören. 

Vatten-, spill- och dagvattennätet anläggs av Sotenäs kommun fram till re-
spektive anslutningspunkt. Sotenäs Vatten AB ansvarar för driften. 

Ellevio AB äger elnätet i kommunen. Sotenäs kommun beställer och ansva-
rar för att el dras fram till fastigheterna. Ellevio AB ansvarar för drift och 
underhåll på elnätet inom planområdet. 

Fiber finns framdraget i området och ägs av Askum Fiber ekonomiskföre-
ning. Sotenäs kommun ansvarar för att fiber dras fram i området. Askum fi-
ber ansvarar för underhåll och skötsel av fibernätet så att leverantörer av 
bredband, tv och ev. telefoni kan leverera de tjänster som beställts. 

Skanova äger telenätet. 

Kvartersmark 
För bostäder, centrumverksamhet, och förskola i plankartan markerad med 
användningarna B, C och S1” ansvarar respektive fastighetsägare för anläg-
gande, skötsel och underhåll av byggnader, ledningar för vatten och spillvat-
ten från förbindelsepunkten vid fastigheten samt dagvattenanläggningar 
inom fastigheten.  
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Sotenäs Vatten AB ansvarar för anläggandet, skötsel och underhåll av dag-
vattenfördröjning inom E1, avloppspumpstation inom E2, och trycksteg-
ringsstation inom E4. 

För transformatorstationer inom E3 ansvarar Ellevio AB för anläggande, 
skötsel och underhåll. 

För anläggande, skötsel och underhåll inom E5, värmecentral, ansvarar fram-
tida distributör av ett gemensamt uppvärmningssystem. 

Vid infarten i norra delen av planområdet finns yta avsatt för återvinning E6. 
Vid behov av en gemensam återvinningsstation för insamling av förpack-
ningar och tidningar ansvarar Sotenäs kommun för anläggandet och FTI, 
förpacknings & tidnings insamlingen ansvarar för drift och underhåll. 

Inom området E6 - återvinning, vid vändplatsen i södra delen av planområ-
det, kommer exploatören att uppföra ett gemensamt sopkärlsförråd för be-
fintliga fastigheter utanför planområdet. Rambo ansvarar för drift och un-
derhåll. 

Avtal 
Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden vid pla-
nens framtagande har upprättats mellan Sotenäs kommun och exploatören. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Sotenäs kommun och exploatö-
ren. Exploateringsavtalet kopplas till planen för att få överensstämmelse 
med intentionerna i planbeskrivningen. I avtalet regleras aktuella frågor, 
kostnader och ansvarsfördelning för utbyggnaden som planen ger tillåtelse 
till. Avtalet ska vara påskrivet av båda parter och godkänt innan planen an-
tas. Nedan redovisas huvuddragen i exploateringsavtalet. 

• Den mark som i detaljplanen utgör allmän plats ska överföras till kommunen. 
• Exploatören bekostar all fastighetsbildning inom detaljplanen. 
• Exploatören ombesörjer och bekostar de tillstånd som erfordras för exploateringens 

genomförande. 
• Kommunen är huvudman för allmän platsmark i detaljplanen. Kommunen utför 

och exploatören bekostar utbyggnad av allmän platsmark. Kommunen har ägande-
rätten och underhållsansvaret för utförda allmänna anläggningar. 

• Sotenäs Vatten AB utför och bekostar utbyggnad av allmänna VA-ledningar och 
dagvatten 

• Exploatören ska erlägga anläggningsavgift till Sotenäs Vatten AB enligt gällande 
taxa. Betalning ska ske då förbindelsepunkt upprättats. 

• Exploatören utför och bekostar anordningar inom kvartersmark. 
• Exploatören bekostar planområdets andel av ombyggnad på och i anslutning till 

väg 174 
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Va-avtal 
Ett va-avtal ska upprättas mellan exploatören och Sotenäs Vatten AB där 
uppgifter rörande anslutningspunkter, tekniska krav på va-anläggningarna, 
utförande med mera ska fastställas. 

Avtal med Trafikverket 
Trafikverket upprätta ett avtal med Sotenäs kommun för åtgärder som krävs 
på och i anslutning till väg 174.  

Avtal om markköp, upplåtelse av mark mm 
Exploatören avser förvärva fastigheterna Långevik 1:43, 1:58, 1:87 och del 
av 1:57 inom planområdet innan genomförandet av detaljplanen.  

Arrenden 
Jordbruksmarken inom området är utarrenderad. Arrendet kommer sägas 
upp/skrivas om efter genomförandet av planen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
I planområdet ingår fastigheterna Långevik 1:12, 1:43, 1:58, 1:61, 1:87 och 
del av 1:57. All mark inom området är i privat ägo. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter 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 exploatören. 

All kvartersmark inom området kan delas upp i nya fastigheter och av-
styckas från stamfastigheten Långevik 1:12. Illustrationskartan visar villa-
tomter, samt tomter för flerbostadshus.  

För mer information om fastighetskonsekvenser se fastighetskonsekvensbe-
skrivningen. 

Gemensamhetsanläggningar  
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom plan-
området föreslås att gemensamhetsanläggningar bildas enligt anläggningsla-
gen (AL). Förvaltningen av respektive anläggning verkställs genom bildandet 
av en samfällighetsförening. Ansökan om bildande av gemensamhetsanlägg-
ning görs hos lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen fattas bl.a. beslut 
om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor 
mm. 
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Befintliga anläggningar:  

Inom området finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar. 

Tillkommande anläggningar:  

Inom större fastigheter där grupphus eller flerbostadshus får uppföras kan 
det bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggningar till exempel för gemen-
samma förråd, gårdsytor, parkeringsplatser och lekplatser. 

För sammanbyggda hus, såsom radhus eller kedjehus kan det bli aktuellt 
med gemensamhetsanläggningar för vissa gemensamma byggnadsdelar eller 
anläggningar såsom tak, fasader, ledningar för vatten och avlopp. 

Gemensamhetsanläggning föreslås även bildas för gemensam mark för od-
lingslotter. 

 Karta med aktuella fastigheter inom och i angränsning till planområdet. 
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Marksamfälligheter 
Inom området finns flera samfällda markområden. Den samfällda marken 
som berörs är hela eller delar av samfälligheterna Sotenäs Långevik S:4, S:5, 
S:6 och S:7. De har ursprungligen tillkommit för att delägande fastigheter 
gemensamt skulle nyttja myrar, sandtäkter och vägar inom samfälligheterna. 
Idag fyller de dock inte den funktionen längre.  

Samfällighetsområdena som är belägna inom planområdet kommer att över-
föras (fastighetsregleras) till exploatörens fastighet Långevik 1:12 efter det 
att planen fått laga kraft. Delägande fastigheter kommer att ersättas enligt 
gängse ersättningsregler och värderingsmetoder. 

 

Karta med aktuella marksamfälligheter inom planområdet markerade med rött. 

Servitut och rättigheter 
Inom planområdet finns åtta officialservitut som belastar Långevik 1:12 till 
förmån för de angränsande fastigheterna Långevik 1:15, 1:37, 1:38, 1:39, 
1:41, 1:47, 1:58, 1:70, 1:73, 1:88. Servituten berör tillfartsväg och efter pla-
nens genomförande kommer servitutet bli onyttiga, eftersom tillfart kom-
mer att ske via allmän kommunal gata, och kan upphävas. Två avtalsservitut 
finns även för elledningar. Om ledningarna påverkas kan servitutet komma 
att omprövas. 

Inom området finns även tre ledningsrätter för starkström och elektronisk 
kommunikation. Dessa kan komma att omprövas, då ledningar kan komma 
att grävas ner och lokaliseras inom allmän plats. 

Se vidare under Fastighetskonsekvensbeskrivning för en sammanställning av 
servitut och ledningsrätter. 
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Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara av-
stående eller upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen  

I efterföljande tabell redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 
inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsregleringarna end-
ast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna genomfö-
ras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. Tabellen 
nedan är uppdelad i två delar, första delen behandlar de fastigheter som be-
finner sig helt eller delvis inom planområdet. Andra delen behandlar de fas-
tigheter som angränsar till planområdet och berörs på något sätt. Sist be-
handlas även anläggningar som berörs av planläggningen. 

Fastigheter 
inom planområdet 

Bedömd konse-
kvens av planen 

Övriga  
kommentarer 

Långevik 1:12 Av fastighetens ca 72 ha 
kommer ca 46 ha plan-
läggs fördelat på ca 20ha 
allmän plats och ca 26ha 
kvartersmark. 

5406 kvm tillkommer från 
åtta marksamfällighetsom-
råden Långevik S:4 – S:7. 

271 kvm tillkommer från 
Långevik 1:57 

Ägs av exploatören. 

Allmänplats överlåts till 
kommunen. 

Långevik 1:43 Planläggs i sin helhet som 
kvartersmark. Befintlig 
byggnad föreslås rivas för 
att möjliggöra tillfart för 
varutransporter. 

Privatägd. Exploatören 
avser att förvärva fastig-
heten. Befintlig tillfart ge-
nom 1:36 ska säkerstäl-
las genom servitut. 

Långevik 1:57 Privatägd.  

Skifte 1 lokaliserat utan-
för planområdet. Skifte 2 
lokaliserat inom planom-
rådet kommer att köpas 
av exploatören. Befintlig 
tillfartsväg finns kvar som 
idag. 
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Långevik 1:58 6471 kvm av 9116 kvm 
planläggs som kvarters-
mark. 

Privatägd.  

Delvis lokaliserad inom 
planområdet. Exploatö-
ren avser att förvärva den 
del av fastigheten som 
ligger inom planområdet. 

Långevik 1:61 975 kvm planläggs i sin 
helhet som allmän plats 
Gata/Natur, samt kvarters-
mark E-pumpstation. 

Ägs av exploatören. 

Långevik 1:87 Ca 2677 kvm planläggs av 
ca 2895 kvm. Ca 1460 kvm 
allmän plats Gata och ca 
635 kvm kvartersmark 
verksamheter och ca 580 
kvm tekniskanläggning. 

Ägs av exploatören. 

Marksamfälligheter   

Långevik S:4 Delägande fastigheter: 
Långevik 1:10, Långevik 
1:12 Långevik 1:13, 
Långevik 1:3 Långevik 
1:48, Långevik 1:49 

Långevik S:5 Delägande fastigheter: 
Långevik 1:10, Långevik 
1:12 Långevik 1:13, 
Långevik 1:3 Långevik 
1:48, Långevik 1:49  
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Långevik S:6 Delägande fastigheter: 
Långevik 1:10, Långevik 
1:12 Långevik 1:13, 
Långevik 1:3 Långevik 
1:48, Långevik 1:49 

Långevik S:7 Delägande fastigheter: 
Långevik 1:10, Långevik 
1:12 Långevik 1:13, 
Långevik 1:3 Långevik 
1:48, Långevik 1:49 

 

 

Fastigheter  
utanför planområdet 

Bedömd konse-
kvens av planen 

Övriga  
kommentarer 

Långevik 1:15 Befintlig tillfart går över fö-
reslagen förskoletomt. 144 
kvm mark föreslås regleras 
till fastigheten från Långe-
vik 1:12 för att säkerställa 
infart på samma ställe. Ef-
ter regleringen är fastig-
heten 3151 kvm. 

Privatägd befintlig fastig-
het lokaliserad utanför 
planområdet. 

Långevik 1:36 Fastighetens anslutning till 
väg 174 föreslås användas 
som tillfart för varutrans-
porter till planområdet.  

Rätt till infart till förmån 
för Långevik 1:43 ska sä-
kerställas genom servitut. 
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Långevik 1:47 Befintlig utfart på väg 174 
stängs och föreslås bli 
gång- och cykelväg. Tillfart 
sker istället från öster via 
gata genom planområdet. 
Sista delen, efter vändplat-
sen är enbart gång-och cy-
kelväg samt för fastighet-
ens behov. 

Nytt sopkärlsskåp placeras 
vid vändplats 75 m öster 
om fastigheten. 

Privatägd. Lokaliserad ut-
anför planområdet. 

Långevik 1:64 Befintlig utfart på väg 174 
stängs och föreslås bli 
gång- och cykelväg. Tillfart 
sker istället från öster via 
gata genom planområdet. 

Privatägd. Lokaliserad ut-
anför planområdet. 

Långevik 1:70 Befintlig utfart på väg 174 
stängs och föreslås bli 
gång- och cykelväg. Tillfart 
sker istället från öster via 
gata genom planområdet.  

Befintlig tillfart går delvis 
över Naturmark till allmän 
plats Gata. 

Privatägd. Lokaliserad ut-
anför planområdet. 

Långevik 1:73 Befintlig utfart på väg 174 
stängs och föreslås bli 
gång- och cykelväg. Tillfart 
sker istället från öster via 
planområdet. 

Nytt sopkärlsskåp placeras 
vid vändplats 15 m öster 
om fastigheten. 

Privatägd. Lokaliserad ut-
anför planområdet 

Långevik 1:88 Befintlig utfart på väg 174 
stängs och föreslås bli 
gång- och cykelväg. Tillfart 
sker istället från öster via 
planområdet. 

Nytt sopkärlsskåp placeras 
vid vändplats 50 m öster 
om fastigheten. 

Privatägd. Lokaliserad ut-
anför planområdet. 
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Anläggningar  
inom planområdet 

Bedömd konse-
kvens av planen 

Övriga  
kommentarer 

Servitut 14-ASU-1446.1 Servitut blir onyttigt och be-
döms kunna upphävas. 
Tillfart via allmän plats från 
norr. 

Officialservitut för väg. 
Belastar 1:12 till förmån 
för 1:47 & 1:73. 

Servitut 1427-85/9.1  Funktionen väg ersatt av 
allmän plats.Tillfart via all-
män plats från väster. 

Officialservitut för väg, 
vattentäkt och avlopp. 
Härskande 1:15 och tjä-
nande 1:12.  

Servitut 14-ASU-1865 Officialservitut blir onyttigt 
för funktionen ”väg”. Tillfart 
via allmän plats. 

Officialservitut för väg, 
brunn, vatten och avlopp. 
Belastar 1:12 till förmån 
för 1:70. 

Servitut 14-ASU-1608 Officialservitut blir onyttigt 
och bedöms kunna upphä-
vas. Tillfart via allmän 
plats. 

Officialservitut för väg. 
Belastar 1:12 till förmån 
för 1:58. 

Servitut 14-ASU-1411 Officialservitut blir onyttigt i 
den del som ligger inom 
planområdet. Tillfart via all-
män plats. 

Officialservitut för väg. 
Belastar 1:12 till förmån 
för 1:41. 

Servitut 14-ASU-1409 Officialservitut blir onyttigt i 
den del som ligger inom 
planområdet. Tillfart via all-
män plats. 

Officialservitut för väg 
och brunn. Belastar 1:12 
till förmån för 1:39. 

Servitut 14-ASU-1381 Officialservitut blir onyttigt i 
den del som ligger inom 
planområdet. Tillfart via all-
män plats. 

Officialservitut för väg. 
Belastar 1:12 till förmån 
för 1:38. 

Servitut 14-ASU-1380 Officialservitut blir onyttigt i 
den del som ligger inom 
planområdet. Tillfart via all-
män plats. 

Officialservitut för väg. 
Belastar 1:12 till förmån 
för 1:37. 
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Servitut 1427IM-
05/30835.1 

Om ledningar påverkas 
kan servitut behöva omprö-
vas. 

Olokaliserat avtalsservitut 
för elledning. Belastar 
Långevik 1:12 till förmån 
för Strömstad Fjällskiv-
lingen 1. 

Servitut 
D201400490101:1.1 

Om ledningar påverkas 
kan servitut behöva omprö-
vas. 

Avtalsservitut för elled-
ning. Belastar Långevik 
1:12 till förmån för Ström-
stad Fjällskivlingen 1. 

Ledningsrätt 1427-
86/17.1 

Ledning läggs ned i allmän 
gata 

Ellevio starkström  

Ledningsrätt 1427-
93/51.1 

Ledning läggs ned i allmän 
gata 

Ellevio starkström 

Ledningsrätt 1427-
2019/3.1 

Ledning läggs ned i allmän 
gata 

Elektronisk kommunikat-
ion. Askum Fiber 

 

 

Ekonomiska frågor 
Allmänt, plankostnader 
Exploatören svarar för samtliga kostnader vid framtagandet av detaljplan, i 
enlighet med tecknat planavtal. Planavgift ska därmed inte tas ut i samband 
med bygglov. 

Fördelning av kostnader och ansvar mellan exploatören och Sotenäs kom-
mun ska regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. 

Exploateringskostnader 
Allmän platsmark 
Exploatören bekostar anläggandet av gatan genom gatukostnadsersättning. 
Exploatören bekostar även anläggandet av dagvattenfördröjning och ekolo-
giska kompensationsåtgärder samt iordningställandet av lek och aktivitetsyta 
på naturmark enligt exploateringsavtalet. Kommunen bekostar driften inom 
allmän plats.  

Kvartersmark 
Exploatör eller respektive fastighetsägare bekostar genomförandet inom 
kvartersmark för bostäder. Respektive fastighetsägare bekostar driften. 

Ellevio föreslås bekosta anläggandet och driften av transformatorstation. 
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Fastighetsbildning/servitut 
Exploatören ansöker om och bekostar förrättningskostnader avseende av-
styckning, fastighetsreglering med mera gällande bostadstomterna inom 
planområdet. I ovanstående inräknas även eventuella servitutsåtgärder som 
exempelvis förändring av belastad fastighet och kostnader för förändring av 
gällande servitut. 

Exploatören ansöker om och bekostar förrättningskostnader för anlägg-
ningsförrättning för bildandet av nya gemensamhetsanläggningar inom plan-
området. 

Tekniska frågor 
Trafik 
Trafikverket ansvarar för åtgärder på väg 174. Beslut om ställningstagande 
om ombyggnad krävs. 

Natur 
Inom naturmark ska skyddsåtgärder genomföras för groddjur och för fåglar 
under exploateringen av området. Lämpliga åtgärder studeras vidare i plan-
arbetet. 

Intrång i biotopskyddskyddade miljöer (diken och stenmurar utmed jordbruksmar-
ken samt åkerholmar) kan kompenseras med uppbyggande av nya stenmurar, 
anläggandet av dike och våtmark. Vilka åtgärder som kan bli aktuella utreds 
vidare i planarbetet. 

Geoteknik 
Vid byggnation utanför fast mark finns risk för sättningar. Vid detaljprojek-
tering bör man eftersträva en nivåsättning av områdets gator mm så att end-
ast mindre uppfyllnader erfordras. Risken för sättningar på ledningar och ga-
tor skall värderas vid detaljprojektering. Geoteknisk utredning har utförts av 
Bohusgeo.  
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Samråd kring detaljplanen kommer att ske med länsstyrelsen, statliga organ 
och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är be-
rörda av de åtgärder som föreslås i planen. Inkomna synpunkter på förslaget 
kommer att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse, 

När det slutliga planförslaget är färdigarbetat ställs det ut för granskning. 
Därefter kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte 
överklagas får detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 
genomförande: 

Dec-jan 2022 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra 
berörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och 
kommunala nämnder. 

Sommar 2022 Granskning av förslag till detaljplan 

Vinter 2022/2023 Antagande av detaljplan 

 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom planeringsar-
kitekt Linda Hansson, arkitekt Hanna Persson och landskapsarkitekt Karo-
lina Wingård. 

Planförslaget har handlagts av Ellen Jansson, planhandläggare samhällsbygg-
nadsförvaltningen Sotenäs kommun. 

 

 

 

Ellen Jansson  Linda Hansson 
Planarkitekt Planeringsarkitekt 
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