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Daniel Häger 
Planarkitekt 
010-2245417

Sotenäs kommun
c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen 

456 80 Kungshamn

Avgränsningssamråd tillhörande förslag till detaljplan 
för Långevik 1:12, Väjern i Sotenäs kommun, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade 2020-12-01 för avgränsningssamråd 6 kap 9 § miljöbalken (i dess 
betydelse efter 1 januari 2018)

Om ärendet
Kommunen har begärt avgränsningssamråd med Länsstyrelsen om föreslagen 
detaljplan för Långevik 1:12. Kommunen har i programsamråd 2020 bedömt att 
genomförandet av förslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Länsstyrelsens bedömning

Kommunen har presenterat sitt undersökningssamråd och inriktning för fortsatta 
arbete med miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen delar i stort 
bedömningen om att risk för betydande miljöpåverkan ej kan uteslutas för 
påverkan på framförallt skyddade arter/biotopskydd. Länsstyrelsen anser att 
kommunen i sin MKB ska beskriva varför de planerade åtgärderna är nödvändiga 
samt varför det inte finns några alternativa åtgärder som inte innebär någon skada 
på strandskyddet eller biotopskyddet. Dessa frågor behöver utredas innan 
eventuella dispenser beviljas eller planer godkänns men studeras med fördel i 
MKB

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Skyddade arter

Eftersom detaljplanen för Långevik 1:12 innebär exploatering av ett så pass stort område som idag är 
i princip oexploaterat är det viktigt att kommunen får med artskyddsfrågorna i ett så tidigt skede som 
möjligt. Det är också önskvärt (kanske till och med en förutsättning) att artskyddsfrågan för både DP 
Långevik 1:12 och DP Väjern 3:3 samkörs. Detta eftersom planerna tillsammans riskerar att utgöra en 
sådan påverkan på bevarandestatusen för bland annat större vattensalamander. Det är även så att det 
förekommer ett antal fågelarter med nedåtgående trender som är typiska för igenväxande marker 
(”skräpmarker” i allmänhetens ögon). Denna typ av miljöer försvinner i regel alltid vid exploatering 
för bostadsändamål och det kommer därför även för dessa arter krävas utvecklade resonemang för att 
visa att arternas bevarandestatus inte påverkas negativt detaljplanens genomförande. 

Länsstyrelsen anser att detaljplanen söder om Långevik 1:12, alltså Väjern 3:3 etapp 2, bör tas med i 
bedömning av påverkan på större vattensalamander med avseende på kumulativa effekter vad gäller 
exempelvis barriäreffekter. Detta eftersom genomförandet av Väjern 3:3 etapp 2 innebär ytterligare 
bebyggelse i anslutning till det gröna stråk som lämnas i DP för Långevik 1:12 vilket inte framgår av 
planprogrammet eller den NVI som utförts. Påverkan av genomförandet av DP Väjern 3:3 måste 
således ingå i beskrivningen av påverkan på skyddade arter i MKB för Långevik 1:12. 

I övrigt delar Länsstyrelsen i stort kommunens förslag till avgränsning i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i de frågor som rör påverkan på naturmiljön. Nedan följer 
synpunkter på vad som särskilt behöver belysa och tas med i MKB. 

Vad gäller påverkan på arter som omfattas av artskyddsförordningen ska MKB kunna ge svar på de 2 
nedanstående   punkterna:

a. Ange om skyddade arter förekommer inom områden som omfattas av detaljplanen och använder 
området för fortplantning (t.ex. häckning inklusive födosöksrevir, yngelplatser), övervintring eller för 
vila (t.ex. rastplatser, dagvisten) samt, om så är fallet, hur otillåten störning eller skada kan undvikas.

b. Ange hur förutsättningarna är för de skyddade arter som genom detaljplanen förlorar områden för 
fortplantning, vila och övervintring att tillgodose sina behov genom motsvarande områden i 
närområdet.

Biotopskydd

Biotopskyddade objekt kan i en god planering ofta bevaras inom planområdet även 
efter exploateringen, då detta generellt sett är objekt med en estetisk skönhet och 
med koppling till den historiska användningen av marken som är värd att lyfta fram 
och belysa i det nya området. De biotopskyddade objekten är ofta begränsade i sin 
storlek och nya fastighetsgränser kan tex följa befintliga stenmurar som på så sätt 
kan bevaras utan att någon del av planområdet går förlorad för ny exploatering.
Kan man i planen inte bevara de biotopskyddade objekten behöver det tydligt 
redogöras att inga alternativa lösningar är möjliga alternativt att nyttan av 
ingreppen motiverar förlusten av biotopskyddet. Förlusten kommer också behöva 
kompenseras med motsvarande nya objekt. För att få ett helhetsgrepp på frågan och 
kunna anpassa planen efter dessa förutsättningar bör frågorna utredas redan inom 
den MKB som tas fram.



Strandskydd

På samma sätt behöver kommunen ur strandskyddsperspektiv kunna motivera 
behovet av en överfart. Nyttan ska sättas i perspektiv till den skada som kan uppstå. 
Krav på tillfartsvägar från räddningstjänsten eller trafikverket är exempelvis lätta 
att motivera i förhållande till strandskyddet, men om det enbart handlar om att 
korta ner avståndet från bostadshusen till vägen är detta sannolikt inte nödvändigt 
för planens genomförande och saknar troligtvis särskilda skäl. Åtgärder inom 
strandskyddade områden behöver motiveras, detta kan med fördel göras redan när 
kommunen tar fram sin MKB.

Råd enligt PBL och annan lagstiftning

Kulturmiljö

Länsstyrelsen delar kommunens förslag till avgränsning i MKB, rörande påverkan 
på kulturmiljö. Inga riksintresseanspråk för kulturmiljövården, kommunala 
kulturmiljöer eller andra kulturmiljövärden, förutom fornlämningar, berörs av
planen. Anpassningar av planen har redan gjorts vad gäller påverkan på området 
med rösen sydöst om plangränsen.

MKB bör alltså visa hur anpassningar gjorts gentemot fornlämningar inom och 
intill planområdet. Dessa utgörs av L1970:4724 (Långeviks gamla tomt), 
L2020:243 (husgrund), L2019:253 (kvarn), L2020:3829 (boplats) samt den ovan 
nämnda miljön med rösen.

Riksintresse obruten och kust och Rörligt friluftsliv 4 kap miljöbalken

Länsstyrelsen önskar förtydligande av påverkan på riksintresseområdets 
landskapsbild och på rekreationsvärden både inom och utanför själva 
planområdet. Detta kan exempelvis göras med hjälp av fotomontage som visar 
hur planerad byggnation framträder från olika väderstreck, exempelvis sett från 
Väjerns hamn och Klevekilen/Jockekilen. Kommunen behöver därav tydligare 
motivera hur föreslagen byggnationen påverkar landskapsbilden samt hur det 
rörliga friluftslivet påverkas och hur risk för skada på riksintresset ska undvikas.

Jordbruksmark

I avgränsningssamrådet framgår att jordbruksmarken kommer att 
behandlas/redovisas i planbeskrivningen angående 3 kap 4 § miljöbalken. 
Utredningen om jordbruksmarken kan med fördel vara med i MKB, men det 
viktiga är att den finns med i någon av planhandlingarna.
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Vatten

Genomförandet av planen innebär markarbeten. Arbeten som sprängning och 
krossning av berg ger upphov till buller och vibrationer. Schaktningsarbeten kan ge 
upphov till finkornigt material som kan spridas till vattendrag. Förutom det som 
redovisats i samrådshandlingen bör även markarbeten finnas och ökad mängd 
avloppsvatten tas med i MKB. Vilka blir konsekvenserna vid reningsverket och 
ökat utsläpp av avloppsvatten också med tanke på MKN i vattenförekomsten.
Påverkan på miljökvalitetsnormerna ska hanteras i MKB:n och inte bara finnas 
med som en övrig fråga i planbeskrivningen.

Det behöver beskrivas hur ett ökat flöde (och stigande havsnivåer) påverkar 
erosionsrisken förbi de tre tomterna som finns i söder, det är väldigt branta kanter 
ner till vattendraget, (markavvattningsföretaget). Med fördel kan ”Risk för 
översvämning vid skyfall och stigande havsnivåer behandlas redan i MKB.

Eftersom dagvattenhantering i regel riskerar att hamna i konflikt med påverkan 
på groddjur som omfattas av artskyddsförordningen är det viktigt att kommunen 
utreder hur dagvatten hanteringen kan utformas utan att påverka groddjur 
negativt. Länsstyrelsen noterar även att dagvattenutredningen inte avhandlar 
dagvattenhantering under detaljplanens anläggningsfas då risken ofta är störts för 
exempelvis grumling av vattendrag och vattensamlingar.  

Även kapaciteten i reningsverket samt tillgången på dricksvatten bör beskrivas i 
framtagandet av planhandlingar.

Beslutande
Beslutet har fattats av planarkitekt Daniel Häger.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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