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Detaljplan för Malmön 1:389, Bohus Malmön 

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING  

Hur granskningen har bedrivits 
Granskning av detaljplan för Malmön 1:389 har genomförts i enlighet med plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av befintlig verksamhet 
med hotell, konferens och uthyrningsstugor. Gällande detaljplan anger användningen allmänt 
ändamål vilket inte är förenligt med befintlig verksamhet.  

Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2020-11-23, har varit utställda för 
granskning under tiden 27 november - 11 december 2020. Planhandlingarna har funnits 
tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: 
www.sotenas.se.  
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsför-
teckning, har genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  
Med anledning av granskningen har 6 yttranden inkommit från remissinstanser. Inga 
kvarstående synpunkter emot planförslaget har inkommit. 

 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4). 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten). 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap). 
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strål-
ning, risk för olyckor, översvämning, erosion). 

Kommentar 
Tack för synpunkterna. 
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2. Lantmäteriet 

Delar av planen som bör förbättras 
Servitut för gångstig 

I planbeskrivningen anger kommunen att den befintliga rättigheten för allmänheten att gå 
igenom planområdet kommer att finnas kvar och att servitutet säkerställs i detaljplanen genom 
x-område. Det anges också att fastighetsägaren ska ansöka om lantmäteriförrättning för att 
ändra servitutets ändamål från utfart till gångstig. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen 
att ett servitut bildat av Lantmäteriet inte kan få ett annat ändamål genom en ändring av servitut 
enligt 7:e kapitlet fastighetsbildningslagen utan det är snarare en fråga om upphävning och 
nybildande av servitut. När ett nytt servitut bildas ska det vara av väsentlig betydelse för 
förmånsfastighetens ändamålsenliga användning. Huruvida gångstig är av väsentlig betydelse 
eller inte är en fråga som får prövas i lantmäteriförrättning och det är osäkert om det kan 
bedömas som det. Alternativet är att avtalsservitut för gångstig bildas istället.  

Planekonomi 

Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen, exempelvis saknas uppgifter om 
vilka nämnder/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet. I 
Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 
15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: 

Ekonomiska konsekvenser: Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda 
fastighetsägare och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till 
kommunens investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar. 

Planavgift: Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden regleras i ett 
särskilt avtal. 

Kommentar 

Befintligt servitut för utfart kvarstår med säkerställt x-område i plankartan.  

Planbeskrivningen kompletteras med kort redovisning av planekonomi. 

3. Trafikverket 

Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet och framförde då att inget dagvatten får ledas till 
Trafikverkets vägdiken för väg 873. Det önskades att en dagvattenutredning togs fram som 
visade hur det var tänkt att lösa denna fråga. I granskningshandlingens utredning med svar 
framgår att man likväl föreslår ledande av dagvatten till Trafikverkets väg i ett skyfallsdike från 
planområdet. Samtidigt konstaterar man att Trafikverkets vägdiken är underdimensionerade 
redan idag. 

Synpunkter 

Trafikverket kan inte acceptera detta förslag. Planupprättaren/exploatören ska visa på en lösning 
där inget tillkommande dagvatten leds till Trafikverkets vägdiken från planområdet. 
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Kommentar 
Dagvattenutredningen har uppdaterats och visar en lösning där ytterligare dagvatten inte 
belastar Trafikverkets diken. Trafikverket har i ett kompletterande yttrande, 2021-01-14, 
godkänt lösningen för dagvatten. 

4. Rambo AB 

Nuvarande avfallshantering placering i planområdets nordöstra del i garage är inte optimalt, att 
backa in är inget körsätt. I vår framkomlighetsinventering som Rambo utför kan det komma att 
behövas flyttas ut till väg. 

Planens förslag att avsätta yta för avfallshantering i ”sopbod” ser Rambo som positivt och vill 
ha en kontakt innan det anordnas. Det ska då vara lätt för sopbilen att vända runt inne på 
området med en T-vändning eller i en vändzon. Se Sotenäs kommuns avfallsföreskrifter bilaga 2 
”Anvisningar för transportvägar”. Utdrag ur Avfallsföreskrifterna §23: ”Avfallsbehållare ska 
vid hämtningstillfället normalt vara placerad i anslutning till hämtningsfordonets 
uppställningsplats. Dragväg kan beställas mot avgift enligt gällande taxa (vid mer än 3 meter). 
Vid synnerliga skäl kan Rambo godkänna annan placering. All dragväg mellan 
avfallsbehållarens hämtställe och fordonets uppställningsplats ska vara hårdgjord, jämn och 
tillräckligt bred samt vid hämtningstillfället vara snöröjd och halkbekämpad. Kärl ska vid 
hämtningstillfället stå så att draghandtaget är vänt mot renhållningspersonalen och får till 
exempel inte vara vänt in mot vägg, staket eller buskage”. 

Bakgrund 

Arbetsmiljön står i fokus i det nya insamlingssystemet och stort fokus ligger på att kärl/kärlskåp 
och/eller sophus ska vara placerade i anslutning till sopbilens uppställningsplats. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av avfallshantering enligt Rambos råd. 

5. Västvatten 

Spillvatten 
Det behöver förtydligas i planbeskrivning och VA-utredningen vad som menas med ”den 
kombinerade spillvattenledningen”. Är det planområdets spillvattenservis i Myrvägen eller är 
det spillvattenledningen under Lundens väg som menas? Uttrycket verkar användas för båda 
ledningarna vilket skapar förvirring. Planområdet skal ansluta till befintlig anslutningspunkt 
som finns i Myrvägen.  

Kapitel Teknisk försörjning - Förutsättningar - Vatten & spillvatten, sid 19: Ändra fastighet 
Malmön 1:113 till Malmön 1:311.  
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Dricksvatten 
Under VA-anläggning/Kallvattenanslutning och Brandvatten Sida 6 står ”Vattentrycket varierar 
mellan 40,3 mvp till 46 mvp över havet som högst under vintertid. Som mest kan vattentrycket 
vara 55 mvp över havet under sommaren.” 

Det är vattentrycknivån vid anslutningspunkt som är angiven och inte ”Vattentrycket”.  

Det står även ”Vid behov av sprinkler erfordras en separat beräkning. Ev. behov av vattentank 
kan behövas.” Det skall istället stå (vid behov av sprinkler anläggs en vattentank som täcker 
brandsläck behovet).  

I övrigt har Sotenäs Vatten AB ingen erinran. 

Kommentar 
Med den kombinerade spillvattenledningen avses den spillvattenledning som finns i Myrvägen. 
Med den kombinerade spillvattenservisen avses den servis som betjänar Bohus Malmöns 
Pensionat. Serviser vid Lundéns väg är ett separat system.  

Detta kommer att förtydligas i planbeskrivningen samt i VA- och dagvattenutredningen. 

Övriga synpunkter justeras i planbeskrivningen samt VA- och dagvattenutredningen enligt 
Västvattens anvisningar. 

6. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inga synpunkter. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Lantmäteriet 
• Synpunkter angående ändring av servitut samt ekonomiska konsekvenser av planens ge-

nomförande. 

Trafikverket 
• Inget tillkommande dagvatten får ledas till Trafikverkets vägdiken från planområdet. 

Rambo 
• Godkänd lösning för avfallshantering bör redovisas. 

Västvatten 
• Önskar förtydligande avseende VA och dagvattenhantering. 

 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder mindre 
justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att 
föreslagna ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny 
granskning 
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Justeringar som föreslås 

• Dagvattenutredningen har uppdaterats och visar en lösning där ytterligare dagvatten inte 
belastar Trafikverkets diken. 

Planbeskrivningen 

• Befintligt servitut kvarstår, planbeskrivningen justeras.  
• Planbeskrivningen kompletteras med ekonomiska konsekvenser. 
• Planbeskrivningen kompletteras med ett exempel på möjlig avfallshantering som är ut-

formad enligt kommunens avfallsföreskrifter. 
• Planbeskrivningen justeras enligt synpunkter beträffande spillvatten och dricksvatten 

 

 

 

Amanda Jansson 
Planarkitekt 
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