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INLEDNING 

Bakgrund 
Sotenäs camping inrymmer cirka 100 campingplatser och ett antal service-
byggnader. Då efterfrågan på campingplatser ökar, ser exploatören möjlighet 
att utöka verksamheten inom och i anslutning till befintligt campingområde.  

Sotenäs camping fick positivt planbesked av kommunstyrelsen för att pröva 
en utökad camping mot norr den 2011-12-05 § 28. Samtidigt beslutade kom-
munstyrelsen att förslag till detaljplan ska upprättas. Ansökan om planbe-
sked för att utöka planområdet mot öster beviljades genom ett tilläggsbeslut 
i Kommunstyrelsen den 2019-10-16 § 175. Beslut om samråd togs av bygg-
nadsnämnden 2021-09-02 § 119, samtidigt beslutades att området öster om 
Dinglevägen och det norra berget väster om Dinglevägen med förändrad 
horisontlinje som följd skulle utgå ur planförslaget. Planförslaget har däref-
ter reviderats utifrån byggnadsnämndens beslut.  

”Detaljplan för del av Långevik 1:48 m.fl. Sotenäs camping” som vann laga 
kraft 2006-03-09 gäller för en del av planområdet. Genomförandetiden på 
10 år löpte ut 2016. Detaljplanen behöver ersättas för att antalet camping-
platser ska kunna utökas inom befintlig campinganläggning. Inom de obe-
byggda delarna i norr finns ingen gällande detaljplan och föreslagen cam-
pingutvidgning behöver därför prövas i en detaljplaneprocess. 

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av campingområdet samt 
att öka byggrätten inom befintligt campingområde.  

Planen innebär att befintligt campingområde kan kompletteras med fler 
campingbyggnader, servicebyggnader och liknande för att bättre möta den 
ökande efterfrågan från campinggästerna. Förslaget medger även att befint-
lig servicebyggnad vid strandområdet i söder byggs ut. 

Mot norr föreslås en utökning av campingen på hällmarkspartiet strax ovan-
för befintligt campingområde.  

Förslaget har anpassats för att områdets naturmarkskaraktär ska bevaras. 

Strandskyddet inom delar av området föreslås upphävas i och med planlägg-
ningen. 
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Ungefärligt läge för planområdets två delområden sett från Dinglevägen, väg 174.  

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet är beläget tre kilometer norr om Kungshamn och sju kilometer 
sydväst om Hunnebostrand.  

Planområdet omfattar cirka 30 000 m² (3 ha). I nordväst omges området av 
obebyggda hällmarksområden och enstaka bostadshus. I syd/sydväst ligger 
havet och i öster avgränsas området av Dinglevägen. 

Planen omfattar två delar. Det södra delområdet omfattar en befintlig ser-
vicebyggnad. Det norra delområdet omfattar en del av det befintliga cam-
pingområdet samt delar av hällmarksområdet norr om campingen.  

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar delar av fastigheten Långevik 1:48 som ägs av Sotenäs 
Camping HB.  

Planområdet berör även en samfälld fastighet och en fastighet med outrett 
ägande. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och 
samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteck-
ning.  

Planområdet 

”Södra delområdet” ”Norra delområdet”  

Planområdet består av två delar. 
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och de konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning 
av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas 
även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens över-
siktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisato-
riska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i 
planbeskrivningen. 

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.  

Standard planförfarande  

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Ansö-
kan om planbesked för att utöka planområdet mot öster beviljades genom 
ett tilläggsbeslut i Kommunstyrelsen den 2019-10-16 § 175. Planarbetet kan 
därmed anses vara påbörjat efter årsskiftet 2014/2015. Planarbetet bedöms 
vara av sådan karaktär att det kan bedrivs med ett så kallat standardförfa-
rande då planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan. 

Standardförfarandet innebär att samråd, underrättelse, granskning, gransk-
ningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i planprocessen. 

 

  

Illustration över planprocessen med ett så 
kallat standardförfarande. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
För Sotenäs kommun gäller översiktsplanen ÖP2010 som antogs 2010-12-
16. Ett arbete med en ny översiktsplan har inletts. I den gällande översikts-
planen beskrivs boendeanläggningar för turism i form av campingar, stug-
byar och villavagnar vara av stor betydelse för besöksnäringens fortlevnad 
och utveckling i kommunen. Då campingplatser är ytkrävande verksamheter 
framhåller översiktsplanen att befintliga campingplatser ska prioriteras. Un-
der avsnittet förutsättningar i översiktsplanen beskrivs även behovet av att 
ställa om campingverksamheten från husvagnar till stuguthyrning och husbi-
lar eller så kallade ”mobile homes” och att detta medför ett behov av större 
markarealer. Vidare nämns att det ökade antalet husbilar medfört att ytor 
som inte är avsedda för camping nyttjats för uppställning av husbilar, och 
att detta i vissa fall vållat konflikter. 

Enligt utvecklingskartan för Kungshamn m.fl. tätorter ligger den del av 
planområdet som berör befintlig camping inom ”generellt område för ut-
veckling inom tätortsområde” och utredningsområde för utveckling av cam-
pinganläggning, U16 ”Sotenäs camping”. Inom tätortsutvecklingsområdet 
avses sådana funktioner som är brukliga i tätorter dvs. bostäder, skolor, 
handel och servicefunktioner. Det obebyggda hällmarksområdet i norr ligger 
utanför tätortsgränsen.  

I översiktsplanen anges att strandskyddet ska respekteras, inom det aktuella 
planområdet har dock strandskyddet utökats sedan översiktsplanen togs 
fram.   

Detaljplaner 
Planområdet omfattar delar av en gällande detaljplan. För befintligt cam-
pingområde gäller ”Detaljplan för del av Långevik 1:48 m.fl. Sotenäs Cam-
ping” som vann laga kraft 2006-12-05. Planens genomförandetid har gått ut 
och detaljplanen är fullt utbyggd. Detaljplanen medger i huvudsak markan-
vändningen N – fritidsanläggning med campingstugor, husvagnsuppställ-
ning, tältcamping och servicebyggnader. Största tillåtna byggnadsarea är to-
talt 1170 kvm och varje byggnadsenhet får inte ha större byggnadsarea än 30 
kvm. Servicebyggnadernas byggnadshöjd är satt till 4 meter och campingstu-
gorna till 3 meter. Fasader ska utföras i trä och färgen ska anpassas till omgi-
vande natur. I planen anges även att campingstugor inte får utföras med 
VA-installationer.  

Vid strandängen, inom det södra delområdet, omfattas en servicebyggnad 
där utökad byggrätt föreslås. I övrigt föreslås inga förändringar vid strand-
ängen och resterande del av gällande detaljplan har därför inte inkluderats i 
planområdet.  

Utsnitt ur utvecklingskarta för Kungshamn, 
tillhörande översiktsplanen för Sotenäs 
kommun ÖP2010. Större delen av planom-
rådet ligger inom ”U16” – utvecklingsom-
råde för Sotenäs camping. Den röda linjen 
anger gräns för ”generellt område för ut-
veckling inom tätortsområde”. 

De aktuella planområdenas utbredning i för-
hållande till gällande detaljplan.  
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Planprogram 
Det har inte bedömts vara nödvändigt att upprätta ett program för aktuell 
detaljplan. Ingen utbyggnad av allmän plats föreslås och planfrågorna kan 
hanteras i en detaljplanprocess. 

Inom fastigheten Långevik 1:12 öster om planområdet finns ett program för 
bostäder och verksamheter. Arbete med att ta fram en detaljplan för områ-
det har inletts. 

Skyddsavstånd 
Intill allmänna vägar ska det, så långt det är möjligt, inte finnas byggnader el-
ler andra anordningar som kan äventyra säkerheten för trafiken på vägen el-
ler för människor som vistas intill denna. På ömse sidor om Dinglevägen, 
väg 174 gäller generellt ett 30 meters byggnadsfritt utrymme enligt väglagen. 
Väglagens bestämmelser om byggnadsfritt avstånd gäller dock inte inom de-
taljplan och för bygglovspliktiga objekt, kommunen beslutar då istället enligt 
PBL.  

Bestämmelser om byggnadsfritt avstånd enligt väglagen gäller inte inom detaljplanelagt område. 
 

  

Planområdets läge i förhållande till  programom-
råde för Långevik 1:12, där nya bostäder och 
verksamheter planeras.  

Programområde 
för 

Långevik 1:12 
 

Planområde 
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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 berör inga riksintressen enligt 3 kap miljöbalken. 

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 göras endast om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planområdet berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna, enligt 4 
kap miljöbalken, som gäller för kustområdet och skärgården i norra Bohus-
län, den s k obrutna kusten. Här ska turismens och friluftslivets, särskilt det 
rörliga friluftslivet, beaktas.  

Planförslaget möjliggör utveckling av det lokala näringslivet för friluftsliv, 
området är sedan tidigare delvis planlagt och få fasta byggnader planeras. 
Sammantaget bedöms inte förslaget ge negativ inverkan på den obrutna kus-
ten och det rörliga friluftslivet. 

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 (SFS 2004:660) 

Planområdets omgivande kustvatten ”Kungshamns norra skärgård” omfat-
tas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är 
den ekologiska statusen för vattenområdet måttlig. God ekologisk status ska 
uppnås senast 2027. Vattenförekomsten är påverkad av övergödning. God 
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ekologisk status med avseende på näringsämnen kan inte uppnås till 2021 på 
grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kom-
mer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid 
genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. 

Vattenmyndigheten har beslutat att vattenförekomstens kemiska status 
uppnår ej god ytvattenstatus med avseende på halten av kvicksilver, tributyl-
tenn och polybromerade difenyletrar. Ingen tidsram är satt för att nå kvali-
tetskravet om god kemisk ytvattenstatus.  

Ett genomförande av planförslaget 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.  

Planområdet berörs av följande områdesskydd. 

Strandskydd  

Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Strandskyddet syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandom-
råden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra bygg-
nader eller vidta åtgärder som skadar växt- och djurliv.  

Genom Länsstyrelsens beslut den 30 nov 2014 utökades strandskyddet från 
100 till 300 meter från strandlinjen, vilket innebär att hällmarksområdet norr 
om campingen omfattas av strandskydd. För gällande detaljplan är strand-
skyddet delvis upphävt men det generella strandskyddet återinträder när en 
ny detaljplan upprättas.  

Ett genomförande av planförslaget kräver därför att strandskyddet måste 
upphävas för följande områden:  

 Det södra delområdet med befintlig servicebyggnad. Området ligger 
inom hundra meter från strandlinjen och omfattas därmed av det 
generella strandskyddet. 

 Inom hällmarksområdet norr om befintlig camping som idag om-
fattas av det utökade strandskyddet. 

Inom den del av befintlig camping som ligger mer än 100 meter från strand-
linjen återinträder inte strandskyddet.  

Särskilda skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet för den södra 
delen med befintlig camping är att platsen redan tagits i anspråk och saknar 
betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18 c § pkt 1). Särskilda skäl 
för upphävande av strandskyddet i den norra delen är att området behövs 
för att utvidga pågående verksamhet. (MB 7 kap 18 c § pkt 4). Det är inte 
möjligt att utvidga verksamheten på annan plats då utvecklingen behöver 

Strandskyddat område är blå-skrafferat. 
Planområdet visas med streckad linje.  
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ske intill befintlig campinganläggning.  

Även efter antagen plan kommer området präglas av låg grad av privatise-
ring. Detta på grund av att enskilda fastigheter inte får styckas av, verksam-
hetens art samt att området även fortsättningsvis kommer vara tillgängligt 
för allmänna passager för gång- och cykeltrafik. Planläggningen motverkar 
därmed inte strandskyddets syften.  

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 och kräver anmä-
lan till Länsstyrelsen i god tid innan arbeten påbörjas.  

Planförslaget föranleder inget behov av arbeten i vatten. 

  



 

 

10 

 Planbeskrivning Detaljplan för Sotenäs camping, del av Långevik 1:48 m.fl. 

 Samrådshandling, 2021-10-28 Väjern, Sotenäs kommun

PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Natur  

Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar 
Naturen inom området är typisk för kustnära delar av Bohuslän. Öppna 
hällmarker dominerar landskapsbilden i och runt planområdet. Marken 
inom planområdet består till största del av klipphällar med fläckvis vegetat-
ion inom de mindre utsatta delarna. Där det finns växtlighet i markskiktet på 
hällmarkspartierna består den främst av gräs, mindre sly och ljung. Dammar 
och vattengropar i berget förekommer också. Mellan hällmarksområdena 
finns lågpartier med rikare vegetation i form av träd och buskar eller gräs-
marker. 

En naturvärdesinventering, daterad 2018-11-30, har tagits fram av Natur-
centrum som underlag för detaljplanen. Områden med förhöjda naturvär-
den, så kallade naturvärdesobjekt bedöms enligt en skala från 1 till 4. Områ-
den med högt naturvärde, naturvärdesklass 2, redovisas med röd färg och 
områden med påtagligt naturvärde, klass 3, illustreras med orangefärg. Na-
turvärdesklass 1 och 4 har inte återfunnits inom inventeringsområdet.  

Naturvärden och skyddsvärda arter som identifierats i utredningarna sam-
manfattas nedan. Nummer inom parentes hänvisar till naturobjektsnummer 
på kartan intill. 

En bäck rinner längs vägen och mynnar vid den låglänta strandängen i söder 
(11). Bäcken har potential för vandrande havsöring och bedöms ha högt na-
turvärde. Längs bäcken växer en ridå av klibbal (8) med påtagligt naturvärde.  

Norr om området finns en lövträdsridå (2) med påtagligt naturvärde. Inom 
lövskogsridån finns ett flertal lågväxande lövträd så som ek, björk, rönn, ask, 
fågelbär mm. samt blommande trädarter. Skogspartiet förefaller gammalt 
med inslag av död ved och hålträd. Området nyttjas till viss del för uppställ-
ning av maskiner och materiel. En markväg som övergår i en stig går genom 
området.  

Två mindre dammar med högt naturvärde gränsar till området i väster. Dam-
marna är permanent vattenfyllda och ofta solbelysta vilket ger en lämplig 
lekmiljö för groddjur (5,6). 

Det finns även flera mindre vattenfyllda gropar, hällkar, med potential för 
vattenanknutna organismer inom hällmarksområdet i norr. Inga groddjur 
har dock påträffats inom dessa områden vid inventeringen. 

 

Planområde 

Utblickar mot ett vidsträckt hällmarksland-
skap och havet från hällmarksplatån norr om 
campingen. 
 

Utdrag ur naturvärdesinventering för 
Sotenäs camping. I anslutning till området 
finns två dammar (nr 5,6) med högt naturvärde, 
en lövskogsridå med påtagligt naturvärde (nr 2) 
samt en bäck med trädridå (nr 11 resp. 8) med 
högt naturvärde respektive påtagligt naturvärde.  
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Naturvårdsarter, bland annat fridlyst Gullviva och lopplummer har påträf-
fats utanför planområdet, inom de vegetationsrikare delarna längs Dinglevä-
gen. 

Planförslaget 
Vid ett genomförande av planen kommer naturmarksområden i norr tas i 
anspråk. Det innebär att områden som idag är obebyggda kommer omvand-
las till ytor för uppställning av husvagnar och husbilar. 

Eftersom varken dammarna (5,6) direkt i väster eller lövskogsridån (2) i norr 
inkluderas i planområdet berörs inte några påtagliga eller höga naturvärden. 

Bäcken längs Dinglevägen undantas från exploatering. Detta säkerställs ge-
nom att byggnader inte får placeras närmre än 4 meter från fastighetsgräns 
samt genom prickmark, dvs mark som inte får bebyggas.  

Geoteknik  

Förutsättningar 
SGU:s jordartskarta visar att marken inom området utgörs av berg. Det be-
döms därför inte föreligga någon risk för hälsa och säkerhet med hänsyn till 
de geotekniska förutsättningarna.  

Ett geoteknisk utlåtande avses tas fram inför granskning. 

Planförslaget 
Grundläggning av campingstugor kan ske på plintar på berg likt befintliga 
campingstugor. Nya campingplatser kan till stor del tillskapas genom utfyll-
nad av skrevor i berget. 

Fornlämningar 

Det finns inga uppgifter om fornlämningar inom planområdet.  

Bebyggelse 

Omgivande bebyggelse och landskapsbild 

Förutsättningar 
Stora delar av campingplatserna ligger i skydd av bergspartier på ett naturligt 
sätt, vilket bidrar till en minimal påverkan på omkringliggande landskap. 
Höjderna inom planområdet sträcker sig från 2 m ö h. i den södra delen till 
cirka 18 m ö h i norr.  

Befintliga campingstugor och servicebyggnader utgörs av låga byggnader 
som är placerade så att de skyms av omgivande berg. Byggnaderna har träfa-
sader med varierad färgsättning i rött, vitt, blått m.m.  

Hällmarksområdet i norr om befintlig camping utgörs av en bergsplatå. 
Planområdet har anpassats så att enbart de delar av hällmarksområdet som 
inte är synliga från Dinglevägen omfattas.  

Servicebyggnaden vid gräsmarksområdet i söder är placerad vid foten av ett 
bergsparti vilket gör att den inte får en framträdande roll i landskapsbilden.  

Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Marken ut-
görs av berg.  

Exempel på placering av campingstugor i förhål-
lande till berg inom befintligt campingområde.  
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Planförslaget 
Campingens centrala service- och stugområde (O1) ligger undanskymt i en 
dalgång mellan bergshöjder.  

Rumsbildande bergsklackar inom stugområdet undantas från bebyggelse och 
förses med en bestämmelse (n1) som innebär att marknivån inte får ändras. 

Inom hällmarksområdet i norr medges uppställningsplatser av säsongskarak-
tär för husbilar och husvagnar (N1) inom två mindre delområden som inte 
syns från Dinglevägen.  

Hällmarkskaraktären kan i stort bevaras inom området. Sprängning är inte 
tillåtet för att iordningställa uppställningsplatser (n2). Iordningställande av 
uppställningsplatser kan istället ske genom utfyllnader med grus och sten i 
bergsskrevor. Inga fasta byggnader tillåts på bergsplatån.  

Campingen har en säsongsbetonad karaktär vilket innebär att landskapsbil-
den förändras under året.  

Principsektioner 
 
 

Campingverksamhet 

Förutsättningar 
Vid infarten till campingen finns ett centralt område med campingstugor, 
villavagnar samt flera mindre servicebyggnader, bland annat tvättstuga, re-
ception och servicestation för sopor och färskvatten. Nedanför stugområdet 
finns ett låglänt gräs- och strandområde som används för uppställning av 
omkring 40 husbilar. Inom detta område finns även en servicebyggnad.  

Via mindre gångvägar och stigar som löper över berget och vid stranden nås 
badplatser och utsiktspunkter väster om campingen.  
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Planförslaget 
Planförslaget innebär att en ökad exploatering tillåts inom befintligt stugom-
råde. Därtill möjliggörs två mindre campingområden för husbilar i norr vilka 
förbinds av en ny väg.  

Inom de delar av den befintliga campinganläggningen som innefattas i plan-
området medges ökad byggrätt för byggnader i form av campingstugor, 
villavagnar samt servicebyggnader. 

Största tillåtna byggnadsarea per campingstugor utökas till 60 m2 (e1). Gäl-
lande detaljplan medger en maximal byggnadsarea om 30 m2 per byggnads-
kropp. Motivet till ökningen av tillåten byggnadsarea är att befintliga stugor 
inom området har en byggnadsarea om 45–55 m2 samt att detaljplanen ska 
ge flexibilitet för framtiden. Byggnadsarea per servicebyggnad ökar inte i nå-
gon större omfattning, men möjlighet ges att placera servicebyggnader på 
fler platser inom campingområdet jämfört med tidigare.  

Följande användningsområden anges på plankartan: 

Område O1- Tillfällig vistelse, campingstugor omfattar campingens centrala och 
östra områden, dessa områden är avsedda för alla funktioner som inryms i 
en modern campinganläggning, exempelvis campingstugor, villavagnar och 
service- och aktivitetsbyggnader.  

Område N1 - Friluftsliv och camping, uppställningsplatser för husbilar och husvagnar 
är avsett för rörlig camping av säsongskaraktär i form av tältning och hus-
vagns- och husbilscamping. Inga byggnader tillåts inom detta område. Mar-
ken inom detta område kommer delvis att jämnas ut för att möjliggöra upp-
ställning av husbilar och husvagnar.  

Område N2 - Friluftsliv och camping, servicebyggnad omfattar en befintlig service-
byggnad som ligger vid strandområdet. Detaljplanen ger möjlighet att bygga 
på servicebyggnaden med ytterligare en våning. Det finns även visst ut-
rymme för att bygga till servicebyggnaden. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd för campingstugor och tillkommande service-
byggnader är 3,5 meter och maximal takvinkel 27 grader. Med campingstu-
gor avses byggnader för campingboende, exempelvis villavagnar och cam-
pingstugor.  

För servicebyggnad anges största tillåtna byggnadsarea per e2 – område. För 
befintlig servicebyggnad (N2) inom det södra planområdet medges högst 
100 m2. Befintlig servicebyggnad inom området har en byggnadsarea om ca 
85 m2. Inom området för campinganläggning och stugor (O1) är största 
byggnadsarea för servicebyggnader 150 m2. Befintliga servicebyggnader får 
ha en högsta byggnadshöjd om 6 meter och en maximal takvinkel om 32 
grader. Avsikten är att byggnader i två våningar ska tillåtas. 

Byggnadshöjden ska räknas från överkant på byggnadens bottenbjälklag 
som får placeras max 0,5 meter över markens högsta punkt inom 

Föreslagen markanvändning inom detaljplanen:  
Område N1 - Friluftsliv och camping, uppställ-
ningsplatser för husbilar och husvagnar N2 - 
Friluftsliv och camping, servicebyggnad, 
O1- Tillfällig vistelse, campingstugor. 
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byggnadens fasadliv. Området är i vissa delar starkt kuperat och grundlägg-
ningen behöver kunna anpassas till terrängen för att medge bebyggelse på 
exempelvis plintar. Nya byggnader ska placeras minst 4 meter från fastig-
hetsgräns. Befintliga campingstugor som ligger på mindre avstånd från fas-
tighetsgräns får finnas kvar och byggas till.  

För att förenkla områdets användning medger planen bygglovsbefrielse för 
uppställning av husbil och husvagn. 

  

Bild som visar hur byggnadshöjd beräknas i 
denna detaljplan. 

 

Nya områden för 
uppställningsplatser. 
Inga byggnader plan-
eras (N1).  

Befintligt Camping-
område ges ökad 
byggrätt (O1) 

Befintligt Service-
byggnad ges ökad 
byggrätt (N2) 

Planområdet uppdelas i tre olika markanvändningar. Område O1 och N2 som omfat-
tar befintligt campingområde samt område N1 som omfattar utvidgat campingområde 
mot norr.  
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Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Höjdförhållandena inom området varierar kraftigt. Stora delar av planområ-
det är relativt flacka vilket gör att fullgod tillgänglighet kan tillgodoses i 
dessa delar medan andra delar är starkt kuperade.  

Befintliga servicebyggnader inom planområdet har god tillgänglighet.  

Friytor och rekreation 

Förutsättningar 
Tillgången till friytor och rekreation är god. Lekplats och ytor för bollspel 
etc. finns inom och i anslutning till campingområdet. En gångväg går genom 
campingområdet mot söder och ansluter mot gångvägar i väster där den väl-
besökta badstranden Hammarudden är belägen.  

Gångvägar inom campingen leder till bergsområdet i norr och cirka 500 me-
ter norr om planområdet ligger Solviks Campingplats. Längre västerut ligger 
naturreservatet Ramsvikslandet. 

Planförslaget 
Naturmarkskaraktär inom området innebär att det finns goda möjligheter att 
tillskapa ytor för rekreation och spontanlek.  

Det är viktigt att allmänheten även i fortsättningen har möjlighet att röra sig 
genom campingområdet och därmed kunna ta sig till omgivande naturområ-
den via det befintliga promenadstråket. Vägarna genom det norra delområ-
det beläggs med ett ”x” i plankartan som, tillsammans med ett servitut till 
förmån för de intilliggande kommunala fastigheterna, ska säkerställa allmän-
hetens tillträde genom campingområdet. 

För att möjliggöra föreslagen markanvändning föreslås strandskyddet bli 
upphävt inom hela planområdet. För de södra delarna av planområdet, som 
berör befintlig camping och servicebyggnad, är skälet för upphävande att 
marken redan är ianspråktagen. Särskilda skäl för upphävande inom den 
norra delen är att utvidgningen behövs för att utveckla en pågående verk-
samhet.  

Påverkan på friluftslivets intressen till följd av utbyggnaden blir liten ef-
tersom det fortsatt kommer vara möjligt att passera genom området. Områ-
det kommer ha en luftig bebyggelsestruktur med små byggnadsvolymer i 
förhållande till exempelvis traditionella villor. En campinganläggning karak-
täriseras också av små tomtytor och låg grad av privatisering vilket även 
fortsättningsvis ger allmänheten god möjlighet att nyttja områdena för fri-
luftsliv. Fastigheter får ej styckas av och säljas som enskilda villatomter.  
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Trafik 

Vägar/Gator, g/c-vägar 

Förutsättningar 
Tillfart till Sotenäs camping sker direkt från Dinglevägen, väg 174. Följer 
man Dinglevägen mot norr är närmaste samhälle Hunnebostrand (7 km). 
Mot söder efter samhället Väjern (500 m) ligger samhället Kungshamn (3,5 
km). 

Inom campingområdet finns ett nät av mindre vägar för husbilar och hus-
vagnar att ta sig fram på. För att inte ta mer naturmark i anspråk än nödvän-
digt hålls vägar smala. De fastigheter som ligger nordväst om det norra del-
området använder befintlig väg genom campingen som tillfartsväg till sina 
fastigheter.  

Gång- och cykelväg finns utmed aktuell sträcka av Dinglevägen fram till 
Kungshamn. Enligt översiktsplanen ska en utbyggnad av ett sammanhäng-
ande gång- och cykelvägnät från Väjern mot Hunnebostrand prioriteras.  

Dinglevägen är Kungshamns norra infartsväg med Trafikverket som väghål-
lare. Årsmedeldygnstrafiken utmed den delsträcka av vägen som angränsar 
till planområdet är 4500. Trafikflödet varierar dock kraftigt över året från 
3000 - 8000 fordon, med en topp under juli.  Hastigheten utmed aktuell väg-
sträcka är 60 km/h. 

Planförslaget 
Befintligt nät av mindre vägar inom planområdet kommer att byggas ut för 
att säkra tillgänglighet till de nya delarna av campingplatsen. 

Allmänna gång- och cykelvägar som kopplar Dinglevägen genom camping-
området till promenadvägar i angränsande naturmarksområden tryggas ge-
nom ”x”-områden. Det innebär att områdena ska hållas tillgängliga för all-
männyttiga gång- och cykelpassager. De gång- och cykelvägar som avses är 
redovisade på kartan till vänster. 

Via passage ”A” och ”B” nås promenadvägar i väster och norr samt angrän-
sande bostadsfastigheter. Passage ”C” ansluter till allmänna promenadvägar 
längs med berg och hav i söder.   

Passage A, B och C ska hållas tillgängliga 
för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Gång-
vägarna ansluter till promenadvägar i omgi-
vande naturmark. Via väg A och B nås även 
angränsade bostadsfastigheter.  
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In/utfarter, varumottag och parkering 

Infart till campingen sker direkt från Dinglevägen i befintlig sträckning.  

Parkeringsbehovet för samtliga campingplatser ska lösas på kvartersmark 
inom planområdet. Parkeringsplatser för campingstugor och mindre besöks-
parkeringar kan tillskapas efter behov. 

Kollektivtrafik 

Cirka 100 meter från entrén till Sotenäs camping vid Dinglevägen finns håll-
platser för busstrafik med linjer mot Bovallstrand, Kungshamn och Göte-
borg. Längs linjerna finns anslutningstrafik mot Uddevalla, Lysekil och 
Trollhättan.   

Service 

Förutsättningar 
Ca 700 m från planområdet vid Dinglevägen finns Väjerns centrum med ett 
litet affärsområde med butiker, bageri och restaurang. Café finns på bad- 
och aktivitetsanläggningen Tumlaren.  

Inom campingområdet finns en liten servicebutik för gästerna. 

Planförslaget 
Vid ett genomförande av planen kommer fler besökare att få utrymme på 
campingen vilket ger underlag för ett större serviceutbud, som även kan 
nyttjas av de boende i närområdet. 

Befintlig servicebyggnad i anslutning till strandområdet i den södra delen av 
campingen ges planstöd genom detaljplanen. 
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Teknisk försörjning 

VA och dagvatten 

Förutsättningar 
Campingområdet ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet för VA. 
Enskilda ledningar finns i havet fram till förbindelsepunkt/mätpunkt vid 
kommunens VA-ledningar strax norr om samhället Väjern.  

Befintliga campingstugor har inga VA-installationer, istället finns mindre 
servicebyggnader med dusch, kök och toaletter. 

Dagvattnet ansamlas i lågpunkter i terrängen eller rinner öppet via naturliga 
lågpunkter i berget och längs vägar i riktning mot havet. Mellan bergsområ-
dena finns vegetations- och gräsmarkspartier där en del av regnvattnet infil-
treras. Längs Dinglevägen finns ett avskärande dike som leder vattnet ned 
mot strandområdet i söder 

Huvudvägarna inom campingen är asfalterade men större delen av de 
mindre vägarna och uppställningsytorna inom campingen utgörs av utfyllna-
der av grus och sten.  

Planförslaget 
Avrinning från planområdet bedöms inte öka i någon större omfattning då 
marken där nya campingbyggnader planeras utgörs av berg och hällmark. 
Vegetation kommer att behöva avlägsnas i mycket begränsad omfattning. 
Inga nya byggnader planeras på mjukmark eller inom de mindre skogspartier 
som finns inom planområdet. 

Möjligheterna till infiltration är begränsade på grund av att större delen av 
planområdet utgörs av berg. Dagvattenhantering föreslås ske likt idag, det 
vill säga ansamlas i lågpunkter i berget eller infiltreras i kringliggande natur-
mark. Naturliga lågpunkter och befintliga diken vid Dinglevägen samt 
bäcken kan nyttjas för avledning. Att tillskapa insprängda magasin bedöms 
inte vara tekniskt möjligt eftersom det innebär stora ingrepp i berget.  

Viss fördröjning och rening kan ske i de öppna rinnvägarna som avleder 
dagvattnet mot recipienten. Föroreningar från husbilar och övriga transpor-
ter kan till viss del infiltreras i befintliga och nytillkomna grusytor vid upp-
ställningsplatsen, eller infiltreras i öppna gräsytor och befintligt dike utmed 
Dinglevägen. 

Inga nedströms liggande fastigheter påverkas negativt av exploateringen. 

En dagvattenutredning avses tas fram inför granskning. 

El, tele och datakommunikation 

Campingen är ansluten till befintligt el- och telenät. Teleledningar finns vid 
receptionsbyggnaden vid entrén till området och ska beaktas. Vid eventuellt 
behov av undanflyttning ska ledningsägaren kontaktas. 
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Värme och avfall 

Servicestation för avfall och källsortering finns vid infarten till campingom-
rådet.  

Hälsa och säkerhet 

Risk för bergras 

En Bergteknisk utredning har tagits fram av Bergab, daterad 2019-04-01. 
Sammantaget bedöms berget inom hela undersökningsområdet vara stabilt 
med undantag för ett potentiellt åtgärdsområde.  

Väster om receptionsbyggnaden finns ett uppsprucket bergsparti. Detta om-
råde kan vara instabilt och bör rensas med skrotspett innan byggnation på-
börjas. På plankartan anges att berget ska säkras och rensas innan startbe-
sked för byggnation får ges nedanför berört område. Efter avslutade eventu-
ella bergschakt och bergrensning tillkallas bergsakkunnig för att bedöma 
eventuellt behov av bergförstärkning, som exempelvis bultning.  

Risk för skred 

Risk för skred bedöms inte förekomma då marken utgörs av berg. 

Radon 

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

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

Buller 

Planområdet angränsar till Dinglevägen som sommartid är relativt hårt trafi-
kerad. Inga permanenta bostäder föreslås inom området och en bullerutred-
ning bedöms därför inte vara nödvändig.  

Skyddsavstånd/Byggnadsfritt avstånd 

Generellt råder ett byggnadsfritt avstånd upp till 30 meter från den statliga 
vägen. Förbudet gäller dock inte om området omfattas av en detaljplan som 
i detta fall, frågan hanteras då istället under planprocessen. Det finns redan 
idag byggnader som ligger på mindre avstånd än 30 meter från Dinglevägen, 
väg 174, bland annat en servicebyggnad och campingstugor. 

Befintliga byggnader som ligger närmre än 30 meter från vägen bekräftas i 
detaljplanen. Även enstaka ytterligare campingbyggnader kan tillkomma 
inom 30 meters zonen bakom befintliga hus. Eftersom aktuell vägsträcka är 
rak samt att hastigheten är begränsad till 60 km/h bedöms detta inte leda 
ökade trafikproblem jämfört med dagens situation.   

Farligt gods 

Dinglevägen är klassad som en sekundär transportled för farligt gods. En 

Väster om receptionsbyggnaden finns ett upp-
sprucket bergsparti som kan behöva rensas.  
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riskutredning finns för gällande detaljplan, daterad 2005-12-08. Inga riskre-
ducerande åtgärder bedöms vara nödvändiga eftersom risken för att en 
olycka ska inträffa är liten samt att området används för boende under kor-
tare perioder. 

Förorenad mark 

Tidigare markanvändning utgörs av camping och naturmark. Inga indikat-
ioner finns på att mark inom området innehåller föroreningar. En utredning 
avseende markmiljö bedöms därför inte vara nödvändig. 

Risk för höga vattenstånd 

Länsstyrelsen har gett ut handboken Stigande vatten – en handbok för fysisk 
planering i översvämningshotade områden samt det tillhörande planerings-
underlaget Faktablad – Kusten. Materialet utgår från en planeringsmodell 
där översvämningsrisken delas in i olika zoner. I låglänta zoner är sannolik-
heten för att en översvämning inträffar hög, exempelvis i planområdets 
strandzon. För Smögen (som är planområdets närmaste jämförelsestation) 
presenteras i Faktablad – Kusten en beräkning av framtida högsta högvatten 
år 2100, inklusive vinduppstuvning, till en nivå på 2,2 m.ö.h. (RH 2000). 
Med 1,0 m säkerhetsmarginal ger det en planeringsnivå som inte bör under-
stiga 3,2 m.ö.h. 

Strandområdet söder om planområdet ligger lågt och vid höga vattenstånd 
kan högvattnet sträcka sig upp till Dinglevägen. Planområdets södra del som 
omfattar befintlig servicebyggnad, ligger på ca +2 meter över havet. Med 
hänsyn till att byggnaden är befintlig och har säsongsbetonad karaktär be-
döms riskerna kopplade till höga vattenstånd inte vara betydande.  

Höjdskillnaderna är stora inom planområdet och marknivån stiger brant till 
cirka +18 meter i norra delen av planområdet.   

Räddningsvägar/Brandsäkerhet 

Närmsta brandstation och ambulansstation finns i Kungshamn.  Åtkomlig-
het för Räddningstjänsten säkerställs genom befintliga vägar genom områ-
det.  

För att risken för brandspridning ska minimeras bör avståndet mellan två 
campingfordon vara minst fyra meter. På plankartan finns en upplysning om 
att Statens räddningsverks författningssamling, SRVFS 2004:12, ska beaktas 
vid bygglovprövning avseende avstånd mellan byggnadsenheter.  

Vid risk för höga vattenstånd kan högvattnet 
sträcka sig upp till Dinglevägen. 
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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 eller ej.  

Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad undersökning ut-
förts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Innan kommunen tar ställning om eventuell  betydande miljöpåverkan ska 
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Detta sker i samband med 
plansamrådet. 

Sammanfattning  
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och 
bedöms inte skada de riksintressen som finns i området. Utbyggnaden utgör 
en komplettering inom och i direkt anslutning till befintlig camping och 
medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Ett genomfö-
rande av planförslaget bedöms inte heller innebära ett överskridande av gäl-
lande miljökvalitetsnormer.  

Förslag till ställningstagande 
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras.  

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.miljomal.se 

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

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

Begränsad klimatpåverkan 

En utökning av campingstugorna kommer att generera ökad trafik. 
Föreslagen utveckling av befintlig campinganläggning bedöms dock inte öka 
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utsläppet av växthusgaser i någon betydande omfattning.  

Frisk luft  

Den ökning av partikelhalter som motsvarar nuvarande och tillkommande 
trafik är mycket liten. 

Ett rikt växt och djurliv 

Genom förslaget kommer obebyggda bergsområden att tas i anspråk. En 
naturinventering har genomförts och områden som identifierats med höga 
naturvärden har undantagits från planläggning. Inom den utvidgade 
campingen kan vägar och campingenheter till stor del placeras utifrån 
befintlig naturmiljö. Karaktärsgivande berghällar sparas. 

Levande skogar 

Mindre bestånd av träd och buskar samt enstaka träd och buskar på berg 
kommer att försvinna med planens genomförande.  

Giftfri miljö 

Marken i planområdet är inte i behov av sanering och den planerade 
användningen för camping bedöms inte generera några föroreningar. 

Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag  

Befintlig camping är kopplad till kommunens vatten- och avloppsnät. 
Omhändertagandet av dagvatten hanteras under planprocessen.  

God bebyggd miljö 

Genomförande av planförslaget medger utveckling av en befintlig 
campinganläggning som ett led i utvecklingen av besöksnäringen i 
kommunen. Detaljplanen utformas på ett sätt som gör campingen attraktiv 
för besökare.  

Befinliga campingenheter är inte framträdande då de skyms av högre berg. 
Tillkommande ställplatser för husbiar förläggs så att de inte syns från 
Dinglevägen. Hällmarkskaratären kan i stort bevaras inom området och 
rumsbildande bergshällar sparas. Detta innebär sammantaget att förslaget får 
mycket liten påverkan på landskapsbilden.  
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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 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, 
om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudman-
naskapet istället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser inom plan-
området. 

Detaljplanen omfattar ingen allmän plats. 
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Ansvarsfördelning 

 Ansvarsfördelningen redovisas översiktligt i tabellen nedan. 
 

Anläggning Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Kvartersmark: 
  

N1 Exploatör/fastighetsägare Exploatör/fastighetsägare 

N2 Exploatör/fastighetsägare Exploatör/fastighetsägare 

O1 Exploatör/fastighetsägare Exploatör/fastighetsägare 

Va och dagvatten – ny an-
läggning 

Exploatör/fastighetsägare, 
från anvisad anslutnings-
punkt. 

Exploatör/fastighetsägare 

El- och teleledningar Exploatör (flytt av befintliga 
ledningar) 

Respektive ledningsä-
gare 

Gång och cykelvägar för 
allmän trafik (x-områden) 

Kommunen ansvarar för att 
ansöka om servitut. Långe-
vik 1:69 föreslås bli härs-
kande fastighet. 

Exploatör/fastighetsägare 

 
Allmän platsmark 
Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningen N1, N2, och O1. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av teknisk infrastruktur, vägar 
och byggnader på kvartersmark. Exploatören ansvarar även för ny- och be-
fintlig va- och dagvattenanläggning fram till anslutningspunkt.   

Avtal 

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

Exploateringsavtal 
Då inga kommunala anläggningar berörs behöver ett exploateringsavtal inte 
upprättas. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 

I planområdet ingår fastigheten Långevik 1:48 som ägs av Sotenäs Camping. 
Därtill ingår delar av en samfälld fastighet och en outredd fastighet vid 
strandområdet.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

 

 
Planområdet berör delar av tre fastigheter varav en är samfälld och en är outredd (fastighetsbeteck-
ning saknas). Långevik 1:48 som ägs av Sotenäs camping, är markerad i gult, den samfällda fas-
tigheten (s:6) är markerad i lila och den outredda fastigheten i blått. 
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Fastighetsbildning 

Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser och upp-
låtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildningsåtgärder prövas inom lant-
mäteriförrättningar av Lantmäteriet. Förrättningar som krävs för genomfö-
rande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen. 

Detaljplanen medför inget behov av fastighetsreglering.  

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 

Inom planområdet finns en marksamfällighet (i två delar).  

- Sotenäs Långevik s:6 

Servitut och rättigheter 

Följande servitut och rättigheter berör planområdet: 

Officialservitut för Väg och parkering, där Långevik 1:76 ges rätt att an-
vända och iordningställa område för utfart och parkering inom Långevik 
1:48 1427–71.2 och 1427–71.1, 1427–71.3 (de två sistnämnda berör ej plan-
området). 

Officialservitut för VA, som avser rätt att anlägga underhålla och förnya vat-
ten- och avloppsledningar fram till kommunens förbindelsepunkt, till för-
mån för Långevik 1:76, 1427–71.4 

Avtalsservitut för elledning till förmån för Fjällskivlingen 1 och Långevik 
1:50, 1427IM-05/3 083 9.1 

Avtalsservitut för område som ger Långevik 1:50 tillåtelse ha sopor och 
postlåda inom Långevik 1:48, D201700296378:1.1. 

Avtalsservitut för kraftledning som avser markförlagd kraftledning utmed 
Dinglevägen, 2014-11-26, D201400490103:1.1 

Nyttjanderätt för område, 71/7267, ej lokaliserad. 

Icke inmätta teleledningar tillhörande Skanova går genom området till de an-
gränsande bostadsfastigheterna Långevik 1:50 och 1:51. 

Ledningsrätt till förmån för Askum Fiber, elektrisk kommunikation, 1427-
2019/3.1    

Ovanstående rättigheter och servitut påverkas inte av planförslaget. 
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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 eller marklösen.  

I tabellen på följande sida redovisas de bedömda konsekvenserna för fastig-
heterna inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsreglering-
arna endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Fastighets- 
beteckning 

Bedömd konse-
kvens av planen 

Övriga  
kommentarer 

Långevik 1:48 Fastighetens omfattning 
blir oförändrad. Detalj-
planen ger ökad byggrätt. 

 

Långevik outredd fastig-
het och Långevik S:6 

Fastigheternas omfatt-
ning blir oförändrade.  

 

Anläggnings- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  
av planen 

Övriga  
kommentarer 

 
Officialservitut, 1427–
71.1, 1427–71.2, 1427–
71.3, 1427-71.4 

 

Påverkas inte  Servitut avseende väg 
och parkering samt 
VA-ledningar till för-
mån för Långevik 1:76 

Avtalsservitut, 
D201700296378:1, 
1427IM-05/3 083 9.1 
 

Påverkas inte  Servitut avseende par-
kering, elledning samt 
sopor och postlåda till 
förmån för Långevik 
1:50. 

Avtalsservitut, 
D201400490103:1.1. Påverkas inte  Avtalsservitutet avser 

kraftledning utmed 
Dinglevägen, utanför 
planområdet. 
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Ledningsrätt, 1427-
2019/3.1    

 

Påverkas inte Ledningsrätt till förmån 
för Askum Fiber, elekt-
risk kommunikation. 

Ekonomiska frågor 

Allmänt, plankostnader 

Upprättandet av detaljplanen bekostas av exploatören i enlighet med tecknat 
planavtal. Kostnader förenade med planläggning belastar exploatören. 

Exploateringskostnader 

Sotenäs Camping ansvarar för samtliga åtgärder, uppförande och fortsatt 
underhåll av byggnader och markanläggningar. 

Sotenäs Camping ansvarar för utbyggnad och drift av va- och eventuella an-
läggningar för omhändertagande av dagvatten. 

Fastighetsbildning/servitut 

Inga nya fastigheter behöver skapas till följd av detaljplanen.   

Rättighet för allmänna gång- och cykelvägar (x-områden) bör sökas av kom-
munen. Servitutet kan förslagsvis kopplas till den kommunala fastigheten 
Långevik 1:69. Behovet av ett servitut avgörs slutligen i lantmäteriförrätt-
ningen. Det krävs att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet 
för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-området. 

Tekniska frågor 

Kvartersmark 

Gator/Vägar, gång- och cykelvägar 
Exploatören ansvarar för anläggande och skötsel av vägar och gång/cykel-
vägar inom planområdet.  

Vatten- och avlopp, dagvatten 
Exploatören ansvarar för drift och underhåll av enskilda VA-ledningar inom 
planområdet. Dagvatten ska omhändertas lokalt.  

Geoteknik 
Campingstugor kan grundläggas genom plintar på berg. Campingplatser för 
husbilar iordningställs genom utfyllnader i berget.  

Bergteknik 
Bergsslänten väster om receptionsbyggnaden ska säkras innan startbesked 
för nybyggnad får ges. Efter avslutat bergschakt/ bergrensning tillkallas 
bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov av bergförstärkning. 
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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 vinner detaljplanen laga kraft. 

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

2012/2019 Plantillstånd 

Sept 2021 Beslut om samråd 

Okt/Nov 2021 Samråd av förslag till detaljplanen  

Dec 2021          Beslut om utställning 

Jan 2022  Granskning av förslag till detaljplan 

Mars 2022  Godkännande av detaljplan 

April 2022  Antagande av detaljplan 

Maj 2022  Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gus-
tafsson, planeringsarkitekt, Helena Bråtegren, arkitekt, Hanna Persson, arki-
tekt, Michael Johansson, lantmäteriingenjör. Planförslaget har handlagts av 
Astrid Johansson, Planhandläggare, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
 
 
Astrid Johansson, Planhandläggare Kalle Gustafsson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Arkitekter AB 


