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Sammanfattning
Smögens Hafvsbad är en uppskattad verksamhet mitt i Smögen som sedan sekelskiftet 1900 har erbjudit både Smögenbor 
och resenärer tillgång till spa, restaurang och hotell. Med åren har verksamheten utvecklas och anpassats till nya förutsätt-
ningar och den senaste större förändringen av verksamheten skedde  för 20 år sedan, 2001, när verksamheten byggdes ut 
med en ny hotelldel. 

För att möta dagens behov behöver Smögens hafsbad utvecklas. Detta föreslås ske genom en tillbyggnad i en våning av 
hotelldelen och en ombyggnad av entré, spaavdelning och restaurang. Denna planansökan utreder hur detta kan ske på bästa 
sätt och belyser även konsekvenserna av till- och ombyggnaden, samt utreder hur dessa konsekvenser kan tas om hand.
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Fakta, Smögens Hafvsbad
Antal gäster per år:      ca 32 000 övernattande och ca lika många dagsgäster.
Antal hotellrum idag:      76 st.
Antal hotellrum planerat:      87 st.
Antal parkeringsplatser idag:     62, se mobilitets PM för mer info.
Antal parkeringsplatser planerat:     1 parkeringsplats per rum.
BTA idag:       ca 7 700 m2.
BTA planerad:       ca 8 600 m2.
Tomtstorlek SOTENÄS SMÖGENÖN 98:1 1&2:   5 840 m2.

Bakgrund
Smögens Hafsbad är en hotell-, restaurang-, och spaverk-
samhet som är beläget mitt på Smögenön, vackert beläget i 
Smögens karaktäristiska bebyggelse med utsikt över havet. 
Verksamheten har varit i drfit sedan sekelskiftet 1900 och 
har idag behov av att utvecklas och moderniseras för att 
fortsätta vara en viktigt del för både Smögens åretruntboen-
de och för Smögens besöksnäring. Aspelin Ramm inkommer 
därför till kommunen med denna planansökan. 

Intervju
Arbetet med planansökan började med ett möte där Sote-
näs kommun, Smögens Hafvsbad och Radar arkitektur var 
medverkande. Utifrån denna möte hölls en intrvju med Nils 
Folkesson, hotellchef för Smögens Hafvsbad för att ge svar 
på varför det är viktigt för Smögens Hafvsbad som verksam-
het att få möjlighet till till- och ombyggnation. 

Vad är upprinnelsen till att hotellet vill genomföra en 
till- och ombyggnation?

Det började 2017 när Nils blev chef för hotellet och upp-
täckte att det blev trångt framför försäljningsstället vid 
baren. Hotellet kunde inte ta vara på den försäljning som 
egentligen var möjlig på grund av ineffektiva situationer 
som uppstod framför baren. Det öppnade Nils ögon för att 
samma sak även gällde på många andra platser inom hotellet. 
Detta ledde till tanken att hotellet behövde byggas ut med 
större restaurang, större spa och fler rum. 

En större restaurang behövs för att kunna erbjuda ett resa-
taurangalternativ till Smögens åretruntboende, och inte bara 
till hotellets gäster. Enligt Nils som tidigare varit krogbran-
schen så är det ett framgångsrecept att kunna etablera sig 
hos de som bor i närområdet. Det känns också fint att kunna 
ge en tjänst tillbaka till alla som bor på Smögen och får 
Smögen att leva året runt.

Idag finns en stor konkurrens bland hotell som erbjuder 

spaavdelningar. 2001 när Smögens Hafvsbad senast bygg-
des ut ledde hotellet utvecklingen och hade en av de finare 
spaavdelningarna. Nu har många konkurrerande aktörer in-
vesterat mycket i sina spaavdelningar och Smögens Hafvsbad 
har hamnat i skymundan. Spagästerna åker helt enkelt någon 
annan stans, till exempel Falkenberg, Stenungsbaden eller 
Gullmarsstrand.

Ett exempel på hur viktigt en bra spaavdelning är för ett 
hotell är Selma spa i Sunne, de har investerat mycket i en bra 
spaavdelning och kan nu locka gäster från ett mycket större 
upptagningsområde än de gjorde tidigare. Har man en bra 
produkt så kommer gäster att vilja åka dit, även om destina-
tionen ligger avsides.

Tillbyggnaden av fler rum behövs för att kunna ta emot stör-
re och fler konferensgrupper och därmed ett ökat kundun-
derlag under lågsäsong. Fler rum behövs också för att kunna 
bekosta utbyggnationen av restaurangen och spaavdelningen.

De flesta av hotellets utrymmen är byggda för att serva 
många färre hotellrum än vad som finns idag. Restaurangkö-
ket är byggt för att serva 26 rum, spaavdelningen är byggt för 
att serva 40 rum. Allmänna utrymmen behöver tas i anspråk 
vid konferenser och så vidare.

Vad kommer att hända om hotellet inte gör denna 
till- och ombyggnad?

Om man inte gör något, utan låter hotellet vara som det är 
idag så kommer det fortsätta att tappa konkurrenskraft jäm-
fört med liknande resmål. Det kommer då att bli svårare och 
svårare att få lönsamhet i verksamheten och till slut kan det 
resultera i att hela verksamheten behöver lägga ner. Det gäl-
ler att alltid kunna erbjuda en bra produkt som är i paritet, 
och förhoppningsvis lite bättre än sina konkurrenter.

Vilka svårigheter och möjligheter finns i och med att 
verksamheten är placerad på två olika platser?
Smögens Hafvsbad är uppdelad i två delar, huvudbyggnaden 
som kallas "Hafvsbadet" och ”Läsidan”, ett annex beläget 
cirka 150 meter från huvudbyggnaden. Det finns många 

Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - bakgrund och intervju

"Enligt Nils som tidigare varit krogbranschen så är det ett 
framgångsrecept att kunna etablera sig hos de som bor i 

närområdet." 

"Det gäller att alltid kunna erbjuda en bra produkt som 
är i paritet, och förhoppningsvis lite bättre än sina kon-

kurrenter."
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - intervju

Indelning av verksamhetens olika delar idag (oktober 2022)

svårigheter med detta. Gäster som bor på Läsidan vill inte gå 
till spaavdelningen eller resaturangen när det är dåligt väder. 
I och med detta finns en risk att spa- eller restaurangbesöket 
uteblir. Uppdleningen innebär även en del logistikproblem 
mellan byggnaderna. Byggnaderna har dessutom olika utse-
ende och "klass", en gäst som bokat hotellrum på Smögens 
Hafvsbads hemsida riskerar att bli besviken om de tilldelas 
ett rum på Läsidan. Smögens Havfsbad är medvetna om 
att de kommer behöva uppdatera till exempel interiörer och 
sälja en mer liknande produkt i båda byggnaderna. Samtidigt 
framhäver Smögens Hafvsbad att det hade varit väldigt posi-
tivt om man kunde få vägen mellan Hafvsbadet och Läsidan 
att hänga ihop bättre, kanske genom bättre skyltning eller 
andra ingrepp längs vägen.

Enligt Nils på Smögens Hafvsvbad finns även en positiv 
aspekt med att ha hotellet på två platser. Det går att separera 
olika grupper som besöker hotellet. Om till exempel en kon-
ferensgrupp vill vara för sig själva så kan de få hela Läsidan 
för sig själva.

En till- och ombyggnad skulle öka hotellets behov av 
parkeringsplatser och leveranser. Hur ser parkering 
och leveranssituationen ut idag? Och hur hade den 
optimalt sett ut efter till- om ombyggnationen?
I dagsläget är parkeringssituationen ett problem. Ibland 
krävs till och med att hotellets personal hjälper till att 
parkera en del bilar om hotellet är fullbelagt. Då kan de till 
exempel dubbelparkera vissa bilar. Den optimala situationen 
efter till- och ombyggnaden är att det ska finnas en parke-
ringsplats per rum.

Idag är leveranserna ineffektiva, det krävs till exempel att 
personalen bär och kånkar när leveranser skulle kunna ske 
med haddragen truck på pall. Därför vill Smögens Hafvsbad 
omorganisera sina lokaler för leveranser. I dagsläget finns 
tre platser där leveranser sker. Läsidans har en lastbrygga 
för tvätt, som fungerar bra. I Hafvsbadets sydvästra hörn 
levereras mat och dryck. Även avfall hämtas här. I Hafvsba-
dets nordvästra hörn sker leveranser med tvätt samt en del 
kemikalier till spaavdelningen.

Optimalt för Smögens Hafvsbads leveranser är att bygga två 
nya komplementbyggnader. En i Hafvsbadets sydvästra hörn, 
för avfallshantering, så att befintligt avfallsrum istället kan 
fungera som varumottagningsrum. En annan skulle byggas 

på befintlig planteringsyta längst in vid den stora parke-
ringen vid Hafvsbadet. Den skulle användas som förråd till 
spaavdelningen och då möjliggöra en bättre ombyggnad i 
spaavdelningen. Komplementbyggnaderna behöver inte vara 
speciellt stora.

Övriga förbättringar gällande transportfrågor är att det 
skulle vara bra att få bättre skyltning till hotellet från allmän 
väg, framför allt till Läsidan. Det är vanligt att gäster inte 
hittar dit.

Vilket helhetsintryck får hotellets gäster idag? Och 
vilket helhetsintryck önskar hotellet att ge efter en 
till- och ombyggnad?
Smögens Hafvsbad tror att det finns risk att deras gäster idag 
upplever hotellet som trångt, lite slitet och lite ”i bakvattnet”. 

Det har inte uppdaterats så mycket på senare år. 
Men helhetsintrycket innefattar även att kunder får en hem-
mahoskänsla och att det känns familjärt. Hotellets största 
tillgång är inte hotellet i sig. Det är läget på Smögen, med 
de utblickar som finns från restaurangen och spaavdelning-
en som lockar gäster. Det motiverar Smögens Hafvsbads 
ambition att bygga ut sin restaurang och spaavdelning för 
att kunna säkerställa att alla gästerna ska kunna uppleva 
Smögen när de sitter vid frukostbordet eller befinner sig i 
spaavdelningen. 

Vilket första intryck får hotellets gäster idag? Och 
vilket första intryck önskar hotellet att ge efter en 
till- och ombyggnad?
Lobbyn vid huvudentrén är nyligen renoverad och Smö-
gens Hafvsbad är nöjda med resultatet. Det har blivit en 
lugn skön plats i vilken man kan vistas och göra vad man 
vill. Problemet är att den nya lobbyn är liten till ytan vilket 
betyder att det är en väldigt liten del av hotellets gäster som 
just nu får möjlighet att utnyttja den. Om Lobbyn byggs ut 
så kan den även inrymma mer funktioner, kanske ett shuff-
leboardspel eller andra aktiviteter som kan göra denna del av 
hotellet till en samlingspunkt. Att utvidga lobbyn inte bara 
bra för hotellets gäster, utan även för Smögens åretruntbo-
ende. Ambitionen är att den till- och ombyggda lobbyn ska 
fungera som en mötesplats med pubkänsla året runt.

"...det finns en risk att deras gäster idag upplever hotellet 
som trångt, lite slitet och lite i " bakvattnet"."
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - förslag till utbyggnad och utveckling

Indelning av verksamhetens olika delar efter om- och tillbyggnad

Utbyggnad av Hafvsbadet
Förslaget för Smögens Hafvsbads till- och ombyggnad stär-
ker hotellets befintliga tjänster genom att skapa en ny entré, 
utöka den befintliga restaurangen, bygga till en ny solterrass, 
förnya och expandera befintlig spaavdelning och bygga till 
en extra våning med 11 nya hotellrum. Detta möjliggör 
Smögens Hafvsbad att möta en ökande efterfrågan, samti-
digt som verksamheten fortsätter att vara en stor arbetsgivare 
i Smögen.

Den tillbyggda entrén har fasad i oljad ceder och knyter an 
till befintlig materialpalett från 2001 års tillbyggnad. Entrén 
skapar ett bättre första intryck hos ankommande gäster, och 
blir en mötesplats för åretruntboende.

De 11 tillkommande hotellrumen byggs ovan befintlig 
tillbyggnad från 2001. Detta medför att volymens höjd ökas 
en våning. Våningens fasad mot parkering kommer att vara 
i grå granit som matchar det bakomliggande berget. En rad 
takfönster ger dagsljus i den nya volymen, samtidigt som 
glaset lättar upp det tunga visuella intrycket av graniten.

Tillbyggnaden av hotellrum syns även från Parkgatan som 
ligger norr om Hafvsbadet. Tillbyggnaden använder sig av 
samma stil och material som befintlig underliggande bygg-
nadkropp för att skapa en sömlös förlängning av restaurang-
en och spaavdelningen.

Förslagets ambition är att tillbyggnaden fortsatt ska att 
referera till, och smälta in i, den omgivande parken- och 
granitmiljön.

Sammanfattning
Förslaget för till- och ombyggnad innefattar:

• En ny utökade entré för att möte behoven hos hotellet/
gästerna. I bild markerat rött.

• 11 nya hotellrum, i ny våning ovan befintlig byggnads-
kropp. I bild markerat blått.

• Utöka hotellets spatjänster med en ny spa-avdelning. I 
bild markerat brunt.

• Utöka restaurangen och bygga en terrass i anslutning till 
den. I bild markerat gult.
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - visualisering ny bebyggelse

Illustration som visar förslaget, vy från Parkgatan
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - visualisering ny bebyggelse

Illustration som visar förslaget, vy från gångväg mot Badhusparken
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - visualisering ny bebyggelse

Illustration som visar förslaget, vy mot huvudentrén
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - situationsplan 

Situationsplan som visar förslaget, med Hafvsbadets om- och tillbyggnader, tillägg i utemiljön längs Parkgatan, förslag till nya parkeringsplatser vid Läsidan.

Ombyggnation av utemiljö
Ambitionen med till- och ombyggnaden av utemiljön är 
att stärka kopplingen mellan hotellets två byggnader. Detta 
åstadkomms genom att anlägga en sekvens av platser längs 
Parkgatan.

Förslaget redovisar även en möjlig idé för att tillskapa fler 
parkeringplatser och därmed hantera en konsekvens av de 11 
tillkommande hotellrummen. 

En tillkommande plats för cykelparkering föreslås vid 
Hafvsbadets nordöstra gavel. Detta för att möjliggöra extern-
parkering och erbjuda fler gäster möjlighet att göra utflykter 
på cykel.
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad - materialpalett

Ny materialpalett

Byggnad
När Radar arkitektur var på plats blev vi positivt överraskade 
av hur väl byggnadens material hade åldrats och hur de smäl-
te in i det omgivande landskapet.
Det förefaller därför naturligt att de tillbyggda delarna 
tydligt ansluter till den materialitet och detaljlösningar 
som skapades genom tillbyggnaden 2001. Med detta som 
grund fokuserar vi vidare på variationer av sten, trä, glas och 
grönska i fasaduttrycket, med ambitionen att förfina det 
ytterligare. 
 
Glaspartier och fasadytor kommer därför fortsatt att vara 
utförda i ceder samt klädda med cederpanel, behandlad med 
liknande typ av oljelasyr. 

Den bakre väggen på hotelldelen som vetter mot parke-
ringsplatsen blir fortsatt utförda med klädsel av huggen 
granit. Gränsen mellan befintlig vägg och den förhöjda delen 
tydliggörs av variationer med nya format på stenen. Genom 
att låta murgröna klättra mot Stenväggen får samhörighet 
med det bakomvarande Glommeberget, där sten och grönska 
samspelar.

På krönet av stenväggen återanvänds idén med en glasad 
takyta vilket kastar ett släpljus på stenväggens insida. Vi 
utvecklar denna idé genom att även utföra den övre delen av 
väggen glasad, med träkonstruktionen synlig. Tanken med 
detta är göra väggen mindre massiv och möjliggöra siktlinjer 
genom glasytorna.

Exempel på förslagets materialpalett

______________________
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Projektidé och förslag
Utbyggnad av Smögens hafvsbad

Illustration, konceptskiss för fasad mot Hafvsbadets stora parkering

Mark
En observation som gjordes vid med platsbesök var att de 
utemiljöer som anlagts av Smögens Hafvsbad generellt är av 
högre kvalitet än omkringliggande. Med högre kvalitet avses 
att materialen är mer exklusiva och att utformningnen och 
genomförandet är mer genomarbetad. I samband med att 
Smögens Hafvsbad vill förstärka den visuella och känslomäs-
siga kopplingen mellan Hafvsbadet och Läsidan så föreslås 
Parkgatan få kvalitetshöjande åtgärder utförda av Smögens 
Hafvsbad. 

Ambitionen är att materialen i utemiljön ansluter till de 
redan befintliga material och det omgivande landskapet.

Markmaterialen är till stor del granit i olika former. Små-
gatsten, kantstenar och kullersten.  Graniten passar väl in i 
det omgivande landskapet och den stora andel berg i dagen 
som finns i närområdet. 

Växtmaterialet föreslås att till så stor del spom möjligt bli 
samma arter som förekommer naturligt i omgivningen. 
Murgröna, ljung,  sandrör är exempel.

Exempel på förslagets materialpalett

______________________
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Övergripande strategier
Översiktsplan 2010, förslagen översiktsplan 2022, gällande detaljplan och program, riksintressen

Översiktsplan 2010, gällande
Den gällande översiktsplanen är från 2010 och den över-
gripande visionen som presenteras är ”Det goda kustnära 
livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling 
och framtidstro”. En del i visionen är att Sotenäs fortsatt 
är en attraktiv besökskommun vilket även avspeglas i ett av 
kommunens inriktningsmål, ”Ha en attraktiv besöksnäring 
där förståelsen för besöksnäringens betydelse för kommu-
nens tillväxt och som professionell näringsgren har ökat”. 
Översiktsplanen redovisar att besöksnäringen är en viktig del 
i Sotenäs utveckling och kan ha en viktig del i strategin för 
tätortszonerna som är att skapa levande tätorter året om. 

Smögens hafsbad ligger inom ”generellt område för ut-
veckling inom tätortsområde”. Hur ny bebyggelse utformas 
och placeras är mycket viktigt. I översiktsplanen anges att 
ny bebyggelse ska ”sättas i ett sammanhang”, det vill säga 
att ny bebyggelse tar hänsyn den befintliga bebyggelsen, 
strukturer och landskapet vad gäller skala, form, färgsättning 
och anpassning till terrängförhållanden. Ny bebyggelse ska 
enligt översiktsplanen ”skall utgå från de förutsättningar och 
den attraktivitet som platsen besitter”. Förutom detta ska 
ny bebyggelse lokaliseras med hänsyn till att möjliggöra en 
lång-siktigt hållbar utveckling, vilket innebär att:
• undvika fragmentering av landskapet. 
• att utnyttja befintliga strukturer (vägar, VA mm).
• att begränsa behovet av transporter.
• att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik.
• att utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för 

den. att åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer 
utifrån ett brett spektra av behov.

Planområdet ligger även inom område med höga kulturhis-
toriska värden, läs mer under rubriken ”Kulturmiljö”. 

Översiktsplan 2022, ej ännu antagen
En ny översiktsplan är under framtagande som bygger 
på den gällande översiktsplanens idéer kring bland annat 
besöksnäring. Utvecklingsinriktningen för Smögen är, likt 
gällande översiktsplan, att bibehålla och utvecklas utifrån 
sin ursprungliga karaktär med hänsyn till ”befintliga värden 
i de ursprungliga samhällena, såsom kulturmiljöer, skala och 
gestaltning, men även till sociala strukturer som identitet 

och mötesplatser.”  Gällande verksamheter ska utveckling av 
verksamheter ske i första hand ske inom eller i anslutning till 
befintliga kluster och ”besöksnäringen ska utvecklas balan-
serat med fokus på besök året runt och en större geografisk 
spridning.”

Förslaget
Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan, både 
avseende utveckling av besöksnäring och hur tillkommande 
bebyggelse ska placeras, utformas och förhålla sig till sin 
omgivning. 

Smögens Hafvsbad är ett populärt resmål som har utvecklats 
kontinuerligt sedan invigningen år 1900. Genom dess långa 
historia har Smögens Hafvsbad en viktig del i utvecklingen 
av ortens besöksnäring genom att erbjuda hotell, restaurang, 
spa och konferensmöjligheter. Genom de år som verksam-
heten har varit aktiv har anpassningar gjorts för att möta 
nya förutsättningar. 2001 byggdes den moderna tillbyggnad 
som sträcker sig runt byggnaden, vilken gjorde att verksam-
heten kunde utöka med 22 hotellrum, konferenslokaler och 
spaavdelning. Detta gjordes för att upprätthålla verksamhet-
ens konkurrenskraft. Syftet med planförslaget är att fortsätta 
denna utveckling och framtidssäkra verksamheten i linje med 
översiksplanens mål om att fortsatt ha en attraktiv besöksnä-
ring. Genom att utveckla verksamheten finns större möjlig-
heter att skapa en verksamhet som också fungerar bättre året 
om. 

Tillbyggnaden från 2001 är tydligt anpassad till terrängens 
förutsättningar och följer berget. Det nya tillägget följer 
samma princip genom att den gamla tillbyggnaden byggs på 
i en våning med liknande uttryck och att spa- och restau-
rangdelen också följer den rådande bebyggelsen.  Mer om 
föreslagen gestaltning går att läsa under rubriken ”Projektidé 
och förslag”. 

Som gällande översiktsplan tar upp är det en viktig fråga att 
begränsa behovet av transporter. Relaterat till detta är frågan 
om parkering och kollektivtrafik. Förutom att bättre utnyttja 
redan befintlig parkering och göra om den till tydligare plats 
finns det stora möjligheter i att åstadkomma en mobilitets-
lösning som innebär att man ställer bilen utanför faktiska 
Smögenön och byter till ett annat färdslag. Detta skulle 

begränsa transportbehovet på Smögenön. Mer om föreslagen 
parkeringslösning går att läsa under rubriken ”Trafik och 
parkering”. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för Hafvsbadet (år 1999) anger för plan-
området hotell med konferensverksamhet med en reglering 
av byggnadshöjd och totalhöjd,  våningsantal samt utform-
ning avseende fasadmaterial, färg och tak för ursprunglig 
byggnad och utformningsbestämmelser gällande tillbygg-
nad från 2001 att byggnad ska utformas med änsyn till de 
särskilda förutsättningarna, parkmiljön, riksintressen och den 
befintliga hotellbyggnaden. Även takmaterial är reglerat till 
takpannor i matt röd färg eller falsad plåt i ljus kulör täckan-
de färg eller kopparplåt . Genomförandetiden har gått ut.

Planområdet ligger utanför programområdet ”Program för 
gamla Smögen” (år 2015). 

Förslaget
Planförslaget innebär att en ny detaljplan behöver tas fram 
som anpassas till bebyggelseförslaget. Det innebär framför 
allt en ändring av reglerade höjder, utformningsbestämmelser 
och ändring av prickmark (mark som inte får bebyggas) för 
att kunna uppföra en ny entré. 

Riksintressen
Planområdet ligger inom område för flertalet riksintressen:
• Riksintresse Kulturmiljövård MB 4 kap 6 paragraf
• Riksintresse för Rörligt Friluftsliv MB 4 kap 2 paragraf
• Riksintresse för Obruten kust MB 4 kap 3 paragraf

Riksintresset för kulturmiljö uttrycks genom det gamla 
Smögen vid hamnen, bebyggelsen bakom denna samt täta 
magasins- och sjöbodsrader och ”Smögenbryggan”. Läs mer 
under rubriken ”Kulturmiljö”. 

Riksintresset för rörligt friluftsliv innefattar människors 
vistelse i natur som har värden och kvalitéer av nationell 
nivå. Friluftslivet är en viktigt del i den svenska naturen och 
riksintresset innebär att  ny bebyggelse inte får påverka detta 
negativt genom att exempelvis begränsa möjligheten till 
båtliv och vandringar i kustområdet. 

Riksintresse för obruten kust kan ses som en kombination 
av riksintresset för kulturmiljö och riksintresset för frilufts-
liv. Det innefattar att man vid utveckling ska ta hänsyn till 
förutsättningarna för ett rörligt friluftsliv och turism, värna 
om sammanhängande strand- och skärgårdsområden samt 
sammanhängande och vackra ursprungliga landskapspartier 
och utsiktspunkter, talrika äldre bebyggelse- och verksam-
hetsmiljöer samt en i sig värdefull kombination av högklassi-
ga natur- och kulturvärden. 

Förslaget
Planförslaget innebär en möjlighet för utveckling av besök-
snäringen i Smögen och är därmed postivit för riksintresset 
för rörligt friluftsliv. Hänsyn tas även till riksintresset för 
obruten kust och riksintresse för kulturmiljö genom att 
till- och ombyggnaden av hotellet anpassas till områdets 
förutsättningar gällande volym, placering och materialval. 
Eftersom Smögens Hafvsbad är en befintlig verksamhet som 
utvecklas hindras inte friluftslivet i området. 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-19
    Dnr: BN-2022-666/1
_____________________
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Övergripande strategier
Översiktsplan 2010, förslagen översiktsplan 2022, gällande detaljplan och program, riksintressen
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Teckenförklaring

Tätortsutbredning

Riksintresse för naturmiljövård

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för sjöfart

Riksintresse totalförsvaret

! Hamn av riksintresse för yrkesfisket

Natura 2000

Naturreservat

! Naturminne

Värdefulla naturmiljöer

Område med höga 
kulturhistoriska värden

! Byggnadsminne

Markområde i tätort med 
nivå under +2.5m

Sekundär transportled för farligt gods

Skyddszon för vindkraft
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Störningszon buller
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planeringsförutsättningar

KUNGSHAMN-SMÖGEN
HASSELÖSUND-VÄJERN
HOVENÄSET

§ 0 0.25 0.5 0.75 1
km

Skala 1:15 000

Tätortsområdet omfattas i sin helhet
av riksintresse enligt MB 4 kap.
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Skala 1:15 000

Tätortsområdet omfattas i sin helhet
av riksintresse enligt MB 4 kap.

d
e
l 

2
 F

Ö
R

U
T

S
Ä

T
T

N
IN

G
A

R
 

  
Ö

P
 2

0
1

0
 ö

ve
rs

ik
ts

p
la

n
 f

ö
r 

S
o
te

n
äs

 k
o
m

m
u
n

43ÖP Sotenäs

Skala 1:40 000
0               1   2 km

Väg

Gång- och cykelväg

Möjlig färjekoppling

Gångstråk

Infartsparkering

Pågående planering 
(vår 2022)

Tätortszon

Utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder

Område med möjligheter för bostadsförtätning

Utvecklingsomr. centrum med inslag av bostäder

Utvecklingsområde för besöksnäring

Utvecklingsområde för verksamheter

Narrekreation- Grönområde

Småbåtshamn- Gästhamn

Huvudsakligen
bostadsbebyggelse

Industri/Verksamheter

Äng- & jordbruksmark

Barr- och lövskog

Hällmark

Hav och sjö

Utveckling och förtätning Mobilitet Nuvarande markanvändning

Kungshamn, Väjern, Smögen  
och Hovenäset

20 ÖP Sotenäs   

Besöksnäring
Besöksnäringen ska utvecklas balanserat med fokus 
på besök året runt och en större geografisk spridning. 

Den östliga entrépunkten vid Nordens Ark kom-
pletteras med en västlig entrépunkt för besökare vid 
Ramsvikslandet. Den västliga entrépunkten kopplas 
samman med Hunnebostrand.

Längs kusten kan en vidareutveckling ske inom 
de tre befintliga klustren för besöksnäring, det söd-
ra – Sotenäset och Bohus Malmön, det mellersta – 
Hunnebostrand och Ramsvikslandet och det norra – 
Bovallstrand och Bottnafjorden.

I det inre kulturlandskapet finns potential till ut-
veckling kring ett befintligt nätverk och med ut-
gångspunkt från mathantverk och naturupplevelser. 

Det inre kulturlandskapet och besöksklustren längs 
kusten ska kopplas samman med fysiska strukturer 
som vägar, cykelleder, stigar och färjelinjer. Dessa 
stödjer samverkan mellan besöksnäringens aktörer. 

3.3.3 Besöksnäring

0              5         10 km

Kluster för besöksnäring

Entrépunkt, tyngdpunkt för besöksnäring

Ny entrépunkt för besöksnäring

Knutpunkt för besöksnäring

Nätverk för besöksnäring

Möjlig färjekoppling

Bovallstrand

Ulebergshamn

Hunnebostrand

Tossene

Askum

Väjern

Kungshamn

Smögen

Malmön

Hovenäset

Utsnitt från karta i översiktsplan 2010

Utsnitt från karta från översiktsplan 2022, som visar "kluster för 
besöksnäring"

Utsnitt från karta från översiktsplan 2022, som visar att Smö-
gens hafvsbad ligger nära "pågående planering (vår 2022)"

Utsnitt från gällande detaljplan ”Detaljplan för Smäögens havsbad, Badhusparken m m ” (år 1999)
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Områdesbeskrivning
Inventering av befintliga material för Smögens hafsbad

Byggnad
Tillbyggnaden från 2001 har en egensinnig och trappande 
form som följer bergkonturen på norra sidan av GC-vägen. 
Byggnaden följer landskapets naturliga kurvor och skapar en 
passage mellan hotellet och berget med stark rumslighet.
 
Den veckade fasaden mot norr samverkar med konstruktiva 
element av trä i såväl fasad och tak. Mellan dessa är fasader-
na helt uppglasade med partier av oljat trä i en ljusochra-ku-
lör.
Även de täta delarna av fasaden är träklädda med sin oljade 
cederpanel.

Längs fasaden löper en balkong där en främre bärande balk, 
och räcket är av varmförzinkat smide. Taket är uppbrutet 
med ett träraster som silar ljuset vid takfoten.

Taket på tillbyggnaden från 2001 skapar ett nytt landskap 
av sedum, glas och zinkplåt, som bidrar till att byggnaden 
smälter in i landskapet och samtidigt föra in landskapet 
i byggnaden. Detta förstärks av byggnadens rygg, väggen 
mot söder, vilket såväl exteriört och interiört är klädd med 
huggen granit. 
 
På samma sätt som fasaderna delas upp i fasetter är takskivan 
uppdelad av träbalkar. Den är klädd med zinkplåt, vilket även 
är genomgående för alla plåtytor och avvattningsystemet på 
byggnaden.

Det konstruktiva uttrycket och materialpaletten med de pa-
tinerade träytorna ger ett resultatet med en lätt konstruktion 
som är anpassad till det omgivande bohuslänska landskapet 
och dess känsloläge. 

Mark
Runt Havfsbadet finns en mer traditionell markbearbetning. 
Båg- och cirkellagd gatsten är vanligt. Trapporna är block-
stegstrappor i granit. Räcken är varmförzinkade och utan 
ornamentik. I den cirkulära samlingsplatsen framför Hafvs-
badets huvudentré finns en flaggstång. Växter är lågmälda, 
tok, sandkörsbär och gräs står för största delen. Hafvsbadets 
olika utbyggnationer och verksametens behov har resulterat 
i en del markytor som är funktionella, men inte särskilt ge-
nomarbetade i sin utformning. Detta gäller till exempel vid 
platser för leveranser från och till Hafvsbadet. 

Vid Läsidan är markberarbetningen inte lika tradi-
tionell som vid Hafvsbadet. Byggnadsmaterialen är 
också mer påkostade ju närmre byggnaden de finns. 
Vid entrén finns trappa, ramp och murar i flammad 
granit. Lastkajens mur är i råkilad granit. Parke-
ringsplatsen i betongplattor med fris av smågatsten. 
På byggnadens södra sida finns enbart asfalt och 
gräs.

Parkgatan och gång- och cykel stråket är i asfalt. As-
falten är mycket lappad och lagad. Utmed parkgatan 
finns gatubelysning på galvaniserad stolpe. Armatu-
rerna är enkla.

Exempel på befintlig materialpalett
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Områdesbeskrivning
Smögens bebyggelse, natur och karaktär

Det karaktäristiska landskapet med klippor och sparsam växt-
lighet

Hafvsbadet med Smögens typiska bebyggelse i bakgrunden

Smögen
Smögen har en mycket karaktäristisk struktur och bebyggel-
se, ett typiskt Bohuslänskt fiskeläge med små fiskebodar, vita 
trähus och trånga gator. Bebygglesen klättrar uppför klippor-
na och är ett resultat av en gradvis utveckling av Smögen se-
dan mitten av 1700-talet. Nere vid hamnen byggdes sjöbodar 
och verksamheter som stöttade hamnen och bakom dessa 
placerades bostadshusen tätt inpå varandra med en princip 
om att gavlarna skulle vara ut mot hamnen och havet. Detta 
för att alla hus skulle kunna se en glimt av havet från den 
översta våningen. Smögens bebyggelse har därmed en tydlig 
likformighet, men är för den delen inte utan variation. Det 
finns bådet enkla och exklusivare bostäder. De exlusivare trä-
villorna har ofta rik utsmyckning. Trädgårdarna är generellt 
små och avgränsas ofta med trästaket och granitmurar, vilka 
också tar upp höjdskillnader i det kuperade landskapet. 

Naturen utgörs av typiskt bohusländskt klipplandskap 
med mycket synligt berg i dagen. Det karga landskapet är 
väderutsatt och växtligheten sparsam. Den består framförallt 
av gräs, ljung och mindre buskvegetation. I sprickor och 
mer skyddade lägen finns en del större buskar och träd. Den 
sparsamma växtligheten bidrar också till att bibehålla de 
många utblickarna som finns över ön, havet och omgivande 
skärgård. 

Smögens Hafvsbad
Smögens Hafvsbad är i sina originaldelar en byggnad från 
början av 1900-talet som med åren har anpassats och byggts 
ut för att passa verksamheten. Den tydligaste tillbyggna-
den är från 2001 och är anpassad efter platsen genom att 
tillbyggnaden följer områdets naturliga topografi. Mate-
rialen som använts relaterar till områdets natur genom att 
använda trä, sten och ett vegetationstak med bland annat 
sedum. Sedum anspelar på vegetationen som återfinns bland 
klipporna. Marken på hotellets framsida består till största 
del av en asfalterad parkeringsyta för hotellets gäster. En 
välkomnande cirkelfomrad och stensatt yta framför hotellets 
huvudentré fungerar som samlingsyta för besökande sällskap. 
Från parkeringen leder en lång, smal granittrappa ner till 
Parkgatan och entrén till hotellets tillbyggnad. Hotellets två 
byggnader, Havfsbadet och Läsidan, förbinds genom Parkga-
tan. I förlängningen av Parkgatan mot nordväst övergår ga-
tan från att vara en bilväg till att bli ett gång- och cykelstråk 

genom Badhusparken. Via detta gång- och cykelstråk nås 
Smögens vandrarhem. Parkgatan kantas av klippta gräsytor, 
träd och buskvegetation.  Norr om hotellets båda byggander 
reser sig ett berg med sprickkaraktär och stora stenblock 
finns nedan bergets fot. Trädraden längs med bergets sida 
består av blandade lövträd. Oxel, hästkastanj, lönn, fläder 
och hagtorn är några av arterna. Buskskiktet består bland 
annat av murgröna, nypon, vildvin och sly. Den städsegröna 
murgröna klättrar på några av träden och delar av berget och 
ger gatan grönska året runt.

Läsidan
Hafvsbadets andra hotellbyggnad, Läsidan, har en enklare 
och är mer anonym än Hafvsbadet. Läsidan upplevs inte 
visuellt att tillhöra Smögens Havfsbad. Denna byggnad 
har sin entré från Parkgatan. Norr om entrén finns av en 
parkeringsyta av betongplattor, efter Parkgatan korsat platsen 
i öst- västlig riktning finns en liten park och bortom parken 
finns berget som ramar in parken. Brokigheten i markma-
terial samt dominansen av parkeringsplatser gör att detta 
lätt uppfattas som en baksida i stället för en välkomnande 
entréyta till hotellet.  

Från Läsidan ser man inte havet. Utblickarna finns delvis 
mot parken, som utgör ett grönt inslag i den övrigt hårdgjor-
da utemiljön. Parken rymmer en liten gångväg längs med 
berget, längs den finns sittplatser i ett soligt och vindskyddat 
läge, vilket är en kvalitet i sig på ett annars väderutsatt ort. 

Förslaget
Vid utformning av till- och ombyggnaden har Smögens 
karaktär, både bebyggelse och natur, varit styrande i besluten 
gällande utformningen.

Förslagets 11 tillkommande hotellrum, utökade spaavdelning 
och utökade restaurang påverkar inte byggnadens fotavtryck 
och bedöms därför inte påverka området. Vad gäller för-
ändringen i byggnadens höjd har en särskiljd utsiktsstudie 
genomförts.

Tillbyggnaden av entrén tar liten yta i anspråk och bedöms 
inte påverka området. De nya byggnadsdelarna anpassas 
dessutom i materialval, läs mer under rubriken ”Projektidé 
och förslag”.
Kopplingen mellan de båda byggnaderna upplevs idag som 

otydlig för en hotellgäst. Sträckan mellan de båda byggna-
derna saknar inslag som stärker orienteringen. Här finns 
en potential för att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder 
som stärker upplevelsen av att byggnaderna hör ihop. Då 
Parkgatan är en allmän gata behöver åtgärderna också göra 
stråket mer välkomnande och attraktivt för allmänheten. 
Ett sätt att tydliggöra kopplingen kan vara att använda 
liknande markmaterial och gestaltning som idag finns runt 
Hafvsbadet. Förslaget skapar detta genom återkommande 
små platser med sittbänkar och belysningspollare längs med 
Parkgatans sträckning. Dessa åtgärder skulle också tillföra en 
mer attraktiv och trygg promandsstäcka till Badhusparken 
för allmänheten.

Ytan norr om Läsidan har potential att utvecklas genom att 
använda en enheltlig och genomtänkt markbeläggning samt 
andra inslag som förstärker kopplingen till Hafvsbadet och 
uppgraderar utemiljön runtom Läsidan. I förslaget har vi 
studerat hur platsen skulle kunna rymma fler parkeringsplat-
ser. Detta är en effekt av de 11 nya hotellrummen i Hafvs-
badet. Genom att ta ett helhetsgrepp över platsen skulle fler 
parkeringsplatser kunna kombineras med att parken upplevs 
finnas på båda sidor av Parkgata. Denna åtgärd kan öka 
trivseln i området. 

Den varierade grönskan i form av olika träd- och busksorter 
utgör idag ett pedagogiska värde. Vid platsbesöket obser-
verades en skolklass som samlade höstlöv i olika färger från 
de träd och buskar som står längs Parkgatans sträckning. 
Trädrader och sammanhängande grönytor är också viktiga 
för bevarande av biologisk mångfald. Detta visar sig genom 
att parken verkar ha ett rikt fågelliv. Förslaget tar i största 
möjliga mån hänsyn till befintliga träd och buskar.
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Områdesbeskrivning
Smögens havsbad: entrésituationer, markbeläggning, växtlighet 

Stensatt cirkel för samling och avkoppling mellan Hafvsbadets parkering och huvudentré Parkering framför Hafvsbadets entré Stensatt smal trappa som förvinder entréerna på Hafvsbadet

Stensatt yta framför huvudentré Entré vid tillbyggnad; ytan framför är brokig i materialval och gestaltning. Här finns potential att tydligöra koppling mellan de olika entréerna och Annexet.
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Områdesbeskrivning
Parkgatan och kopplingar mellan hotellets byggnader och intilliggande parker. Gröna värden. 

Gång- och cykelstråk genom Badhusparken Storväxta träd och buskvegetation ger en varierad upplevelse Klättrande murgröna på träd och berg om ger året-runt grönt till gatan. 

Gång- och cyeklöstråket utanför Hafvsbadet kantas av storväxta träd och gräs Den asfalterade vändytan framför Hafvsbadets nedre hotellentré tillhör kommunen och har i dagsläget ingen koppling till hotellet. Dess läge är däremot viktigt för att skapa en 
välkomande och trygg miljö för hotellets gäster som rör sig från Läsidan. Detsamma gäller Parkgatan som förbinder de båda byggnaderna. 
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Områdesbeskrivning
Utemiljö runt Anexet: entrésituation, parkering och park

Den mindre parken är ett välkommet grönt inslag på den i övrigt hårdgjorda platsen framför Läsidan.

Läsidan, sett från den lilla parken. Plattsatt parkeringsyta framför Läsidan. Här finns en möjlig samordningsvinst för hotelllet och kommunnen. Förslaget visar ett hel-
hetsgrepp som ser över hur placeringen av parkeringsytor vid byggnad och gata kan effektiviseras samtidigt som gestaltningen av 
parken sträcks ut över hela ytan mellan berget och hotellet.

I förslaget tittar vi på hur parken kan integreras i parkeringsytan och skapa en upplevelse av ett större grönt rum som förstärker 
gatans karaktär av ett parkstråk. 
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Områdesbeskrivning
Inventering av befintliga material för Smögens hafsbad
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Situationsplan som visar befintligt utseende
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Områdesbeskrivning
Utsiktsstudie - påverkan av föreslagen tillbyggnad på utsiktsmöjligheter
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Metod
Vid platsbesök avsöktes närområdet runt Hafvsbadet för att 

identifiera alla möjliga platser vars utsikt som kan påverkas 
av tillbyggnaden på Hafvsbadet. Fyra vyer identifierades.

Samtliga fyra vyer har undersökts med samma metod. Ett 
generaliserat öga antas stå 160 cm ovan den punkt som 
identifierats vid platsbesöket. Det generaliserade ögats syn-
fält riktas mot målpunkten, havsutsikten mot nordväst, rakt 
över Hafvsbadets tillbyggnad. Synfältet visualiseras genom 
skrafferingar som anger huvudutsikten och den perifera 
utsikten. 

Om skrafferingarna möter ett vertikalt element upphör den 
där. Det betyder att om skrafferingar finns förbi tillbyggna-
den i nordvästlig riktning så bibehålls havsutsikten.

Resultat
Studien visar att tre av fyra vyer behåller sin havsutsikt även 
efter tillbyggnaden av Havfsbadet. Vy 2 kommer att mista 
sin havsutsikt på grund av tillbyggnaden. Detta eftersom vyn 
ligger på en låg höjd, ett halvplan ovan mark och havsu-
tiskten från denna vy redan idag är liten. Samma fastighet 
kommer behålla sin havsutsikt från sin ovanvåning, se Vy 3.
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Områdesbeskrivning
Utsiktsstuide
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Områdesbeskrivning
Utsiktsstudie
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Områdesbeskrivning
Utsiktsstudie
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Kulturmiljö
En månghundraårig historia

Nuläge
Smögens Hafvsbad ligger inom område för riksintresse för 
kulturmiljövård vilket innefattar hela gamla Smögen. Moti-
veringen till riksintresset, som tillkom 1997, var att Smögen 
var ”Bohusläns största nu fungerande fiskeläge och fiskauktion, 
utanför Göteborgsregionen” som tydligt präglat bebyggelseut-
vecklingen. Bebyggelseutvecklingen är också tydligt påver-
kad av badortsepoken och ”den växande stenindustrin kring 
sekelskiftet 1900”. 

Riksintresset uttrycks genom den gamla delen vid hamnen 
med tät oregelbunden bebyggelse och de mer planerade 
kvarteren bakom med dubbelhus, ofta med en hög grund, 
och ”individuellt utformade villor i schweizerstil”, en stil vanlig 
bland badorter. Även täta magasins- och sjöbodsrader och 
”Smögenbryggan” ingår i riksintressets uttryck. Med schwei-
zerstil menas träbyggnader med rikt lövsågade utsmyckning-
ar (snickarglädje) samt panelfasad ofta med listverk. Husen 
målades ofta i en ljus kulör med kontraterade detaljer så som 
foder kring fönster. 

Smögens Hafvsbad tillkom vid sekelskiftet och är utpekad i 
kulturhistoriskt underlag från 2009, men har inget formellt 
skydd så som byggnadsminne. Smögens Hafvsbad var den 
första turismsatsningen i orten, en kursortsanläggning med 
varmbadhus och restaurang där tydlig inspiration kan ses 
från dåtidens populära badorter. Arkitekturstilen, schwei-
zerstil, assossierad med dåtiden badorter kom även att influe-
ra Smögens bebyggelse i och med hotellets tillkomst. 

Hotellet är upptaget i Riksantikvariets bebyggelseregister och 
inventerades 2015 av Sweco. Där klassificerades byggnaden 
som ”Klass B”, en byggnad som har ett omistligt värde med 
betydelse som objekt och av regional betydelse. Det innebär 
att byggnaden skyddas genom Plan- och bygglagen kapitel 8, 
13-14 §§ och 4:16 § vilket är förvanskningsförbud, under-
hålls-krav och rivningsförbud.

Förslaget
Smögens hafsbad har legat på samma plats sedan sekelskiftet 
och har genom åren utvecklas för att anpassas till verksam-
hetens behov. Planförslaget innebär att  befintlig tillbyggnad 
från 2001 byggs på i en våning och att en ny entrébyggnad 
anläggs samt att restaurang och spaavdelningen kan byggas 
ut och om, men inom den befintliga byggnadens fotavtryck. 

Byggnadens kulturhistoriska värden gällande gestaltning 
bedöms inte påverkas av planförslaget eftersom byggnaden 
redan genomgått stora förändringar från byggnadens origi-
nalutförande. 

Vid bedömning av kulturhistoriskt värde är det inte bara 
byggnaden i sig som är vikitgt att ta hänsyn till utan även 
verksamhet som sådan. Verksamheten har funnits sen 
sekelskiftet och har influerat Smögens utveckling. Smögens 
hafsbad är därför en viktigt plats i Smögens historia och även 
framtid. Det kulturhistoriska värde utifrån verksamheten 
påverkas därmed positivt eftersom planförslaget innebär en 
utveckling och en möjlighet att fortsatt bedriva verksamhet 
på platsen. 

Tillbyggnaden vid Hafvshotellet från 2001 Omgivande bebyggelse

Originalbyggnaden från år 1900 Omgivande bebyggelse
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Trafik och parkering
Tillfart, parkering och mobilitetslösningar
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Nuläge
Till Smögens Hafvsbad kör man den stora infartsgatan till 
Smögen, Storgatan, och sedan in på den mindre Skolgatan 
och slutligen Hotellgatan. Skolgatan har längsgående boen-
deparkering som innebär att trafiken måste samsas då möten 
sker längs hela gatan. Det går även att nå Hafvsbadet genom 
Parkgatan. 

Till Läsidan kör man den stora infartsgatan till Smögen, 
Storgatan, och sedan in på den mindre Parkgatan. Efter 
passage under vägbron som finns på Glommebergsvägen.

Idag har hotellet 37 parkeringsplatser på egen mark och 5 
platser på kommunal mark vid huvudbyggnaden samt 12 
platser på egen mark och 8 på kommunal mark vid Läsidan. 
Totalt erbjuds idag 62 parkeringsplatser, motsvarande 0,82 
p-platser per rum. Vid Läsidan finns vidare ytterligare 8 
platser på kommunal mark som inte är märkta för hotellet. 

Sotenäs kommun har en parkeringsnorm, antagen av kom-
munfullmäktige i oktober 2013. Enligt normen krävs 20 
parkeringsplatser för bil per 1 000 m2
bruttoarea för hotell och tillhörande restaurang. 

Förslag
En viktigt fråga för möjligheten till utveckling av Smö-
gens hafsbad är möjligheten till parkering. Ett PM rörande 
parkering har därför tagits fram av Koucky & partners vilket 
återfinns i sin helhet längst bak i planansökan som bilaga 1. 
En sammanfattning presenteras nedan. 

Förslaget innebär att tillskott på 11 hotellrum och till- och 
ombyggnad av spa och restaurangdelen vilket ger till-
sammans med befintlig byggnad en totalt bruttoarea för 
verksamheten på cirka 8500 m2. Enligt uträkning utifrån 
parkeringsnormen ger detta ett behov på cirka 172 parke-
ringsplatser, mer än 100 fler än vad som finns i dagsläget. 
Utifrån antal parkeringsplatser som verksamhete har idag 
och den begränsade ytan som finns på Smögenön anses det 
inte rimligt att uppfylla parkeringsnormen och anlägga 172 
parkeringsplatser. Ett rimligt nyckeltal för Smögens hafsbad 
är istället att behålla den befintliga ration parkeringsplatser 
per hotellrum även i framtiden eller öka den något, det vill 
säga 0.82 till 1 parkeringsplatser per rum. Dagens utbud 

bedöms som tillräckligt för dagens antal rum, även om dagar 
med mycket hög parkeringsbeläggning förekommer. Om 11 
rum tillförs  innebär samma nyckeltal för parkering som idag 
att behovet utökas med 9 bilplatser. Dessa 9 bilplatser kan 
inte enkelt tillföras inom verksamhetens fastighet på grund 
av den begränsade markytan.

Principiellt finns två möjligheter att tillgodose det tillkom-
mande parkeringsbehovet: Att utöka antalet parkeringsplat-
ser i närområdet runt hotellet eller att utlokalisera en del av 
parkeringsbehovet för hotellet. 

Den tillgängliga ytan för bilparkering i direkt anslutning till 
hotellets huvudbyggnad utnyttjas redan fullt, det finns ingen 
möjlighet att utöka parkeringsutbudet där. 

Däremot finns potential att utöka antalet platser i anslut-
ning till Läsidan. Platsen framför annexbyggnaden används 
idag ineffektiv, med betydande outnyttjade ytor. Genom 
en förändrad utformning där vägen delvis flyttas närmare 
byggnaden kan ytan användas mer effektivt och ytterligare 
parkeringsplatser skapas samtidigt som en ny, trevlig plats 
kan skapas. Ett exempel på hur denna parkeringslösning kan 
ses ut presenteras på nästa sida. 

Ett annat alternativ att täcka det tillkommande parkerings-
behovet som även går att kombinera med utbyggnaden av 
parkeringskapaciteten i närområdet är att utlokalisera en 
del av parkeringen till mer externa lägen. På Sandön, inom 
1,1–1,5 km avstånd från hotellet, finns stora tillgängliga 
parkeringsytor, t.ex. vid Sandöns Parkering, tvärs över vägen 
från ICA-butiken. Hotellbesökare skulle fortfarande kunna 
köra till hotellet för att lasta av bagage och checka in, men 
för långtidsparkering under vistelsen erbjuds en plats på 
Sandön. Från Sandöns parkering kan besökare sedan erbju-
das cyklar eller elscootrar som tillhandahålls och sköts av 
Smögens Hafvsbad. 
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Trafik och parkering
Tillfart, parkering och mobilitetslösningar

EXEMPEL PÅ PARKERINGSLÖSNING VID ANNEXET

Idéskiss för utökande av parkeringar vid Läsidan som tar hela platsen i anspråk. Nio tillkommande parkeringsplatser. Idéskiss för utökande av parkeringar vid Läsidan som fredar parken. Sex tillkommande parkeringsplatser.
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Teknisk försörjning och dagvatten
Teknisk infrastruktur och hantering av dagvatten

Ägoförhållanden
Markägare och arrenden

Nuläge
Planområdet består av fastigheten Sotenäs Smögenön 98:1 
1&2. Marken inom planområdet ägs av Aspelin Ramm. 

Om exempel på parkeringslösning vid Parkgatan ska ingå i 
planområdet berörs även fastigheten Sotenäs Smögenön 1:1 
där markägaren är kommunal.  

Verksamheten arrenderar i nuläget parkeringsplatser vid 
Parkgatan. 

Förslag
Om parkeringsförslaget ska ingå i planområdet innebär-
planförslaget att mark behöver köpas av kommunen för att 
genomföra föreslagen parkeringslösning alternativt att denna 
mark arrenderas till verksamheten likt befintlig överenskom-
melse för parkering. 

Tidplan och fortsatt arbete
Detaljplaneprocessen och byggnation

Detaljplanearbetet förslås ske genom en så kallad byggher-
redriven process. Aspelin Ramm har ställt frågan till Radar 
arkitektur att leda arbetet med detaljplanen. Radar består av 
tre temagrupper, arkitektur, landskap och planering, och har 
en gedigen erfarenhet att ta fram detaljplaner åt såväl privata 
beställare som kommunala. 

I en byggherredriven process tas alla planhandlingar fram av 
Radar arkitektur som även agerar som projektledare, upp-
handlar nödvändiga utredning och ser till att projektet har 
en god framdrift. Planhandlingar stäms av med både bestäl-
lare (Aspelin Ramm) och kommunen inför samråd, gransk-
ning och antagande. All myndighetsutövning så som utskick, 
hantering av inkomna yttranden, upprättande av samrådsre-
dogörelse och granskningsutlåtande görs av kommunen. 

Givet att en detaljplan kan starta första kvartalet 2023 kan 
en ny detaljplan som tidigas antas andra kvartalet 2024. 
Byggnation kan starta första kvartalet 2025 och stå färdig 
2026/2027. 

De utredningar som har identifierats behövs tas fram under 
detaljplanearbetet är en VA-utredning. Övriga utredning-
ar som behöver tas fram stäms av med kommunen under 
detaljplaneprocessen. 

Nuläge
Befintlig verksamhet är ansluten till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet. Kapaciteten är inte utredd. Verksamheten 
är även ansluten till el, tele och internet. 

Hela planområdet är idag hårdgjort till största delen. Dag-
vatten fördröjs idag till viss del genom vegetationstak på ut-
byggnaden från 2001. I övriga delar av området fördröjs inte 
dagvatten utan avleds genom naturlig avrinning till områden 
utanför planområdet alternativt via ledningsnätet. 

Förslag
Planförslaget innebär att kapaciteten för vatten- och avlopp 
behöver utredas och eventuella åtgärdsförslag tas fram. En 
utredning har påbörjats och behöver utvecklas i samråd med 
kommunen under detaljplaneprocessen. I det tidiga stadiet 
har möjligheten att anlägga en så kallat minireningsverk bör-
jat utredas. Minireningsverk är en vanlig lösning för enskilt 
avlopp och innebär att befintligt avloppsnät inte påverkas. 
Avloppsvatten tas istället hand om i en typ av tank där det 
renas och sedan släpps på lämpligt ställe. 

Planförslaget innebär inte en ökad mängd dagvatten. En 
mycket liten del tillkommer utanför befintlig fotavtryck på 
mark som idag är hårdgjord vilket inte ger någon på-verkan 
på dagvattenflöden i området. I övrigt byggs redan befintlig 
byggnad om och på vilket heller inte påverkar dagvattenflö-
det. Påbyggnaden på den befintliga till-byggnaden utformas 
likt befintlig med ett vegetationstak. 
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PM: Diskussionsunderlag till planansökan angående mobilitet och 
parkering, Smögen Havsbad 

BAKGRUND 
Hotellet Smögen Hafvsbad är ett klassiskt hotell i Smögen med idag 76 rum fördelat på en huvudbyggnad och 
en annexbyggnad (Läsidan). Gästerna som anländer med bil kan använda hotellets parkeringsplatser. Idag har 
hotellet 37 parkeringsplatser på egen mark och 5 platser på kommunal mark vid huvudbyggnaden samt 12 
platser på egen mark och 8 på kommunal mark vid Läsidan. Totalt erbjuds idag 62 parkeringsplatser, 
motsvarande 0,82 p-platser per rum. Vid Läsidan finns vidare ytterligare 8 platser på kommunal mark som inte 
är märkta för hotellet.  

Hotellet vill tillföra ytterligare 11 rum för att utöka sitt utbud. Som en del av planansökan för utbyggnaden 
behöver frågan om ett utökad parkeringsbehov och hur det ska lösas diskuteras.  

SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta PM är att ge ett första underlag kring möjliga lösningar att hantera hotellets tillkommande 
parkeringsbehov i samband med planansökan för utbyggnaden. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Möjligheten att resa till Smögen med kollektivtrafik är begränsad, de flesta hotellbesökare anländer idag med 
bil. Boende i samma rum kan antas anlända i samma bil och viss, begränsad samåkning även mellan boende i 
olika rum kan antas. Enstaka resenärer anländer sjövägen. På plats i Smögen behövs inte bilen, avstånden är 
korta och gång är dominerande färdsättet av besökarna under sin vistelse.  

Detta innebär ett relativt högt parkeringsbehov, men under en parkering per rum. Under själva vistelsen är inte 
behovet av bil stor. Dagens utbud är 0,82 platser per rum och bedöms som tillräckligt för dagens antal rum, 
även om dagar med mycket hög parkeringsbeläggning förekommer. Om 11 rum tillförs, innebär samma 
nyckeltal för parkering (0,82 platser per rum) att behovet utökar med 9 bilplatser. Dessa 9 bilplatser kan inte 
enkelt tillföras inom hotellets mark.  

MÖJLIGHETER 
Principiellt finns två möjligheter att tillgodose det tillkommande parkeringsbehovet: Att utöka antalet 
parkeringsplatser i närområdet runt hotellet eller att utlokalisera en del av parkeringsbehovet för hotellet. 
Båda möjligheter belyses nedan och kan även kombineras. 

Fler parkeringar i närområdet 
Den tillgängliga ytan för bilparkering i direkt anslutning till hotellets huvudbyggnad utnyttjas redan fullt, det 
finns ingen möjlighet att utöka parkeringsutbudet där.  

Däremot finns potential att utöka antalet platser i anslutning till annexbyggnaden (Läsidan). Platsen framför 
annexbyggnaden används idag ineffektiv, med betydande outnyttjade ytor, se bild 1 nedan. 
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Bild 1: Framför hotellets annexbyggnad finns idag parkeringar och outnyttjade ytor. Bild: Google maps. 

Genom en förändrad utformning där vägen delvis flyttas närmare byggnaden kan ytan användas mer effektivt 
och ytterligare parkeringsplatser skapas. Genom att integrera grönska kan även platsens gestaltning bli mer 
attraktiv. Flera utformningsalternativ är tänkbara, bild 2 visar ett exempel. 

 
Bild 2: Skissförslag på en alternativ utformning av vägen och parkeringen framför annexet Läsidan, där ytterligare parkeringar skapas. Bild: 
Radar Arkitektur 

Observera att bild 2 endast är ett illustrationsexempel. Den exakta utformningen kommer att behöva utvecklas 
i samråd med kommunen.  
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Utlokalisering av parkering 
Ett annat alternativ att täcka det tillkommande parkeringsbehovet som även går att kombinera med 
utbyggnaden av parkeringskapaciteten i närområdet är att utlokalisera en del av parkeringen till mer externa 
lägen. På Sandön, inom 1,1–1,5 km avstånd från hotellet, finns stora tillgängliga parkeringsytor, t.ex. vid 
Sandöns Parkering, tvärs över vägen från ICA-butiken. Hotellbesökare skulle fortfarande kunna köra till hotellet 
för att lasta av och checka in, men för långtidsparkering under vistelsen erbjuds en plats på Sandön.  

Två varianter är tänkbara: 

• ”Valet”-parkering, där besökaren lämnar över bilen till hotellpersonal som parkerar den och även 
hämtar upp den för kunden,  

• Kunden kör bilen själv till parkeringen.  

Både lösningen med ”valet”-parkeringen där personal lämnar och hämtar bilen och att besökare själva parkerar 
externt eller en kombination är tänkbara för hotellet.  

I båda fall behövs en smidig transportlösning mellan parkeringen och hotellet för enkel och snabb förflyttning. 
Hotellet kan för detta ändamål tillhandahålla cyklar eller elscootrar vid parkeringen, för både personal och 
gäster. Med cykel eller elscooter tar det cirka 5 minuter att förflytta sig mellan parkeringar på Sandön och 
hotellet, se bild 3. 

En förutsättning för lösningen är att hotellet tecknar avtal med ägaren till parkeringsytor för att reservera ett 
antal platser och att en förvaringslösning för elscootrar eller cyklar skapas på plats. En begränsad andel av 
hotellbesökarna behöver vidare motiveras att välja parkeringsalternativet, exempelvis genom att erbjudas 
lägre kostnad för parkering och tillgång till cykel eller elscooter under vistelsen. 

För att vara aktuell som lösning för bygglov som säkerställer att hotellet kan täcka det tillkommande behovet 
av parkeringskapacitet på det viset, rekommenderas att projektägaren tecknar ett mobilitetsavtal med 
kommunen där projektägaren tydligt beskriver lösningen och redovisar att tillgång till platserna är långsiktigt 
säkerställd (genom avtal med ägaren) samt hur transporten mellan parkeringen och hotellet ska lösas.  

 
Bild 3: Inom 1-1,5 km avstånd från hotellet finns betydande parkeringskapacitet. Med cykel eller elscooter är restiden mellan parkeringen 
och hotellet 4-5 minuter.  Bild: Google maps. 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-10-19
    Dnr: BN-2022-666/1
_____________________
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