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HANDLINGAR 
Till planen hör följande handlingar: 

- Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser 
- Illustrationskarta i skala 1:1000 
- Planbeskrivning. 
- Genomförandebeskrivning. 
- Samrådsredogörelse tillhörande planprogram och planförslaget. 
- Fastighetsförteckning. 
- Utlåtande. 

Övriga handlingar 

- Geoteknisk utredning. Bohusgeo AB. Arbetsnr. U01044-1, rapport dat 2003-03-07, PM dat 
2003-03-31. Kompletterande undersökning och utredning, rapport 2003-11-12 och PM 
2003-11-13. 

- Bergsbesiktning av bergsslänt vid Roparebacken, Byggmästartjänst AB, objektnr. 01131, 
dat 2001-05-21. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planarbetet har initierats av ägarna till fastigheterna Gravarne 60:26 samt Gravarne 60:13-16. 
Ägarna bedriver idag verksamheter inom Roparebackens handels- och industriområde i 
Kungshamn. Verksamheterna är idag föremål för förändring och de nya inriktningarna inryms ej 
i gällande detaljplan.  

För att kunna vidareutveckla verksamheterna önskar fastighetsägarna göra tillägg till gällande 
användningsbestämmelser inom området vilket bl a bör medge övernattning i skilda 
omfattningar. 

I samband med den föreslagna förändringen av nu gällande plan har frågan väckts av 
kommunen att samtidigt förändra användningen J, industri, till J1, småindustri. Kommunens 
avsikt har aldrig varit att lokalisera störande industri till Roparebackens industriområde, varför 
förändringen närmast får ses som en anpassning till gällande förhållanden. 

Planen upprättas med syfte att möjliggöra ovan redovisade förändringar. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Grundläggande bestämmelser, 3 kapitlet MB 

I miljöbalkens 3:e kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till områden som är 
ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som har stora natur- och kulturvärden 
och som har betydelse för friluftslivet, jord och skogsbruket. Sådana områden liksom områden 
som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet skall så långt möjligt 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande. 
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Planområdet är redan ianspråktaget som industri- och verksamhetsområde. Till grund ligger 
gällande detaljplan från 1990. I kommunens översiktsplan redovisas området för verksamheter 
och industri. Det vattenområde som ingår i planförslaget redovisas som hamn med möjlighet att 
iordningställa flytbryggor. Området som tas i anspråk för hamn motsvarar hamnändamålet i 
gällande plan och synes inte nämnvärt påverka eller förändra påverkan på ovanstående 
områden och riksintressen. 

Planförslaget överensstämmer således med översiktsplanens intentioner och bedöms förenligt 
med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap 
miljöbalken. Den föreslagna användningen bedöms inte komma att påtagligt påverka gällande 
riksintressen negativt utan medför en ur allmän synpunkt god hushållning. 

Vy över Roparebacken sedd 
från Smögenbron. 

Södra delen av Roparebacken sett uppifrån berget 
Hagaberg, norr om Smögenbron. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kapitlet MB 
Den aktuella delen av Kungshamn ligger inom det område närmast kusten, som från norska 
gränsen till Lysekil, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap 1 och 4 
§§. Dessa områden är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden 
som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. 
Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet. 
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Bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel omfattar ett stort och djupt kustavsnitt, där 
huvuddelen av Bohusläns kustorter (bl a Sotenäs kommun) och utvecklingsområden är 
belägna. Bestämmelserna i fjärde kapitlet är övergripande och generella, vilket uttrycks i första 
paragrafens skrivning genom att utveckling av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv inte skall 
förhindras. 

De möjligheter som ges enligt planförslaget till omstruktureringen av verksamheten inom 
Roparebacken bedöms inte stå i strid mot vad som föreskrivs i 4 kapitlet vare sig det gäller 
syftet med lagen eller bestämmelserna om påtaglig skada på riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kapitlet MB 
Enligt miljöbalkens 5 kap. skall det säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler 
som meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i 
övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan 
den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås. Miljökvalitetsnormen ska ange de 
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter 
av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga 
olägenheter. 

Miljökvalitetsnormer har i dagsläget meddelats för halterna i utomhusluft av kväveoxid och 
kvävedioxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM10). I dagsläget får ej 
halterna överskridas för kväveoxid, svaveldioxid och bly. Den 1 januari 2004 får ej normen 
överträdas vad avser partiklar (PM10) i utomhusluft. För ämnena kvävedioxid, kolmonoxid och 
bensen gäller senare datum för när normen inte längre får överskridas. 

På grund av att biltrafiken bedöms öka till planområdet i jämförelse med idag kommer 
utsläppsmängderna från biltrafiken inom närområdet att öka marginellt. Ökningen bedöms i ett 
större perspektiv som mycket liten. Utsläppshalterna av kolväte, svaveldioxid, kväveoxider och 
partiklar som främst hänför sig till utsläpp från bil- och båttrafiken bedöms komma att ligga långt 
under de miljökvalitetsnormer som meddelats. 

PLANDATA 
Lägesbestämning 

Det aktuella området är beläget norr om Kungshamns samhälle, på västra sidan av berget 
Hagaberg. Området gränsar i väster till vattnet. Norr om Roparebackens industriområde ligger 
ABBA:s industriområde. 

Areal 
Planområdets areal uppgår till ca 2 ha. 
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Detalj på avgränsning av 
planområdet 

Planområde 

Markägoförhållanden 
Markägare som berörs inom det föreslagna planområdet är bl a: Gravarne 3:1, med ägare 
Sotenäs kommun, Gravarne 60:3 med ägare Roparebacken i Kungshamn intressenter AB, 
Gravarne 60:26 med ägare Kålen i Kungshamn AB, Gravarne 60:13 - 60:16, 60:25 med ägare 
Feldt´s Fisk & Skaldjur AB 

I samband med avstyckningen av 
fastigheterna 60:11 - 60:26 bildades 
gemensamhetsanläggningen Gravarne 
ga:1, år 1990-07-23. Anläggningen kom att 
bestå av vatten- och avloppsledningar, två 
pumpstationer, fyra brandposter, väg från 
nordöstra gränsen mot ABBA och vidare 
fram till Gravarne 60:26, parkeringsplatser 
för ca 35 bilar samt brygga/kaj på 
Gravarne 3:33. 

Anläggningsbeslutet för Gravarne ga:1 
innebär att i fastigheterna Gravarne 3:36, 
Gravarne 60:3, Gravarne 3:33 och 
Gravarne 60:26 har utrymmen för 
ovanstående anläggningar upplåtits. 
Äganderätten till markområden där 
utrymmen upplåtits är dock oförändrad. 

Vägområde 

Parkeringsområde 

För Gravarne 3:33 gäller det upplåtna 
utrymmet för brygga/kaj, för Gravarne 3:36 
utrymme för vatten- och avloppsledningar, 
pumpstation, tre brandposter och väg, för 
Gravarne 60:3 utrymme för vatten- och 
avloppsledningar, pumpstation, brandpost, 
parkeringsyta och väg, för Gravarne 60:26 
utrymme för del av parkeringsyta. 

Kaj/brygga 
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Anläggningarna förvaltas av Roparebackens samfällighetsförening vilken har att besluta i frågor 
såsom disponering och drift 

En fullständig sammanställning av i planförslaget ingående fastigheter redovisas i 
fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 

För Sotenäs kommun finns en översiktsplan ÖP 90 antagen 1990-12-13. I översiktsplanen ingår 
det aktuella området i tätortsområde R1 för vilket gäller att all tillkommande bebyggelse skall 
prövas genom detaljplan. 

Inom kommunen pågår arbetet med ny översiktsplan, ÖP 03. Den nya översiktsplanen har i 
augusti månad 2003 kommit fram till utställningsskedet. Utställningen beräknas pågå fram till 
årsskiftet 2003/2004. I den utställningshandling som finns framtagen redovisas det aktuella 
området inom ”område med antagen detaljplan eller där detaljplanearbete pågår”. 
Vattenområdet redovisas i förslagshandlingen som ”övrigt vattenområde av stor betydelse för 
rekreation och friluftsliv, sjöfart och fiske”. 

Utdrag av rekommendationskartan, 
förslagshandling ÖP 03 

För Kungshamn finns en äldre områdesplan antagen 1985-11-10. I denna ligger det aktuella 
området inom ”område huvudsakligen för industri". Några riktlinjer för framtida utveckling anges 
inte. 

Det här framlagda planförslaget bedöms inte stå i strid mot intentionerna i kommunens 
översiktsplan -90 eller förslagshandlingen ÖP 03. 

Detaljplaner, förordnanden och Natura 2000 
För planområdet finns en gällande detaljplan för Gravarne 60:3 m. fl., med laga kraft datum 
1990-01-11. 

För Abba:s industriområde gäller detaljplan med laga kraft datum 1995-10-03. 

Området söder om aktuellt planområde är inte planlagt. 

Planområdet berörs ej av strandskyddsförordnande. 
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Området berörs inte i övrigt av särskilda förordnanden enligt miljöbalken eller områden som 
omfattas av Natura 2000 (nätverk av skyddade naturområden som är under uppbyggnad inom 
EU). 

Riksintressen 
För det grunda vattenområdet gäller generellt riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § 
miljöbalken (grunda bottnar på 0-6 m djup). 

Idag utgörs vattenområdet inom planförslaget av bl.a. hamnområde och verksamhet med 
anknytning till dykutbildning. Området är således relativt hårt exploaterat och bedöms i 
dagsläget ha liten betydelse som reproduktions- och fångstområde. 

Planförslaget bedöms inte försämra eller påverka yrkesfiskets intressen i negativ inriktning. 

Planförfarande 
Planarbetet skall drivas enligt reglerna för normalt planförfarande. 

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
detaljplanen redovisar en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som 
innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten samt 
andra resurser. 

Planförslaget redovisar i huvudsak förändringar mot gällande plan endast vad avser 
användningssätt, mindre justering av byggrätternas omfattning samt ändring av geotekniska 
föreskrifter. Storlek och omfattning av planområdet har anpassats till nuvarande 
verksamhetsområde. På grund av bl.a. ovanstående skäl så har inte särskild 
miljökonsekvensbeskrivning bedömts erforderlig. Konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande behandlas i stället i planbeskrivningen under respektive rubrik och under 
”Konsekvenser av planens genomförande”. 

Planprogram 
Enligt kommunens Miljö- och byggnämnd skulle ett planprogram föregå detaljplanearbetet på 
Roparebackens handels- och industriområde. Med anledning av beslutet upprättades ett 
planprogram för området, daterat 2000-03-01. Enligt PBL 5:20 har programmet varit föremål för 
samråd under maj månad, 2000. 

Syftet med programmet var att klarlägga förutsättningarna för en förändrad 
verksamhetsinriktning och utbyggnad av lokaler för Feldt´s Fisk & Skaldjur samt ge möjlighet till 
övernattning kombinerat med bl a restaurangverksamhet för Gravarne 60:26. Den förändrade 
verksamhetsinriktningen för Feldt´s Fisk & Skaldjur innebär även att möjlighet till övernattning 
skall finnas i anslutning till nuvarande kontorslokaler. 

Förändringen från industri till småindustri föreslås för att få en anpassning till gällande 
förhållanden. 

Programmet har även sökt belysa vilka ytterligare utredningar som eventuellt skulle komma att 
bli aktuella. 

Programmet har varit föremål för programsamråd varvid länsstyrelsen genom planenheten, 
berörda myndigheter och institutioner, kommunala nämnder och sammanslutningar beretts 
möjlighet att yttra sig liksom sakägare enligt fastighetsförteckning, dat. 2000-04-20. 
Samrådsmöte har avhållits på kommunhuset i Kungshamn 2000-05-29. 

Samrådsredogörelse daterad 2000-06-07 har upprättats. 

Från Statens geotekniska institut (SGI) framfördes synpunkterna som bl.a. berörde geoteknik, 
radon, eventuellt bergras och eventuell muddring. SGI påpekade vikten av att dessa frågor 
utreddes ytterligare och klargjordes i detaljplanen. 
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Kommunens tekniska avdelning och ABBA Seafood AB ansåg att frågan om boende och 
övernattning skulle vara helt utredda inom ramen för planarbetet. 

ABBA Seafood AB uppmärksammade även på närheten mellan deras fabrik och planområdet 
med tanke på lukt- och bullerstörning från fabriken. Företaget påpekade även att den 
förväntade trafikökningen genom ABBA´s område var negativ och att möjlighet fanns att dra ny 
väg till planområdet. 

Programhandlingarna och de diskussioner som förts, liksom de synpunkter som inkom under 
programsamrådet, har lagts till grund för fortsatt bearbetning och utformning av detaljplanen.    
T ex har geotekniken utretts varvid ny geoteknisk utredning utförts liksom bergsbesiktning av 
bergsslänter. 

Kommunala beslut och fortsatt hantering av planförslaget efter programskedet 
Miljö- och byggnämnden tog 2000-02-21, § 54 beslut om att förslag till detaljplan fick prövas i ett 
program till detaljplan med logementboende för verksamheter i den södra delen av området 
Roparebacken. 

Beslut togs i miljö- och byggnämnden 2000-06-19, §138 att sända planförslaget på samråd. 
Plansamråd genomfördes enl. PBL 5:20 under februari - mars, 2001. Samrådshandlingarna var 
daterade 2000-12-01. 

Samrådsredogörelse upprättades med datum 2001-11-20. Bland de synpunkter som framfördes 
under samrådstiden togs genom godkännande av samrådsredogörelsen beslut om att hela 
planområdet skulle tillåta att byggnader placerades intill tomtgräns, att i plan- och 
genomförandebeskrivningen skriva in att befintliga va-ledningar flyttas eller säkerställs i 
samband med att ny byggnad uppförs öster om Gravarne 60:13 - 60:16, att u-områden i 
planområdets norra del tas bort och att förekomsten av ledningarna beskrivs i plan- och 
genomförandebeskrivning, att viss textjustering görs i planen beträffande arten av boende, att 
grundkartan uppdateras beträffande byggnader och fastighetsbildning mm och att 
planhandlingarna kompletteras beträffande geoteknik och blocknedfall. 

2002-02-21, § 31 togs i miljö- och byggnämnden beslut om att dela planen i två delar, norra och 
södra delen. Som grund för beslutet anfördes att stabilitetsförhållandena i den norra delen 
kräver ytterligare utredning. I samma beslut togs beslut om utställning av den södra delen som 
numera huvudsakligen omfattar den avgränsning som angavs i programhandlingen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet omfattar i huvudsak mark som redan är exploaterad enligt gällande plan. I östra 
delen reser sig södra delen av Hagaberg vars högsta delar ligger ca 40 m ö h. En del av 
bergets västra brant ingår i kvartersmark vars ändamål i gällande detaljplan från 1990 är 
industri, hamn och handel. 
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Markområdet öster om de byggnader som ligger utefter bryggpromenaden och berget utgörs i 
huvudsak av hårdgjord och asfalterad yta som idag används till angörings- och parkeringsytor. I 
samband med tillbyggnad av lokaler tillhörande Feldts Fisk & Skaldjur AB år 2002 så 
iordningställdes och asfalterades markområdet öster om den befintliga bebyggelsen. Utöver en 
allmän uppsnyggning så iordningställdes parkeringsplatser utefter bl.a. tillfartsvägen till 
planområdet. 

Planförslaget: I dagsläget avses ingen förändring eller utökning ske av hårdgjorda ytor eller i 
planen ingående bergsmark. Vegetationen på angränsande och i planen ingående berg lämnas 
orörd. 

Vy från sjösidan över området 

Geotekniska förhållanden 
Geoteknisk utredning har upprättats av ABV-teknik 1988-12-30 och Bikonol AB 1989-09-25 i 
samband med framtagandet av nu gällande detaljplan med laga kraft datum 1990-01-11. 

För planområdet gäller enligt tidigare geotekniska utredningar att markstabiliserande åtgärder 
skall vara utförda enligt Bikonol AB´s anvisningar från 1989 och att muddring inte får ske i 
vattenområdet väster om byggnaderna. De föreskrivna åtgärderna förutsätts ha varit uppfyllda 
vid uppförandet av nu befintliga byggnader, kajer, utfyllnader och grundläggning inom området. 
Eftersom dock bl.a. dokumentation av ovanstående till stora delar saknas har ytterligare 
geoteknisk undersökning utförts med syfte att klarlägga släntstabiliteten för de befintliga 
byggnaderna. Utredningen har utförts av Bohusgeo AB, arbetsnr. U01044-1, rapport dat 2003-
03-07, PM dat 2003-03-31. 
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Nedanstående beskrivning av markbeskaffenhet, jordlager, stabilitet och förslag till 
förstärkningsåtgärder är till stora delar hämtat från den geotekniska beskrivningen från år 2003. 

Mark, vegetation och topografi 
Området utgörs till största delen av utfylld mark som är belagd med asfalt. Inom delar av 
området finns sannolikt avsprängt berg. I väster och söder finns en kaj av betong med 
byggnader i två våningar och i den norra delen en slip för upptagning av fartyg. I öster 
angränsar ett bergsparti med höga och branta slänter. 
Markytans nivå varierar mellan ca +1,5 meter i den södra och västra delen till ca +6 meter i 
den nordligaste delen. Markytans lutning är inom huvuddelen av området mindre än 1:20. I 
den nordligaste delen ökar lutningen till ca 1:5. I slänten under kajdäcket är markytans 
lutning mellan ca 1:2 och 1:3. Bottennivån varierar närmast kajen mellan -4,5 och -6,5 meter. 
När de befintliga fyllnadsmassorna lades ut var avsikten att det ursprungliga lösa jordlagret 
av gyttja och lera skulle pressas undan. 
Jordlager, fyllning, skjuvhållfasthet, vattenkvot, friktionsjordens egenskaper 
Jordlagren bedöms inom huvuddelen av planområdet utgöras av fyllnadsmassor av 
friktionsjord och sprängsten som vilar på fast lagrad friktionsjord eller berg. På vissa ställen 
finns ett lager med organisk jord (gyttja, gyttjig silt) och lera under fyllnadsmassorna. 
Fyllningen utgörs till stor del av sprängsten men även silt och sand förekommer. Fyllningen 
bedöms med ledning av sonderingarna ha upp till 3 à 4 meters tjocklek, men där fyllningen 
vilar på naturligt avsatt friktionsjord är det svårt att avgöra fyllningens tjocklek. Block med upp 
till ca 0,5 meters tjocklek har påträffats. Under den södra delen av kajdäcket har gyttja, gyttjig 
silt och lera uppmätts till ca 3 meters mäktighet. 
Skjuvhållfastheten för gyttja har uppmätts till mellan ca 4 och ca 15 kPa. Motsvarande värde 
för gyttjig silt och lera ligger mellan ca 20 till ca 30kPa. Vattenkvoten har i gyttjan uppmätts till 
mellan ca 100 och ca 330%, i gyttjig silt till mellan 50 och 70% och i leran till mellan ca 40 
och ca 50%. 
Friktionsjordens egenskaper under leran har inte undersökts. I de provgropar som grävts i 
samband med en tidigare undersökning har relativt grovt friktionsmaterial påträffats, 
innehållande grus med inblandning av sten. Jord- och bergsonderingarna har öster om 
kajdäcket i flera fall trängt ner 15 à 20 meter i friktionsjorden innan berg påträffats. Inom 
vattenområdet närmast kajen har trycksonderingarna trängt ner mellan 0 och 2 à 3 meter i 
friktionsjorden där sonderingarna stoppat i fast lagrad friktionsjord utan att berg påträffats. 
Geohydrologiska förhållanden 
Grundvattennivåer har inte uppmätts. I anslutning till kajen bedöms grundvattennivån i 
fyllningen och friktionsjorden under gyttjan/leran i huvudsak överensstämma med havets 
nivå. En viss fördröjning hos vattenståndsvariationerna är dock sannolik. 
Släntstabilitet 
Överlag så är släntstabiliteten svårbedömd inom hela planområdet. I vissa 
provtagningspunkter indikerar vattenkvoten i gyttjan att den kan vara inlagrad och omgiven 
av sprängstensfyllning som i sin tur vilar på fast botten. 
Släntstabiliteten har inom planområdet beräknats i sektioner i anslutning till Gravarne 60:12, 
60:16 och 60:25. Vid beräkningarna har antagits att gyttja, gyttjig silt och lera förekommer i 
sammanhängande lager. I beräkningssektionerna har sannolikt mäktigheten hos gyttjan, den 
gyttjiga silten och leran i genomsnitts antagits vara något större än den verkliga, vilket därför 
gör att beräkningsantagandena bedöms hamna ”på den säkra sidan”. Den beräknade 
slänstabiliteten är lägst och otillfredsställande längst i söder av planområdet (Gravarne 
60:12) för att sedan förbättras längre norrut (Gravarne 60:25). Den lägsta beräknade 
säkerhetsfaktorn uppgår till Fc+φ =0,94 och den högsta till Fc =1,74. Norr om fastigheten 
Gravarne 60:21 bedöms med ledning av utförda sonderingar släntstabiliteten vara 
tillfredsställande. I den sydligaste delen av området, fastigheten Gravarne 60:26, ligger 
slänten under befintliga byggnaden varför undersökningar inte kunnat genomföras. För att 
mäta eventuella rörelser i byggnaden föreslås att kontrollprogram upprättas. 
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Förstärkningsåtgärder 
Med anledning av det framräknade resultatet av släntstabiliteten finns möjlighet till 
förstärkningsåtgärder genom uppförande av spont eller genom anläggande av tryckbank 
utanför den befintliga kajen. Förutsättningar för att tryckbank skall kunna anläggas med 
rimliga kostnader och konsekvenser är att gyttja och lös lera förekommer i relativt begränsad 
omfattning och är alltså starkt beroende av de geotekniska förhållandena utanför kajen. 
Alternativet med spont innebär att spontningen utförs i anslutning till eller väster om 
nuvarande kaj och förankras bakåt med stag som förs ned i berget. Sponten bör slås till 
nivån ca -11 meter.  

Grundläggning 
Inom de områden som avses bebyggas bedöms de geotekniska förhållandena variera. För 
att klarlägga möjligheterna att grundlägga byggnader erfordras geotekniska undersökningar i 
samband med projektering och bygglovgivning. 

Fördjupad undersökning: Med anledning av att släntstabiliteten överlag är svårbedömd inom 
planområdet så har det funnits anledning att fördjupa undersökningen från år 2003. Hittills 
utförda undersökningar har redovisats i en rapport 2003-11-12 och utvärderingar och 
bedömningar i ett PM 2003-11-13. Undersökningsmaterialet är emellertid delvis svårtolkat och 
ger inte underlag för tillräckligt noggranna analyser. Ytterligare sonderingar och provtagningar 
avses därför göras. 

Den fördjupade geotekniska undersökningen och utredningen har påbörjats. I en första etapp 
har en batymetrisk och geofysisk uppmätning gjorts av området utanför kajen. Dessutom har 
sonderingar och provtagningar utförts bl.a. för att kunna göra en så noggrann tolkning som 
möjligt av den batymetriska och geofysiska uppmätningen. 

Enligt de utförda undersökningarna finns sprängstensfyllning mellan ca 5 och ca 10 m ut från 
kajen. Därutöver finns gyttja, gyttjig silt, silt och lera med mellan 0 och 4 à 5 m tjocklek. 

Planförslaget: Med anledning av att släntstabiliteten inte bedömts som tillfredsställande inom 
delar av planområdet och att den slutliga avgränsningen ännu inte till fullo fastlagts så har 
planförslaget försetts med en generell bestämmelse innebärande att åtgärder skall utföras så 
att tillfredsställande stabilitet erhålls och att åtgärderna skall vara utförda innan ytterligare 
utbyggnad genomförs. Utformning och omfattning av förbättringsåtgärden skall bestämmas i 
samband med detaljprojekteringen. 

Bergsslänter 
Under planarbetets gång har besiktning skett av den bergsslänt som utgör planområdets östra 
gräns. Besiktningen har utförts av Byggmästartjänst AB och redovisas i rapport dat 2001-05-21, 
objektnummer 01131. 

I utlåtandet konstateras att bergrensning behöver utföras. Skrotningen skall utföras enligt Mark 
AMA 98 bergrensningsklass 1. I släntens norra del ligger utfyllnadssten där rasbenägna stenar 
måste avlägsnas. I släntens södra del finns även en ansamling av stenar och block vilka måste 
tas bort. För att säkra berget mot framtida ras måste berget förstärkas med bultar och i 
mittpartiet bör berget nätas med gabionbergnät eller motsvarande. Vidtages inga förstärknings- 
och säkerhetsåtgärder bör ett område på ca 4 - 5 meter mellan asfalt och släntfot stängas för 
allmänheten. 

Planförslaget: Med anledning av risken för bergras inom delar av planområdet så har 
planförslaget försetts med bestämmelse innebärande att förstärknings- och säkerhetsåtgärder 
skall vidtas utefter bergsslänten i enlighet med utlåtandet tillhörande rapport från 
Byggmästartjänst AB, dat 2001-05-21. 
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Under 2002 har de i utredningen föreslagna 
förstärknings- och säkerhetsåtgärderna blivit 
genomförda i enlighet med utlåtandet. Lösa 
stenar och block har nedskrotats enligt Mark 
AMA 98 bergrensningsklass 1 och berget 
har säkrats mot framtida ras genom 
förstärkning med bultar och bergnät. 

Del av bergslänt som säkrats med nät och bultar. 

Radon 
Mätning av markradon har inte utförts. 
Berggrunden och därmed även 
sprängstenen är i trakten normalt 
radonförande. Området bedöms därför 
utgöras av högradonmark och vid ny 
exploatering bör byggnader göras 
radonsäkra. 

Planförslaget: På grund av att berggrunden bedöms vara av klassificeringen mark med hög 
radonhalt så har planförslaget försetts med bestämmelse om att byggnader skall utföras med 
grundläggning som skyddar mot instrålning av radon, d v s genom tät grundläggning och/eller 
ventilationsåtgärder i husgrund/-platta tillsammans med tätning runt rör mm. Bestämmelsen 
gäller endast i de fall där byggnaderna är avsedda för stadigvarande vistelse. 

Fornlämningar - kulturmiljöer 
Inga utpekade intressen för kulturmiljön eller kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Bebyggelseområden 

Gravarne 60:12 Gravarne 60:26Feldts Fisk & 
Skaldjur AB 

Fastigheter inom 
planområdet  
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Befintlig bebyggelse, verksamheter och antal anställda, forts 
Bebyggelse och verksamheter 
På fastigheten Gravarne 60:26 finns idag en byggnad som i bottenvåningen huvudsakligen 
inrymmer restaurang. I de två ovanpå liggande våningsplanen finns lokaler som används för 
övernattning samt förråds- och kontorslokaler. Den övernattning som förekommer sker i 
vandrarhemsliknande former. Förråds och kontorslokalerna inom byggnaden används av 
nuvarande ägaren till Gravarne 60:26 som bl.a. driver entreprenadverksamhet inom varvsnäring 
och verkstadsindustri. Inom entreprenadverksamheten varierar antalet anställda. Vid hög 
arbetsbelastning kan antalet anställda uppgå till ca 50 personer. Motsvarande siffra för 
restaurangen är ca 20 personer. Antalet anställda är således tidvis relativt stort men eftersom 
säsong, öppettider, kundunderlag mm varierar så uppskattas personaltätheten i medeltal aldrig 
överstiga 3-4 personer. 
Norr om restaurangen ligger en byggnad uppdelad på fem fastigheter. I fastigheterna, Gravarne 
60:13 - 60:16, inryms bl a Feldts Fisk & Skaldjur AB. Kontorslokaler finns på våningsplan två 
och tre medan nedre plan inrymmer förråds-, lager och personalutrymmen. Gravarne 60:15 och 
60:16 har under år 2002 byggts ut österut vilket medfört att byggnadsytan i markplanet numera 
uppgår till ca 500 m2. Antalet anställda på Feldts Fisk & Skaldjur AB uppgår i dagsläget till ca 14 
personer. 

I byggnaden tillhörig Gravarne 60:12 som ligger mellan restaurangen och Feldt´s används 
bottenplanet för hummerbassänger medan de två övriga våningsplanen nyttjas till kontor och 
förråd. 

Gravarne 60:26 Ny tillbyggnad, 
färdig år 2002 

Tillbyggnad öster om Gravarne 60:15 och 60:16 
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Huslängan norr om Gravarne 60:15 är uppdelad på 9 fastigheter, Gravarne 60:17 - 60:25. Inom 
byggnaderna finns diverse verksamheter inrymda för industri- och hamnverksamhet. Ytterligare 
norr därom finns bl a reparationsvarv och båtbyggeri. 

Markområdet öster om byggnaderna och fram till bergsslänten används idag som 
angöringsområde samt parkering för besökande och anställda. 

Planförslaget: Feldt´s Fisk & Skaldjur AB har under senare år anpassat sin verksamhet till 
ändrade marknadsförhållanden. Anpassningen har bl.a. inneburit att nya lokaler tagits i anspråk 
under år 2002 för utbildning och konferenser inom områdena produktkunskap, 
hushållsekonomi, tillagning och handel. Utbildningen och produktinformationen utförs som 
flerdags- eller endagskonferenser riktade till befintliga och presumtiva kunder.  

För dessa ändamål har lokaler inretts med 
ett antal rum uppdelade i ca 6 st mindre 
övernattningslägenheter. Syftet med 
lägenheterna är att erbjuda övernattning för 
kunder i ca 1-2 dygn under utbildningen. 
Vidare har ett restaurangkök iordningsställts 
som används under produktutbildning och för 
att bl.a. visa nya tillagningstips till kunder. 
Köket används även till intern 
produktutveckling inom HMR-koncept och 
liknande. Tillbyggnaden öster om 60:15 och 
60:16 innehåller huvudsakligen kontor och 
ett mindre antal övernattningslägenheter. I 
verksamhetsplanering för Feldt´s Fisk & 
Skaldjur bedöms kundkontakterna i 
huvudsak vara förlagda till tidsperioden april 
- september med uppehåll för 
semesterperioden under juli månad. 

Under år 2003 har Feldt´s Fisk & Skaldjur AB 
förvärvat fastigheten Gravarne 60:25. 
Avsikten med förvärvet är att införliva 
fastigheten i nuvarande verksamhet. För att 
säkra nuvarande möjlighet att nå kajområdet 
väster om fastigheterna har 
planbestämmelse införts som reglerar den 
fria höjden mellan fastigheterna. En fri höjd 
av minst 3,0 meter medger att kajområdet 
kan nås av exempelvis räddningstjänsten och mindre arbetsfordon. För att få full tillgänglighet 
till kajområdet förutsätts att området närmast öster om nuvarande öppning även fortsättningsvis 
hålls fri från anläggningar, parkeringsplatser och eventuella nytillkommande byggnader. 

Nuvarande öppning mellan Gravarne 60:16 och 
60:25 med Kungshamn i bakgrunden. Öppningen 
skall enligt planbestämmelse hållas öppen för bl a 
räddningsfordon till en fri höjd av minst 3,0 meter. 

Eftersom den föreslagna verksamhetsförändringen ännu är relativt oprövad och utfallet okänt 
föreslås en tillfällig användning för Gravarne 60:12 - 60:16 som tillåter övernattning i lokalerna 
under en 10-årsperiod. Syftet med den tillfälliga användningen är att ge övernattningen en stark 
anknytning till den förekommande verksamheten och att boendet skall vara av tillfällig och 
kortare natur. Tiden för tillfällig användning kan genom planändring förlängas till sammanlagt 
högst 20 år, enl PBL 5 kap § 15. Förnyelsen av bestämmelsen med tillfällig användning skall 
ske före utgången av nuvarande genomförandetid och kan förlängas med högst 5 år i sänder. 
Den maximerade tiden för förlängning är samordnad med föreskriften om tillfälligt bygglov. 
Bestämmelsen JVH, Industri, hamn och handel, i gällande detaljplan föreslås således ändrad till 
J1VH med tillägget [K1] för den del inom området som blir aktuell för övernattning i form av 
tillfällig användning. 



 Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

PLANBESKRIVNING  Sid 15 (20)

   
ROPAREBACKEN 
Fastigheten Gravarne 60:3 m.fl. 

2003-11-15 Justeringsdatum: 2004-03-18

För verksamheten på fastigheten Gravarne 60:26 finns önskemål om utvidgad användning. 
Dagens verksamhet med restaurang i nedre plan önskas kompletterad med möjlighet till 
övernattning i delar av byggnaden. Behov för övernattning kommer bl a att finnas i de planerade 
nya verksamhetsgrenarna för dykarskola och sjöbefälsutbildning. I verksamhetsplanerna för 
dessa ingår att övernattning skall kunna anordnas med ca 60 bäddplatser fördelade på ca 10 
rum. Målsättningen är att övernattningen skall ske i vandrarhemsliknande former och att 
boendet skall vara av tillfällig och kortare natur. Bestämmelsen J1VHK föreslås för delen som 
berör Gravarne 60:26. 

Förutom ovanstående förändringar föreslås att nuvarande användning som industri för hela 
planområdet ändras till småindustri för att få en anpassning till nu gällande förhållanden. 
Skillnaden mellan definitionen småindustri och industri ligger främst i verksamhetens 
miljöpåverkan i form av t ex buller, utsläpp mm. I miljöbalken finns bl a allmänna hänsynsregler 
som bör följas vid etablering. I Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, talas det 
om tillämpning av riktvärden för skyddsavstånd i kap. 7. I kapitlet definieras bl a skillnaderna 
mellan industri och småindustri enl följande: Industri = arbetsområde med betydande risker och 
småindustri = arbetsområde med vissa risker. 

Enligt ovanstående görs bedömningen att verksamhet i form av större industri i praktiken inte 
kan fullföljas i någon del av nu gällande plan på grund av ovanstående bestämmelser i 
miljöbalken och med hänvisning till gällande riktvärden för skyddsavstånd. 

På bifogad illustration i skala 1:1000 redovisas i stora drag ett förslag till hur planområdet kan 
disponeras. 

Tillgänglighet 
Området nås idag med bil via Hagabergsvägen som går 
förbi ABBA:s industriområde. Lutningen på tillfartsvägen 
till planområdet uppgår inom området till ca 6-8 %. 
Tillfartsvägen saknar idag trottoar och cykelbana. Från 
Kungshamns centrum nås området via bryggpromenad. 
Bryggpromenaden sträcker sig från Bäckevikstorget till 
planområdet. 

Angörings- parkeringsytan öster om befintliga byggnader 
är relativt plan med lutningar på ca 1-2 %. 

Planförslaget: All ny bebyggelse planeras så att 
godtagbar tillgänglighet uppnås enligt gällande regler för 
rörelsehindrade. Tillgängligheten inom byggnaderna 
bevakas vid respektive bygglovgivning. 

Vattenområden 
Idag finns inom vattenområdet inga utlagda bryggor utan 
angöring av båtar sker utefter den befintliga kajen. Inom 
vattenområdet väster om restaurangen har avspärrning 
skett för dykundervisning. Bryggpromenaden framför Feldt´s Fisk 
Planförslaget: Bryggor inom vattenområdet ska vara av den typ som kan hänföras till s.k. 
ponton- och flytbryggor. 
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Gator och trafik 
Trafik, gatustandard mm 
Med bil nås området från norr via Hagabergsvägen som även är tillfartsväg för ABBA´s fabrik. 
Från samhället kan gående även nå området via bryggdäck längs sjökanten. 

Uppgifter om trafikmängder på tillfartsvägen saknas. Trafikmängden på Hagabergsvägen (söder 
om ABBA´s fabrik) uppskattades år 2000 till ca 75-100 fordon per vardagsdygn under 
vinterhalvåret. Under sommarhalvåret uppskattas trafikmängden vara fördubblad. 

Planförslaget: Nuvarande tillfartsväg kommer även i fortsättningen att utgöra tillfart till 
planområdet. Den ändrade verksamhetsinriktningen och utökade verksamheten hos Feldt´s 
Fisk & Skaldjur AB bedöms medföra att trafikmängden ökar med ca 50 trafikrörelser per 
vardagsdygn. Till grund för bedömningen ligger nuvarande personalstyrka som uppgår till ca 14 
personer tillsammans med ca 10 - 15 trafikrörelser per dag föranledda av kundbesök. Antalet 
trafikrörelser som föranleds av kundbesök är sannolikt lägre beroende dels på samåkning men 
även till viss del genom samordnad "bussning". Eftersom verksamheten endast pågår under 
vardagar kommer trafikökningen huvudsakligen att belasta vardagsdygnsflödet. Under 
högsommaren när den totala trafikmängden är som störst inom kommunen uppgår antalet 
anställda till ca en fjärdedel av ordinarie personalstyrka. 

Vandrarhemsverksamheten på Gravarne 60:26 bedöms som mest alstra ca 35-40 trafikrörelser 
per dygn. Bedömningen grundar sig på ett rumsinnehav om ca 10 rum. På grund av 
belägenheten intill vattnet förväntas ca 50 % av besökandeantalet till vandrarhemmet vara 
båtburna. Trafikökningen förväntas vara jämt fördelat under sommarhalvårets dygn. Under 
vinterhalvåret förväntas betydligt lägre beläggning och därmed mindre trafik till anläggningen. 

Det totala trafikflödet till planområdet beräknas under vinterhalvåret komma att uppgå till ca 
100-130 fordon per vardagsdygn. Under sommarmånaderna beräknas motsvarande trafikflöde 
till ca 200-250 fordon. Under helgdagarna uppskattas flödet minska med ca 30 fordonsrörelser. 

Trafikökningen bedöms som relativt liten och bedöms ej påverka verksamheten för ABBA 
Seafood. Trafikökningen bedöms ej vara av den storleksgrad att det kan motivera att en ny 
tillfartsväg tillskapas väster om fabriksbyggnaden. Under planarbetet har även alternativ 
lokalisering av väg studerats ca 150 meter söder om ABBA:s kontor. En vägsträckning i detta 
läget innebär bl.a. kraftiga ingrepp i naturen med sprängning som följd samtidigt som 
väglutningen blir större än vad som får anses lämpligt. Övriga faktorer som påverkar i negativ 
riktning är byggkostnaden som ställd i relation till nyttan får anses bli alltför hög. 

ABBA:s fabrik kommer på sikt och i samband med utbyggnaden av planområdet på Ögården att 
även trafikmatas norrifrån.  

Parkering 
Nuläge och planförslaget: Parkering för anställda och besökande till verksamheterna på 
Gravarne 60:26, Feldt´s Fisk & Skaldjur AB och Roparebackens intressenter AB sker idag 
huvudsakligen öster om den tillfartsväg som leder ner till planområdet. Parkeringen är 
huvudsakligen uppstrukturerad så att den sker tvärställd och uppdelad med 6 reserverade 
platser för Gravarne 60:26, 19 reserverade platser för Feldt´s Fisk & Skaldjur AB, 11 
reserverade platser för Roparebackens intressenter AB och 23 reserverade platser för 
besökande till restaurangverksamheten på Gravarne 60:26 . Utöver den tvärställda parkeringen 
längs med tillfartsvägen så har även 8 bilplatser reserverats för Feldt´s Fisk & Skaldjur AB i 
anslutning till byggnaderna på Gravarne 60:15 och 60:16. 
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För entrepenad- och restaurangverksamheten 
på Gravarne 60:26 varierar parkeringsbehovet. 
Anställda inom entrepenadverksamheten 
befinner sig oftast på annan ort och är endast 
vid enstaka tillfällen på plats i Kungshamn. 
Eftersom restaurangverksamheten endast är i 
drift under sommarhalvåret och till stor del har 
båtfolket som målgrupp kan behovet av 
bilplatser hållas nere. Den befintliga 
bryggpromenaden medverkar också till att 
flertalet besökande kan nå restaurangen 
gående från centrum. För restaurangen nyttjas 
bilplatserna i första hand under eftermiddag och 
kvällstid och till stor del under fredag, lördag 
vilket innebär att ett samnyttjande kan ske av 
platser mellan å ena sidan Feldt´s Fisk & 
Skaldjur AB och å andra sidan restaurangen. 
Eftersom säsongen för restaurang- och 
vandrarhemsverksamheten i huvudsak är 
koncentrerad till sommarperioden samt till 
kvällar och helger förutsätts att ett samnyttjande 
även i fortsättningen kan ske av tillgängliga 
parkeringar för de olika verksamheterna. 

För verksamheterna inom Gravarne 60:17 - 
60:25, som samtliga ingår i Roparebacken 
intressenter AB, har bilplatser reserverats längs 
med tillfartsvägen. För fastigheterna finns även möjlighet att nyttja bilplatser i omedelbar 
anslutning till sina respektive byggnader i form av tvärställd parkering alternativt iordningsställa 
en parkeringsyta på planen mellan byggnaderna och tilfartsvägen. 

Parkering utefter tillfartsvägen. 

Gång- och cykeltrafik 
På den del av Hagabergsvägen som inryms inom planområdet saknas idag trottoar och 
cykelbana. 

Gående från Kungshamns centrum kan bilfritt nå planområdet via den bryggpromenad som 
finns längs med berg/vattenlinje. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Befintliga byggnader är idag anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutningen 
till kommunens ledningsnät är tillräckligt dimensionerad för att även täcka in de nya 
verksamhetsgrenarna på Gravarne 60:26 och Gravarne 60:13 - 60:16. Underhåll och drift av 
ledningsnätet fram till kommunens pumpstation på fastigheten Gravarne 3:36 liksom nuvarande 
väg till området sköts idag av gemensamhetsanläggningen Gravarne ga:1. De ändrade 
förhållandena inom Gravarne 60:13-60:16 och Gravarne 60:26 innebär att nu gällande andelstal 
i Gravarne ga:1 kan förändras om ny förrättning initieras av någon part. 

Avfall 
Utrymme för sopor och återvinning finns inom och i anslutning till byggnaderna. Hantering av 
grovsopor och återvinning sker idag enligt de krav som ställs av Sotenäs kommun. Den nya 
verksamhetsinriktningen på Feldt´s Fisk & Skaldjur AB och tillskottet av 
vandrarhemsverksamheten föranleder ingen förändring i detta avseendet. 
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Administrativa frågor 

Allmänt 
Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den 
skall ange planens syfte och förklara dess innehåll. 

Genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning som tillhör planen. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen börjar att löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar sedan 
i 10 (tio) år. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
I följande text beskrivs de miljökonsekvenser som kan bli en följd av planförslaget. 

Naturmiljö 
Inga naturmiljöintressen berörs under förutsättning att inga verksamheter som berör 
vattenområdet planeras. 

Kulturmiljö 
Inga utpekade kulturmiljöintressen eller fornlämningar berörs. 

Landskapsbild/Stadsbild 
Den gällande planen medger ytterligare sprängning av berg i 
branten. Ett intrång i berget bedöms inte ge några estetiska 
eller andra negativa effekter då intrycket i stort kommer att bli 
detsamma som idag. De nedre delarna av berget skyms 
dessutom från havet av byggnaderna. 

Del av bryggpromenaden som 
sammanbinder planområdet med 
Kungshamn centrum 

Den planerade utvecklingen med verksamheter som vänder 
sig till en bredare kundkrets är en tillgång för området men 
även för hela Kungshamn, sett ur både närings- och 
turistsynpunkt. 

Planområdet har ett ur estetisk och kulturell synvinkel utsatt 
läge invid Hasselösund, Smögen och Kungshamn. Det är 
viktigt att bebyggelsen, som vetter mot sjön, så långt som 
möjligt anpassas till de lokala byggtraditionerna med 
avseende på färg, material och skala. 

Friluftsliv/Rekreation 
Området har genom den sammanhängande 
bryggpromenaden bra förbindelse med Kungshamns 
centrum vilket är en tillgång för flanören och den som inte 
har bil. De planerade förändringarna påverkar inte detta 
förhållande. 

Det tätortsnära friluftslivet påverkas inte.  
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Boendemiljö 
Buller

Bullerförhållandena inom planområdet bestäms i huvudsak av ABBA:s verksamhet, 
industriverksamheter och övriga bullerkällor på planområdet inklusive trafiken till och från 
området, biltrafiken på Smögenbron och sjötrafiken förbi området. 

I den bullerutredning som gjordes i samband med nu gällande planförslag år 1989 av 
Ingemansson Ingenjörsbyrå konstaterades att riktvärdet för arbetslokaler kan klaras inom hela 
det planområde som numera är fastställt, medan däremot riktvärdet för permanent- och 
fritidsbebyggelse överskrids. Vid framtagandet av nu gällande plan fanns förslag om 
sjöbodsbebyggelse och marina sydväst om ABBA:s fabrik. Nuvarande förslag med 
övernattningslägenheter och vandrarhemsverksamhet är beläget ca 200 - 250 meter söder om 
detta område och i skydd av södra delen av Hagaberg. Berget med sin naturliga avgränsning 
mot ABBA och det relativt långa avståndet innebär att buller från ABBA:s verksamhet inte 
bedöms överskrida riktvärdet vid de nu föreslagna verksamheterna. 

Utvecklingen av de föreslagna verksamheterna kommer att alstra trafik. Trafikflödet beräknas 
öka med ca 50 fordon per årsmedeldygn på grund av de planerade förändringarna. Med 
utgångspunkt från det nya trafikflödet kommer den ekvivalenta bullernivån från biltrafiken att 
öka ytterst marginellt eller ca 0,1 - 0,2 dB(A). Ökningen är inte uppfattbar för örat. Inom området 
finns inget permanent boende. 

För en vald beräkningspunkt belägen på plats för restaurangen beräknas den ekvivalenta 
bullernivån från biltrafiken på Smögenbron till ca 40 dB(A) vilket underskrider riktvärdet med 
god marginal. 

Båttrafiken som under sommarmånaderna kan bli ganska intensiv alstrar relativt höga 
bullernivåer framför allt vad avser maximalvärden. 

Lukt 

Inför arbetet med den nu gällande detaljplanen konstaterades att det norr om planområdet tidvis 
kan förekomma lukt från angränsande ABBA:s fabriker. Vad avser luktstörning är avståndet och 
läget i förhållande till förhärskande vindriktning påverkande faktorer. I detta fall uppgår 
avståndet till 400 -500 meter mellan fabriksbyggnaden och Gravarne 60:26 vilket får anses vara 
tillräckligt för att inte påverkan ska bli kännbar. Området som föreslås för bl.a. övernattning är 
beläget rakt söder om ABBA:s fabriksbyggnad vilket innebär att risken för eventuell påverkan av 
lukt bedöms som störst vid nordliga vindar, således under vinterhalvåret när boendefrekvensen 
planeras vara som lägst för vandrarhemsverksamheten och Feldts Fisk. 

Sammantaget bedöms inte luktstörningar påverka de nu föreslagna verksamheterna i de södra 
delarna av programområdet i sådan utsträckning att dessa blir lidande.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
För Sotenäs kommun: Miljö- och byggkontoret genom Bo Hallgren och Bengt Gustafsson. 

För Rådhuset Arkitekter AB, exploatörens konsult för planarbetet: Sören Mannberg 

Kungshamn 2003-11-15  Uddevalla 2003-11-15 

Sotenäs kommun   Rådhuset Arkitekter AB 
Miljö- och byggförvaltningen  Samhällsplanering & miljö 

Bengt Gustafsson   Sören Mannberg 
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JUSTERING 
Med anledning av inkomna synpunkter och erinringar under utställningstiden justeras 
planhandlingarna enligt nedanstående: 

Plankarta med bestämmelser: 
• Bestämmelserna avseende stabilitetsåtgärder ändras till en generell bestämmelse 

gällande för hela planområdet. Bestämmelsens nya lydelse ”Åtgärder krävs för att förbättra 
släntstabiliteten. Åtgärderna skall utföras så att tillfredsställande stabilitet erhålls innan 
någon ytterligare utbyggnad sker. Den närmare utformningen och omfattningen bestäms i 
samband med detaljprojekteringen.” 

• Ny bestämmelse införs som reglerar den fria höjden mellan fastigheterna Gravarne 60:16 
och 60:25. Den fria höjden skall uppgå till minst 3,0 meter. 

• Grundkartan justeras avseende fastighetsbeteckning för kaj norr om planområdet. 
Gravarne 60:11 har ändrats till Gravarne 3:36. 

Planbeskrivning: 
• Beskrivningen har redigerats under rubriken ”Geotekniska förhållande - planförslaget”. 

Efter utställningstiden har ytterligare geotekniska utredningar genomförts. Resultaten har 
inarbetats i textavsnittet. 

• Den införda planbestämmelsen om fri höjd mellan Gravarne 60:16 och 60:25 har 
kommenterats i beskrivningstexten under rubriken ”Befintlig bebyggelse, verksamheter och 
antal anställda - planförslaget”. 

Genomförandebeskrivning: 
• Beskrivningen har justerats avseende uppgifter om ansökan hos Räddningsverket om 

bidrag till markstabiliserande åtgärder. Ny textmassa har införts under rubriken ”Tekniska 
frågor - geoteknik”. 

Ovanstående justeringar av planhandlingarna bedöms vara av begränsad betydelse samt 
sakna intresse för allmänheten. Ny utställning av planförslaget bedöms därför inte vara 
erforderlig. 

Kungshamn 2004-03-18  Uddevalla 2004-03-18 

Sotenäs kommun   Rådhuset Arkitekter AB 
Miljö- och byggförvaltningen  Samhällsplanering & miljö 

Bengt Gustafsson   Sören Mannberg 
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