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DETALJPLAN FÖR 
RÅGHULT 1:5 m.fl. 
SKOMAKARUNDDEN, BOVALLSTRAND 
SOTENÄS KOMMUN 
Västra Götalands län 
 
ANTAGANDEHANDLING 
 

 
PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingar: 
- Plan- och genomförandebeskrivning 
- Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser 
- Illustrationskarta i skala 1:1000 
- Gestaltningsprogram, daterad 2020-03-11 
- Miljökonsekvensbeskrivning, HYDROGIS AB, rapport 603, daterad 2012-05-16, ersatt 

med rapport 885 daterad 2020-03-17 
- Fastighetsägarförteckning 
- Utlåtande daterad 2020-01-27 rev. 2020-02-28 
 
Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser. Till planen hör illustrationskarta, 
plan- och genomförandebeskrivning. Enbart plankartan har juridisk rättsverkan. Övriga hand-
lingar ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Detaljplanen är upprättad utifrån PBL 1987:10 (ÄPBL).  
 
Övriga handlingar: 
- Fördjupad miljöteknisk markundersökning, WSP, upprättad 2010-11-15, justerad 2012-

05-16 
- Geo Rapport undersökning, WSP, upprättad 2010-11-15 
- Geo PM, WSP, upprättad 2010-11-15, justerad 2012-05-16 
- Trafikbullerutredning, WSP – upprättad 2010-10-29, justerad 2018-12-18 
- Trafik PM Bovallstrand, WSP, upprättad 2010-11-02, justerad 2018-11-12 
- Bergteknisk besiktning PM, WSP, upprättad 2010-10-14 
- Fotodokumentation värn, Liljewall, upprättad 2010-11-15 
- Naturinventering, Naturcentrum, upprättad 2010-10-07, justerad 2019-08-26 
- VA-utredning, WSP, upprättad 2020-02-07  
- Dagvattenutredning, WSP, upprättad 2018-10-31, justerad 2020-03-03 
- Strandskydd upphävande PM, upprättad 2018-12-19 
- Förorenad mark PM, WSP 2018-12-13, justerad 2020-01-30 
- Analys av marina sediment vid Skomakarudden, HydroGIS, upprättad 2011-07-27 

 
BAKGRUND 
Planområdet omfattar Skomakarudden och det område där Sotenäs Trävaru AB tidigare be-
drev sin verksamhet. Planområdet är i huvudsak i privat ägo, kommunen äger dock 25% av 
Råghult 1:5 som omfattar Skomakarudden med badplats, tidigare utlastningskaj samt del av 
Dinglevägen.   
 
Planområdet har varit föremål för detaljplaneläggning tidigare. Mellan åren 1988 och 1990 
bedrevs planarbete inom motsvarande område. Planarbetet avbröts med anledning av det 
dåliga konjunkturläget. Mellan åren 2003 och 2007 startades och pågick ett nytt planarbete. 
Planarbetet bedrevs till och med samråd. Med anledning av de geotekniska förutsättningarna 
visade det sig att föreslaget planinnehåll inte var ekonomiskt genomförbart. 
 
Under hösten 2008 återupptogs planarbetet med delvis ny inriktning. Planområdet har en 
mindre omfattning än tidigare. I övrigt har detaljplanen ungefär samma innehåll. Vid sam-
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manträde i Miljö- och byggnämnden 2010-02-04, § 8 beslutades att återuppta planarbetet 
med samrådshandlingen. 
 
Planen var ute på samråd under juni 2010. Ett samrådsmöte hölls 2010-06-03 i Faltins ma-
gasin i Bovallstrand och ca 70 personer deltog vid mötet. Efter samrådet har planen bearbe-
tats och varit utställd (utställning 1) för allmänheten under februari/mars 2011. 2012-06-14 § 
54 beslutade Miljö- och byggnämnden att godkänna antagandehandlingar av detaljplanen 
daterade 2012-05-16 (bifogas ej), särskild sammanställning samt utlåtande och överlämna 
planen till kommunfullmäktige för antagande. Planen gick inte till antagande i Kommunfull-
mäktige då någon överenskommelse om exploateringsavtal inte kom till stånd samt att kom-
munal hantering av miljöfrågor som berörde tidigare verksamhetsutövare drog ut på tiden.  
 
Sedan planen ställdes ut första gången 2011 (utställning 1) har det skett några mindre juste-
ringar av planförslaget på grund av nya rekommenderade säkerhetsnivåer för stigande vatten, 
från +2,5 m till nu gällande + 3,2 m. Bostadshusen kring kanalerna har minskat i antal från fjor-
ton till tolv i förslaget, de två husen i söder har ersatts med en fastighet för handel, kontor, re-
staurang, hotell och vandrarhem eftersom marken inte är lämplig för bostäder på grund av sti-
gande vatten enligt nyare rekommendationer från Länsstyrelsen. Fastigheten för verksamheter 
tillåts bebyggas med en huvudbyggnad om 180 m2 samt en komplementbyggnad om max 25 
m2. Kvartersgatan längst i väster och gångstråket mot vattnet, som tidigare låg inom kvarters-
mark, har ersatts med en strandpromenad som säkerställer allmänhetens tillgänglighet till 
strandlinjen. Allmänhetens intresse och riksintresset för det rörliga friluftslivet har därmed stärkts 
i den justerade plankartan genom att kvartersmarken ersatts med allmän platsmark utmed näst-
an hela strandlinjen.    
 
Småbåtshamnen utanför strandpromenaden i väst har minskat i utbredning och dess bryggor 
tillåts inte angöras på utsidan med hänsyn till badplatsen. Förändringarna i byggnadshöjd för 
byggnaderna kring hamnbassängerna beror på förändringar i grundkartans höjdsystem samt 
på anpassning av rekommenderad säkerhetsnivå för stigande vatten. Grundkartans nya 
höjdsystem innebär även att samtliga höjder inom planområdet har justerats. Plankartan har 
även kompletterats med en bestämmelse som medger komplementbyggnader för bostäder-
na kring hamnbassängerna.  
 
Förändringar i lagstiftningen kring trafikbuller har resulterat i att byggnaderna utmed Dingle-
vägen ska skyddas från trafikbuller av en låg mur. Gatan som går fram till caféet/ kiosken, 
och som tidigare låg på kvartersmark, planläggs nu som lokalgata för att säkerställa allmän-
hetens tillgänglighet till badplatsen.  
 
Den del av Gränsnäsgatan som tidigare ingick i planområdet har utgått. Planområdet har 
även minskat i omfattning kring korsningen utmed väg 174, den delen av väg 174 som tidi-
gare ingick i planområdet som GENOMFART har utgått. Planen har anpassats till förslag till 
vägplan för ny gång- och cykelväg utmed väg 174, och några mindre justeringar i utform-
ningen kring parkeringsplatsen, gatan och korsningen har skett.  
 
Vägen ut till udden har fått en större vändplats med en diameter om 21 meter för att sopbilen 
ska kunna vända. Lokalgatan slutar i och med vändplatsen. Gatan som sträcker sig mellan 
husen på udden har givits användningen GÅRDSGATA där bilar kör på de gåendes villkor. 
Trafiken här ska ha sin målpunkt i parkeringsgaraget under husen på berget eller för angö-
ring till verksamheterna på udden. Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen utmed udden 
sker över kvartersmark och säkerställs genom ett x-område i detaljplanen. Detta innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Genom att stora delar av kvartersmarken i 
anslutning till strandlinjen ersatts med allmän platsmark i det nya förslaget säkerställer man 
allmänhetens tillträde till strandlinjen, naturmarken, vilket stärker det rörliga friluftslivet.       
  
Den största förändringen som skett är att nästan all mark utmed strandlinjen nu planlagts 
som allmän platsmark vilket säkerställer allmänhetens tillgänglighet till vattnet. Den allmänna 
platsmarken har även utökats genom att gatan mellan bostäderna och badplatsen blivit all-
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män platsmark, på så sätt kan allmänheten röra sig utmed stranden samt korsa området på 
flera platser. I den sydvästra delen av planförslaget har området kring hamnbassängerna 
omgestaltas på grund av hänsyn till hanteringen av stigande vatten. Bostadsbebyggelsen har 
därmed anpassats till de nya nivåerna på grund av nya förutsättningar för stigande vattenni-
våer i framtiden. Väg 174 har utgått från planområdet och i samråd med Trafikverket har 
planområdets anpassats till TRV:s vägplan. Sedan planen ställdes ut våren 2011 har även 
hastigheterna på vägarna kring planområdet sänkts med 10 km/h till 30 respektive 40 km i 
timmen.  
 
Justering  
Efter genomförd utställning 2 har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder mindre 
justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att före-
slagna ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny utställning. 
 
Följande justeringar har utförts, i enlighet med lista i utlåtande efter utställning, daterat 2020-02-
28: 
 
Plan- och genomförandebeskrivningen 

• Planbeskrivningen och dagvattenutredningen förtydligas när det gäller hantering av sky-
fall. 

• Planbeskrivningen och PM förorenad mark kompletteras med beskrivning om hur man 
sanerar området med planbestämmelsen a2. 

• PM Förorenad mark har uppdaterats. I PM:et har WSP förtydligat bedömningen av för-
oreningssituationen inom delområde 3 (inom område a3 i plankartan). Utifrån den be-
dömningen ska den administrativa bestämmelsen a3 utgå. Plankartan kompletteras med 
upplysning om anmälan till tillsynsmyndigheten avseende masshantering. Hänvisningen 
till kontrollplanen förtydligas i PM förorenad mark. Kontrollplanen införs som bilaga 2.  

• Rapporten ”Analys av marina sediment vid skomakarudden, Bovallstrand” (HydroGIS 
AB, 2011) läggs till som planhandling och sammanfattas i planbeskrivningen och MKB. 

• Planbeskrivningen och dagvattenutredningen förtydligas med de huvudsakliga åtgärder-
na för att hantera de ökade mängderna av föroreningar i områdets dagvatten.  

• Planbeskrivningen och dagvattenutredningen uppdateras med avseende på sta-
tusklassningarna i VISS samt miljökvalitetsnormer för vatten. 

• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om hur x-området ska genomföras el-
ler skötas. Rättigheten säkerställs med servitutsrätt, till förmån för kommunal fastighet, 
och detta och framtida skötsel regleras i upprättat exploateringsavtal.  

• Den geotekniska utredningen kompletteras med information att den är gjort utifrån det 
gamla höjdsystemet RH 70. 

• u-området för dagvattenledningen för det kommunala dagvattenutloppet (600-ledningen) 
tas bort. 

• Planbeskrivningen förtydligas när det gäller hantering av skyfall samt förslag på fördröj-
ning av dagvatten i området söder om parkeringsplatsen. 

• Genomförandebeskrivningen uppdateras enligt föreslagen text från Västvatten AB. 

• Redaktionella synpunkter som framförts under utställningstiden har också inarbetats i 
planhandlingarna.  

 
 
Plankartan 

• Planbestämmelsen b1 kompletteras med hänvisning till de sidor i den geotekniska utred-
ningen där man hittar information om föreslagna åtgärder.  

• Plankartan kompletteras med en planbestämmelse om att muddring inte får utföras.  

• Planbestämmelsen om placering av bostäder med hänsyn till risk för översvämning just-
eras och kompletteras med formuleringen ”Grundläggning och bottenbjälklag ska utföras 
med en vattentålig konstruktion”. 

• Plankartan justeras genom att området för sophantering för bostäderna på det södra 
berget flyttas till ett område i anslutning till Dinglevägen. Sophusen för bostäderna på 
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berget och Fruktträdgården placeras inom det område som tidigare varit avsatt för en 
transformatorstation. Plankartan justeras så att naturmarken utökas i anslutning till cy-
kelparkeringen där sophus tidigare låg. E-området för transformatorstation flyttas till en 
plats i anslutning till (parkering) vid Dinglevägen.  

• Plankartan justeras genom att kryssmarkerad marks utbredning söder om gångfartsga-
tan till bebyggelsen till det norra berget justeras så att planerat sophus inte skymmer sik-
ten i utfarten.  

• Plankartan kompletteras med u-område inom kvartersmark för parkering där befintliga 
ledningar finns. 

• Plankartan kompletteras med g för gemensamhetsanläggning inom områden som är 
tänkta för sophus. 

• Plankartan justeras genom att naturmarken mot Heljeröd 1:65 tas bort.  

• Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter över överkant golvbjälklag som reglerar 
byggnadshöjden för husen på bergen kompletteras med en förklaring om att bergets 
högsta nivå är 1 meter från byggnaden. 

• Prickmark inom m1-område ändras till korsmark. 

• Planbestämmelsen för högsta byggnadshöjd, som reglerar byggnaderna på berget, för-
tydligas gällande bergets högsta nivå med 1 meter från byggnadens fasad. 

• Byggnadshöjd införs för de två byggrätter där suterrängvåning medges (inom v2). 

• Plankartan kompletteras med egenskapen bryggdäck inom prickmark inom använd-
ningsområdet KH2 på udden.  

• Planbestämmelse som reglerar att användningsområdet V1 ska utgöras av en fastighet 
införs på plankartan.  

• Byggrätten inom användningsområdet KH2B2 begränsas genom planbestämmelse e8 
som reglerar utnyttjandegraden.  

• Redaktionella synpunkter som framförts under utställningstiden ska också inarbetas i 
planhandlingarna.  

 
Illustrationsplanen 

• Justeras så att sophusen vid Fruktträdgården nås från Dingelvägen.  

• Förtydligas med mått för vändzonen i slutet av lokalgatan på udden. 



   
 

 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder, vandrarhem/ hotell, re-
staurang, handel, kontor, uthyrningsverksamhet, småbåtshamn och parkering inom fastig-
heten Råghult 1:5 m.fl. Planen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till 
hela strandlinjen genom en strandpromenad samt naturmark där badplatsen ingår.  
 
Sotenäs Trävaru AB har flyttat sin verksamhet från västra delen av planområdet vilket inne-
bär att marken som har ett attraktivt läge vid vattnet, kan planeras för bostäder.  
 
I den södra delen av planområdet där Sotenäs Trävaru AB låg föreslås friliggande bostäder 
med vattenkontakt utmed nya kanaler (se sid 5, Hamnbassängerna). De friliggande bostä-
derna utgörs av tolv friliggande småhus om 90-110 m2 (byggnadsarea) med tillhörande ga-
rage och förråd om 25 respektive 10 m2. Byggnaderna ges samma tillåtna nockhöjd men på 
grund av olika marknivåer och hänsyn till stigande vatten är nockhöjden placerad på en 
högre höjd över nollplanet vid bostaden vid infarten till lokalgatan och lägre mot bostäderna i 
väst och sydväst. Byggnaderna kring hamnkanalen ska gestaltas så att de harmoniserar 
med varandra, detta sker genom reglering av utformning och utseende i detaljplanen som 
bl.a. medger sadeltak i tegel, plåt eller papp och att fasader ska målas i falurött, ockra eller 
mörkgrå. Bostäderna vid hamnkanalen angörs från kvartersgata eller lokalgata. Utanför bo-

    Planförslagets olika delområden.  

 

Båthamn vid kajen 

Berget 

Kajen 

Fruktträdgår-
den 

förrådsbodar vid befintliga 
småbryggor 

Hamnbassängerna 
Parkering 

Båthamn vid hamnbassängerna 

Parkering 
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städerna föreslås en allmän strandpromenad samt småbåtshamn med flytbryggor. Byggrät-
ten längst i väster föreslås innehålla handel / kontor / restaurang / hotell / vandrahem.  
 
Mellan det västra bostadsområdet med friliggande bostadshus, Dinglevägen och Skomaka-
rudden föreslås två nya flerbostadshus (Fruktträdgården) i två våningar med åtta lägenheter. 
Byggnadernas gestaltning regleras genom bestämmelser om utformning och utseende i de-
taljplanen som bl.a. medger sadeltak i tegel, plåt eller papp och att fasader ska målas i fa-
lurött, ockra eller mörkgrå.   
 
På berget föreslås tolv friliggande villor i två våningar med en byggnadshöjd om högst 5,0 m 
uppföras. Byggnaderna får uppföras till max 90 m2 (byggnadsarea) och ska ges en enhetlig 
gestaltning med ljusa eller vita fasader. Bebyggelsen bör placeras varsamt i terrängen för att 
undvika påverkan på befintligt berg och natur.  Påverkan på berget genom sprängning eller 
fyllning ska ske i så liten utsträckning som möjligt. Sprängning, schaktning och fyllning kräver 
därför marklov genom utökat lovplikt i planförslaget.  
 
På Skomakarudden finns rester av ett gammalt dagbrott som man har lämnat helt utan åt-
gärder. Delar av udden nyttjas till rörligt friluftsliv, framförallt inom uddens västra del där det 
finns en badplats som utnyttjas av de boende i området samt kringboende. Allmänhetens till-
gänglighet till udden säkerställs genom att kajen blir tillgänglig för allmän gångtrafik genom x-
område på kvartersmarken. På Skomakaruddens norra spets föreslås ett turistiskt boende 
tillsammans med restauranger bidra till att öka allmänhetens tillgänglighet till området (Ka-
jen). Norr om det föreslagna vandrarhemmet föreslås en småbåtshamn där även turbåtar 
kan lägga till. Småbåtshamnarna inom planområdet riktar sig främst till de boende inom om-
rådet. Nordöst om berget på Skomakarudden kan mindre förrådsbodar placeras utmed vatt-
net. Boende medges ej i förrådsbodarna.   
 
 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSE 
Bedömning av planens förenlighet med 3,4 och 5 kap MB 
Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap Miljöbalken 
Enligt 3 kap 1 § MB ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hus-
hållning. Enligt 3 kap 6 § MB skall mark- och vattenområden, samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse på grund av naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Områden av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som påtagligt 
skadar natur- eller kulturmiljön. 
 
Planområdet, ingår i område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. I nuläget finns rester av 
en utskeppningskaj för sten på uddens norra del och i väster ligger industrilokaler som använts 
för trävaruhandel. Planförslaget avser främst utgöra en förtätning av Bovallstrands tätortszon, 
där delar av området lämnas oexploaterade för att utgöra tätortsnära natur till förmån för bo-
ende och besökare. Badstranden tillgängliggörs även för dem med funktionshinder. Strandlinjen 
utmed större delar av planområdet blir allmän platsmark och säkerställer därmed tillgänglighet-
en för allmänheten. Småbåtshamn föreslås då det finns en stor efterfrågan av båtplatser för de 
boende inom planområdet samt boende i närområdet. Öster om planområdet finns bestånd av 
ålgräs, hänsyn måste därför tas enligt 3 kap 3 § miljöbalken. Mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön. 

 
Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap Miljöbalken 
Planområdet ligger inom den kustzon utmed norra Bohuskusten som omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 1 och 4 § för sina natur- och kulturvärden 
Inom detta område får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd 
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endast om det inte möter något hinder enligt 27 §§ samma kapitel, och om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
 
De områden som omfattas av 4:e kap MB är enligt 1§ i sin helhet av riksintresse med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns här. Ingrepp får inte påtagligt skada värdena. Planområdet 
ingår i ovanstående område och är således av riksintresse med avseende på natur- och kultur-
värden.  
 
Planförslaget innebär att området bebyggs med bl.a. bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, 
handel, kontor och småbåtshamn. Planområdets västra del är idag bebyggd med stora industri-
byggnader som sträcker sig fram till strandkanten och som omöjliggör tillträde till den delen av 
området, se foto på sid 8. Planen innebär att strandlinjen tillgängliggörs för allmänheten genom 
en ny strandpromenad utmed vattnet. 
 
Sammantaget bedöms den planerade utbyggnaden ej medföra några negativa konsekvenser 
på natur- och kulturvärden.  
 
5 kap MB - miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och planläggning. 
Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför skador på eller olägenheter för männi-
skors hälsa eller miljön. Planförslagets effekt på miljökvalitetsnormerna utreds i bilaga 2 Miljö-
kvalitetsnormer till Miljökonsekvensbeskrivningen. Idag finns det miljökvalitetsnormer för före-
komst av föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527), förekomst av substanser och kemiska 
föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och kring 
vattenförvaltning (SFS 2004:660). 

 
Luft  
Luftkvaliteten i Bovallstrand ligger idag under gränsvärdena. Planområdet omvandlas 
i och med ny detaljplan från ett verksamhetsområde med Sotenäs Trävaru med tung 
trafik till ett område för bostäder och turism med persontrafik. Den beräknade trafi-
kökningen och bebyggelseutformningen i förslaget bedöms inte leda till miljökvali-
tetsnormerna för utomhusluft överskridas. 
 
Buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller stora tätorter och kraftigt trafikerad in-
frastruktur, vilket inte blir tillämpligt för Skomakarudden.   
 
Vattenförvaltning 
Bedömningen avser Bottnafjordens ekologiska status, kemiska status, övergödning och 
förekomst av miljögifter. Den ekologiska statusen är klassad som ”God” och den ke-
miska statusen är klassad som ”uppnår ej god”. För att minska halterna av föroreningar 
som når recipienten krävs rening av dagvattnet. Sammantagen bedömning är att försla-
get inte kommer leda till att kvalitetsnormer för vattenförvaltning överstigs.  
 

Föreningar i fisk- och musselvatten  
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar 
i vatten som kan leda till att vissa arter minskar i antal eller dör ut. Normerna för mussel-
vatten avser att skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från 
olika utsläpp av förorenade ämnen. Bottnafjorden ligger även inom kategorin ”Mussel-
vatten” vilket innebär att vattenområdet ska skyddas enligt miljökvalitetsnormer för fisk- 
och musselvatten. Statusen för musselvattnet är klassad som ”god”. Sammantagen be-
dömning är att förslaget inte kommer leda till att kvalitetsnormer för förekomst av sub-
stanser och kemiska föreningar i fisk- och musselvatten överstigs.  
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Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken 
Planområdet är idag inte berört av strandskyddsförordnande enligt Länsstyrelsens beslut 2017-
01-12 inklusive kartbilaga 1.33 (diarenummer: 511-24146-2016). Strandskydd enligt 7 kap 13-
18 §§ miljöbalken inträder när gällande plan ersätts med en ny detaljplan.   
 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet vid havet och är inom planområdet utvidgat till 
300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom detta område får inte byggna-
der uppföras eller grävningsarbeten utföras för sådana byggnader, eller andra åtgärder utföras 
som kan förhindra allmänhetens åtkomst av området eller väsentligen försämra livsvillkoren för 
djur- och växtarter. 
 
Strandskydd - skäl till upphävande  
Då strandskyddet inträder (SFS 2011:337) när gällande plan ersätts med en ny detaljplan be-
höver strandskyddet upphävas för de delar som ska bebyggas, medan för övriga delar inom 
planområdet inträder strandskydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strandskyddet inträder vid ny detaljplan, skrafferingen visar de ytor där strandskyddet avses upphävas. 

 
Skälet till upphävandet av strandskyddet inom planområdet är att området redan är ianspråkta-
get och saknar betydelse för strandskyddets syften. Genom att upphäva strandskyddet säker-
ställs allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen då den idag till viss del är begränsad enligt gäl-
lande stadsplan.   

 
Vid en jämförelse mellan gällande plan och förslag till ändrad detaljplan medger förslaget en 
allmän strandpromenad samt en sträcka av orörd strand i anslutning till badplatsen, som kan bi-
behållas och som även får en god anslutning till det centrala höjdpartiet. Allmänhetens möjlighet 
att nyttja strandområdet idag är till viss del begränsad och obefintlig enligt gällande plan men 
mycket god i förslaget till ny detaljplan, rymmer det senare dessutom mer än dubbelt så många 
bostäder utöver hotell- och vandrarhemsdelen. Kommunens långsiktiga mål med samhällspla-
neringen är, att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med avseende på bl.a. upplåtelseform, 
bostadstyp och läge, vilket klart uttrycks i kommunens ÖP. 
 
Det aktuella planområdet är det enda av de i ÖP utpekade möjliga områdena för komplettering i 
Bovallstrand, där det är lämpligt att bygga även flerbostadshus, vilket är ett allmänt intresse av 
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stor tyngd. Att kunna erbjuda attraktiva tillfälliga boendeformer för besökare är också ett allmänt 
intresse av stor tyngd, då en utveckling av besöksnäringen enligt ÖP skall prioriteras.  
 
Allmänhetens tillgänglighet säkerställs i detaljplanen genom allmän platsmark, via bryggor och 
gångväg från den västra delen, förbi badplatsen, mellan hotell- och vandrarhem, eller över kvar-
tersmark utmed strandlinjen som säkerställs genom x-område, och förbi förrådsbodar i öster. 
Förslaget uppfyller därigenom bestämmelsen i 7:18 f MB. 
 
Den sydvästra delen av planområdet har oavbrutet varit ianspråktagen för industri sedan långt 
innan det generella strandskyddet infördes 1975 och saknar helt betydelse för strandskyddets 
syfte. Även det gamla stenbrottet och utskeppningshamnen, som varit ianspråktagna långt in-
nan strandskyddet infördes, saknar på grund av sin karaktär, betydelse för strandskyddets syfte. 
Det föreligger därför skäl att upphäva strandskyddet enligt 7:18 c första stycket 1 MB. På grund 
av det ovan anförda föreligger det sammantaget även särskilda skäl att upphäva strandskyddet 
enligt 7:18 c första stycket 5 MB. 
 
Länsstyrelsen förordnade 2020-02-14 (Dnr: 511-5542-2020) att kvartersmark inom detaljplan för 
Råghult 1:5 m.fl., Skomakrudden inte skall omfattas av strandskydd. Denna föreskrift gäller 
endast om antagandet av detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Prövning av vattenverksamhet för åtgärder i och över vatten, bl.a. hamnbassängerna sker efter 
planens antagande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Planområdet västra del sedd från havet. Industribyggnaderna till höger i bild förhindrar idag  
allmänhetens tillträde till vattnet i det området.  
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Behov av miljöbedömning 
Alla planer ska behovsbedömas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställ-
ningstagandet om huruvida en miljöbedömning ska göras för planen eller inte. Miljöbedöm-
ningen leder fram till att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
 
Vid ett tidigare ställningstagande i Miljö- och byggnämnden daterad 2006-08-31, § 174, be-
slutades i ett tidigare skede, innan planen omarbetades, att planen ska miljöbedömas. Detta 
ställningstagande bedöms att fortsätta gälla för den nya bearbetade utformningen enligt före-
liggande material. 
 
Slutsats och sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
En Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats enligt 6 kap MB parallellt med planar-
betet av HydroGIS AB. I Miljökonsekvensbeskrivningen är den samlade bedömningen att 
projektet har en genomgående positiv påverkan på de flesta miljöaspekter och förhållandevis 
ringa negativ effekt på den marina miljön. Projektet bedöms ej medföra någon påtaglig nega-
tiv påverkan på övriga miljöaspekter undantag av de tillfälliga störningar som kan förväntas 
uppkomma under anläggningstiden.  
 
Planen innebär ianspråktagande av den marinamiljön och områden på land. Småbåtshamnen 
vid norra udden planeras uppföras på samma plats som den tidigare hamnanläggningen för 
stenutskeppning. Platsen kan således anses som exploaterad för hamnändamål. Detaljplanen 
reglerar att muddring inte får utföras inom vattenområdena. Gällande anläggningarna i vatten är 
bedömningen att de får en ringa påverkan på de marina bottensamhällena eftersom vattenom-
sättningen är god i Bottnafjorden. Djupförhållandena är också tillräckligt stora för att anlägga 
flytbryggor med undantag av den östra delen där ett mindre bestånd med ålgräs förekommer. I 
norra och västra och småbåtshamnarna kan flytande vågbrytare och bryggor anläggas då vat-
tendjupet är så stort att någon ”pumpeffekt” från längre vågor ej får någon inverkan på botten-
sedimentet. Olika alternativa utformningar är vågbrytare försedd med fenor på undersidan alter-
nativ en bredare vågbrytare med plan undersida. Den senare dämpar vattenströmning minst. 
Även den västra hamnen ligger inom område som är sedan länge ianspråktaget för bryggor, 
stenpir med tillhörande hamnverksamheter. Öster om Skomakarudden finns ytterligare en ham-
nanläggning med flera sjöbodar samt några mindre bryggor inom aktuellt planområde. Med un-
dantag för Skomakaruddens västra del med badplatsen så är i stort sett hela området exploate-
rad för verksamheter med bryggor och båtar. Enligt Länsstyrelsens policy skall hamnanlägg-
ningar helst uppföras i områden där sådana redan finns istället för att ta orörda områden i an-
språk. Intill badplatsens sandstrand anläggs en badbrygga ut till ett mindre skär. Allmänhetens 
tillträde till badplatsen säkerställs. 
 
Landmiljön hyser dels torrmarksvegetation på hällmark med tunt jordtäcke, dels mer högörtsve-
getation i sprickdalar. Den förstnämnda påverkas där byggnader planeras uppföras och de se-
nare tas i anspråk för vägdragning inom planområdet. I området har skyddsvärda arter påträf-
fats i form av alm, oxel samt nattviol. Byggnationen i planförslaget sammanfaller emellertid i li-
ten utsträckning med de naturvärden som finns i området och bedömningen är att bebyggelsen 
inte påtagligt påverkar eller skadar naturvärdena. Tryckimpregnerat virke har enligt uppgift peri-
odvis lagrats på land vid trävaruhandeln varvid impregneringsmedel har förorenat marken. I 
samband med utförande av planerade markarbeten är det därför av stor vikt att lämpliga åtgär-
der vidtas för att förhindra spridning av föroreningarna. Landskapsbilden betraktad på nära håll 
påverkas betydligt genom den förändring som tillkomsten av hela anläggningen innebär. På 
längre håll, t ex från norra stranden av Bottnafjorden, blir förändringen avsevärt mindre påtaglig. 
Jämfört med nuläget i de exploaterade delarna kommer sannolikt de flesta att uppleva en avse-
värd förbättring av landskapsbilden. Boendemiljön förändras för några fastigheter utmed Dingle-
vägen då utsikten ut mot havet kommer att påverkas. Emellertid har placering av byggnaderna 
inom detaljplanen gjorts på sådant sätt att dessa siktbegränsningar minimeras i möjligaste mån. 
Inom anläggningen skapas ett mycket attraktivt boende med direktkontakt med hav och båtliv. 
Projektet bedöms ej medföra någon påtaglig negativ påverkan övriga miljöaspekter. Den sam-
lade bedömningen är att projektet har en genomgående positiv påverkan på de flesta miljöa-
spekter och förhållandevis ringa negativ effekt på den marina miljön. 
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Strandskyddet inträder med 300 meter utvidgat strandskydd vid upprättande av ny detaljplan. 
Planen säkerställer allmänhetens tillträde till kustlinjen genom bl.a. ett stråk av allmän platsmark 
utmed havet. Förslaget innebär ingen påtaglig påverkan eller skada på naturvärdena. Särskilda 
skäl föreligger därmed för upphävande av strandskyddet. 
 
PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget inom norra Bovallstrand (ca 600 meter nordost om torget) intill 
Bottnafjorden och avgränsas i sydost av Dinglevägen. Planområdet omfattar ca 5 ha med 
mark och vattenområde, varav 1,2 ha allmän platsmark, 1,8 ha kvartersmark och 2,1 ha vat-
tenområde.  
 

 
Planområdet är beläget i den norra delen av Bovallstrand, och är markerad med en röd cirkel på kartan.   

 
Markägoförhållanden 
Finntorp 1:7, 1:8, 1:9, Råghult 1:14, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28 samt 75 % av Råghult 1:5 utgör 
privatägd mark. Övriga 25 % av Råghult 1:5 ägs av Sotenäs kommun som även äger fastig-
heten Råghult 1:13. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE  
Riksintressen och förordnanden 
Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv.  

 
Översiktliga planer 
Enligt gällande översiktsplan för Sotenäs kommun, ÖP 2010 (antagen av KF 2010-12-16), lig-
ger planområdet inom Bovallstrands tätortsområde. I översiktsplanen redovisas aktuellt planom-
råde som utredningsområde för bostäder, turism, rekreation, handel och hantverk. Planområdet 
är beläget inom det som i ÖP kallas tätortszon, där en förtätning av de befintliga tätorterna och 
en variation i boendeformer förespråkas samt mellanrum mellan tätortsområdena prioriteras 
högt. Denna strategi samverkar väl med riksintresset för naturvård och friluftsliv. Bebyggelseut-
vecklingen skall i första hand syfta till att förstärka befintliga tätorter och befintliga strukturer för 
kommunikationer och befintlig service. Integrering av boende, service, allmänt tillgängliga plat-
ser och icke-störande verksamheter rekommenderas. Utveckling av besöksnäring och turistiskt 
boende skall prioriteras. Skomakarudden utgör det största ett av nio områden som pekas ut 
som tänkbara utredningsområden med viss möjlighet till bostadsbebyggelse. Det enda utveckl-
ingsområde för möjlig bostadskomplettering, som dessutom lämpar sig för lokalisering av pub-
lika verksamheter och turism och som dessutom tidigare varit ianspråktaget, är det nu aktuella 
planområdet Skomakarudden, (i ÖP benämnt U50. Området är centralt beläget i direkt anslut-
ning till befintlig infrastruktur, vilket även ur klimatsynpunkt är önskvärt. Stor hänsyn skall tas till 
allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen och verksamheter med publik inriktning bör lokali-
seras närmast vattnet. Planens inriktning är att förtäta befintliga samhällen och prioritera ut-
byggnader nära centrum. Stor hänsyn ska tas till allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen och 
verksamheter med publik inriktning bör lokaliseras närmast vattnet. Förslaget följer intentioner-
na i ÖP 2010.  
 

 
Utdrag ur ÖP 2010. 

 
 

Den Blå översiktsplanen (antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-09-27, § 94  
Laga kraft: 2018-10-24) som är ett gemensamt arbete mellan de fyra kommunerna i Norra 
Bohuslän (Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil). Den Blå översiktsplanen redovisar ak-
tuellt planområde som ett strategiskt inspel – utvecklingsområde verksamheter samt område 
av värde för turism och rekreation. Den blå ÖP:ns intentioner stärker planförslaget med sin 
inriktning på turism och friluftsliv.  
 
Detaljplaner 
För större delen av området gäller stadsplan fastställd 1942-12-21. Planen medger bostäder 
utmed Dinglevägen söder om udden samt hamn-, fiskeri- handel-, hantverks- och industriän-
damål mellan Dinglevägen och havet. Runt udden tillåts en ny väg runda udden mellan vat-
tenområdet och hotell- och restaurangändamål. Ett område mitt på udden är avsatt för all-
män plats. Dinglevägen är planlagt genom byggnadsplan för del av fastigheten Råghult 1:5 
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m.fl. fastställd 1959-02-03. Planen medger allmän platsmark, genom väg och park inom den 
del som nu planläggs. I nordöst överlappar/gränsar planen till detaljplan för Heljeröd 1:65 
m.fl, planen vann laga kraft 2000-12-14 och hade en genomförandetid på 10 år. Den del som 
omfattas av aktuell planläggning utgörs av lokalgata och gata för genomfartstrafik.   
 
 

 
Gällande stads- och detaljplaner som berör planområdet, den röda figuren visar detaljplanegränsen. 
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Mark och vegetation 
Marknivåerna inom planområdet varierar starkt. I den norra delen består området av två ku-
perade bergspartier med viss buskvegetation och i den södra delen låglänta, flacka delar till 
övervägande del bebyggda. Mot norr och nordväst är bergskanterna branta till följd av tidi-
gare bergtäktverksamhet. Byggandet på bergspartier kommer att innebära viss sprängning 
för ledningsdragning och vägnät. Sprängning, schaktning och fyllning kring bebyggelsen på 
berget ska undvikas för att bevara områdets naturliga karaktär och får endast ske vid an-
läggning av byggnader, parkering och ledningar samt vid synnerliga skäl för att åstadkomma 
en tillgänglig och användbar gångväg mellan bostadens entré och dess parkeringsplats. Pla-
nen har getts villkorad lovplikt genom att marklov krävs för sprängning, schaktning och fyll-
ning. 
 
En naturinventering (daterad till 2019-08-26) har tagits fram av Naturcentrum AB som un-
derlag i planarbetet. Syftet med inventeringen har varit att undersöka förekomsten av 
skyddsvärda arter (rödlistade arter, artskyddsförodningens arter, m.m.) i planområdets land-
områden. Inom området har värdefulla arter, strukturer och biotoper kartlagts. Utifrån dessa 
uppgifter och andra informationskällor gjordes en naturvärdesbedömning där olika delområ-
den avgränsades och klassificerades med hjälp av en femgradig naturvärdesskala. Resulta-
tet redovisas på nedanstående karta.   
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Karta från Naturinventering av landmiljöer på Skomakarudden i Bovallstrand, Naturcentrum, daterad 2019-08-26 
 

 
Område 1 och 2 utgör enligt inventeringen områden med naturvärde klass 3 vilket innebär om-
råden med naturvärden som ej betecknas som höga. Dessa områden har dock stor betydelse 
på lokalnivå och för spridning av arter och variation i landskapet. Dessa platser ligger inom 
planområde men utanför planerade tomter. Planens utformning och innehåll bedöms utifrån na-
turinventeringen därför ta god hänsyn till de värden som finns i området och att bebyggelsen 
inte påtagligt påverkar eller skadar naturvärdena. 
 
Landskapsbild 
Planområdet utgör en del av Bovallstrands norra kuststrecka som idag är bebyggd med en 
varierad och låg bebyggelse. Bovallstrand är ett traditionellt kustsamhälle med sjöbodar i 
kraftiga kulörer närmast vattnet med bryggor och småbåtshamnar. Bebyggelsen bakom be-
står i huvudsak av enbostadshus i två plan i ljusare kulörer som klättrar på nivåerna mot de 
bakomliggande bergen. Från nordsidan av Bottnafjorden ser man befintlig byggelse längs 
vattenranden samt delar av bebyggelsen som klättrar upp på de mindre bergskullarna strax 
bakom. Bebyggelsen ligger inbäddad mot bergen och påverkar inte den landskapssiluett 
som de karaktärsfulla bergen och vegetationen ger. Bovallstrands norra landskapssiluett 
kännetecknas av tre högre bergspartier med låglänta, flacka delar till övervägande del be-
byggda. Föreslagen bebyggelse bedöms därmed ansluta väl till det omgivande landskapet,  
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Vy mot Skomakarudden sedd från Bottnafjordens norra strand, befintligt utseende 

 
Vy mot Skomakarudden sedd från Bottnafjordens norra strand, föreslaget utseende, fullt utbyggt. 
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Geotekniska förhållanden 
Den lokala stabiliteten inom planområdets södra område har tidigare utretts av Bohusgeo, 
(utredning daterad 2010-03-04). Stabilitet har i denna utredning befunnits vara otillfredsstäl-
lande och åtgärder i form av avschaktning föreslås inom planområdet.  

Inför utställning 1 (våren 2011) har en kompletterande utredning genomförts av WSP (utredning 
daterad 2010-11-15). I denna komplettering till den detaljerade utredningen har stabilitetskon-
troll av totalstabiliteten utförts för planområdets södra del enligt Skredkommissionens riktlinjer 
för en detaljerad stabilitetsutredning. Resultaten visar att stabiliteten vid befintliga förhållanden 
för glidytor som omfattar området öster om hamnplanen är tillfredställande enligt både odräne-
rad analys och kombinerad analys. Ett eventuellt initialskred inom det strandnära området med 
otillfredsställande stabilitet bedöms dock kunna orsaka sekundärskred som sträcker sig utanför 
planområdet österut och omfatta befintlig bebyggelse. Föreslagna åtgärder, i form av avschakt-
ning inom hamnområdet, medför att den lokala strandnära stabiliteten vid strandkanten blir till-
fredsställande. Även en alternativ åtgärd i form av avschaktning i kombination med en tryckbank 
under vatten ger på samma sätt tillfredsställande stabilitet. Beräkningar av glidytor som omfattar 
området öster om planområdet visar att säkerhetsfaktorn endast påverkas marginellt av före-
slagna åtgärder med avschaktning inom planområdet samt att en komplettering med tryckbank 
även kan förbättra säkerhetsfaktorn för dessa glidytor.  

Slutsatsen blir att stabiliteten för befintliga förhållanden inte är tillfredsställande, varken för plan-
området eller för området öster om vägen. Med föreslagna åtgärder kommer vid planens ge-
nomförande den strandnära lokala stabiliteten åtgärdas till tillfredsställande nivå och stabiliteten 
för området med befintlig bebyggelse öster om vägen blir tillfredsställande. 

Plankartan har tillfogats en planbestämmelse som anger att den utförda geotekniska utredning-
en "Geoteknisk undersökning Skomakarudden, Bovallstrand upprättad av WSP 2010-11-15, ju-
sterad 2012-05-16" skall följas vid all form av anläggningsarbete i mark eller vatten, samt vid 
byggnation inom området. 

I det fall att planens intentioner inte genomförs bör en fördjupad utredning enligt Skredkommiss-
ionens anvisningar utföras. Dimensionering av stabilitetsförbättrande åtgärder ska uppfylla de 
krav som ges i Skredkommissionens Rapport 3:95 för nyexploatering eller eventuellt framtida 
regelverk som ersätter nuvarande rapport. 

 
Förorenad mark 
WSP Environmental har utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad 
utvärdering daterad 2010-11-15. Utredningen är uppdaterad i ett PM (2018-12-13, justerad 
2020-01-30) med syfte att utreda om tidigare genomförda utredningar är tillräckliga och att 
det inte framkommit någon ny generell kunskap om de aktuella förorenade ämnena.  
 
Bedömningarna i förhållande till riktvärden har gjorts utifrån känslig markanvändning (som 
innefattar bland annat bostäder).  

 
Undersökningen har delats in i delområden som har platsspecifika egenskaper. Det delområde 
som visat sig innehålla markföroreningar är den grusplan som är belägen mellan byggnaderna 
för trävaruhandel och berget. Markföroreningarna härrör framförallt från impregnerat trä som 
förvarats på grusplanen och består till mestadels av metaller. Områdena redovisas tydligare på 
kartbilden på sid 19.  

 
Den fördjupade miljötekniska markundersökningen visar att förekomsten av höga arsenikhalter 
medför ett behov av saneringsåtgärder inom grusplanen mellan byggnaderna och berget. Då de 
arsenikhalter som uppmätts dessutom är i flera fall akuttoxiska så gör WSP bedömningen att 
åtgärder inom området mellan husen i söder och berget i norr är nödvändiga om den delen av 
området ska bebyggas med bostäder. Arsenik kommer troligen att vara styrande för en sane-
ring. De höga halter av koppar som påvisats bidrar också till att riskreducerande åtgärder bör 
genomföras. De uppmätta halterna av arsenik- och kopparföroreningar har uppmätts på nivåer 
mellan 0-1 m under markytan på flera delar av området mellan husen och berget.  
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De högsta uppmätta halterna av PAH med hög molekylvikt och kadmium skulle kunna vara en 
risk för människors hälsa vid intag av växter som odlats i området. Stora delar av planområdet 
kommer inte att vara möjliga att odla på, då de är bebyggda eller kommer att utsättas för fre-
kvent översvämning. I vissa delar av planområdet (hustomterna närmast huvudgatan) skulle det 
dock vara möjligt att odla grönsaker någon gång i framtiden om tomternas utformning med 
trädäck ändras. Spridning med grundvattnet sker sannolikt främst till havet, där föroreningen 
späds ut eller avsätts i sedimenten. 
 
För att tillräckligt låga föroreningshalter ska uppnås inom området mellan befintliga byggnader 
och berget krävs sanering med avseende på arsenik- och kopparföroreningar samt kadmium 
och PAH med hög molekylvikt.  
 
 

 
Kartbilden ovan redovisar de tre delområdena.  

 
 

Inom delområde 1 har enstaka prov tagits. Området består till största delen av berg i dagen. 
Tidigare trävaruverksamhet har sannolikt ej skett inom detta område. Fyllnadsmassor är av 
okänt ursprung. Kompletterande prover bör tas i grus-/gräsyta som är närmast delområde 2, för 
att utreda om fyllnadsmassor med okänt ursprung innehar förorening – dessa prover tas lämp-
ligtvis före bygglov. 
 
Inom delområde 2, mellan åren 1926 till 2003, har det funnits upplagsplatser utomhus öster om 
byggnaderna där tryckimpregnerat virke förvarats. Inom detta område har även en oljecistern 
ovan mark funnits. 
 
Styrande vid en sanering i delområde 2 kommer vara de kraftigt förhöjda arsenikhalterna. 
Dessa påträffas i övre jordlagret 0-1 m u my (under markytan). Provtagning inom detta delom-
råde bedöms ha skett i tillräcklig utsträckning, och ytterligare provtagning av jord bedöms därför 
ej nödvändig. Klorfenoler har detekterats i jord, men inga grundvattenprover har tagits avse-
ende klorfenoler. Då området är utfyllt med sprängsten har det vid tidigare undersökning ej varit 
möjligt att installera grundvattenrör. Då förutsättningarna i området inte har ändrat görs bedöm-
ningen även nu att det inte är möjligt att installera grundvattenrör för provtagning av klorfenoler. 
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Bygglov och marklov villkoras i detaljplanen i delområde 2 genom planbestämmelsen a2: ”Bygg-
lov eller marklov får inte ges förrän efterbehandling i form av sanering som säkerställer att för-
oreningar inte förekommer i sådan omfattning att det föreligger risk för människors hälsa och 
miljö ska ske innan bygglov meddelas.” 
 
Anmälan ska ske till tillsynsmyndigheten som hanterar miljöfrågor.   

 
Inom delområde 3 har ingen miljöteknisk markundersökning genomförts. Det finns byggnader 
kopplade till tidigare verksamhet inom detta delområde. Dock har det i byggnaderna inte bedri-
vits någon miljöstörande verksamhet som typiskt sett kan ha medfört föroreningar till mark och 
vatten utan det har, enligt en historisk inventering utförd av Structor Miljö1 samt enligt vad WSP 
känner till, endast bedrivits trävaruhandel. Byggnaderna är dock uppförda på fyllnadsmassor av 
okänt ursprung, vilket är mycket vanligt förekommande när det gäller äldre bebyggelse, samt 
sannolikt även av sprängsten. Det behöver inte betyda att massorna är förorenade. Då det inte 
har tagits några prover under byggnaderna och fyllnadsmassorna är av okänt ursprung, görs 
dock bedömningen att kompletterande prover behöver tas i detta område för att säkerställa att 
massorna hanteras på ett ur miljösynpunkt godtagbart sätt. Skulle förhöjda halter påträffas inom 
delområde 3 kommer en anmälan att upprättas inför bortskaffande av massor med förhöjda hal-
ter och miljökontrollant kommer enligt gällande praxis säkerställa en miljöriktig hantering av 
massorna. 
 
Kompletterande sedimentprovtagning utfördes 2011-07-27 av HydroGIS på uppdrag av So-
tenäs kommun i strandlinjen inom delområde 3 (Rapport: Analys av marina sediment vid Sko-
markudden). Väster om udden förekommer omväxlande sand och bergsbottnar utmed stran-
den. Då vågpåverkan är tidvis relativt kraftig i väster, har bottnen här en typisk prägel av eros-
ionskaraktär med grov sand och skal ner till ca 4 m djup. Risken för att sedimenten skall vara 
förorenade här är därför liten. Ytterligare sedimentprover bedöms ej erfordras.  
 
Fortsatt hantering av förorenad mark  
Då kompletterande undersökningar är genomförda ska en anmälan enligt 28 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) inlämnas till kommunens miljöenhet senast 6 
veckor innan markarbeten utförs. I anmälan beskrivs åtgärdsmålen, d.v.s. vilken halt som tillåts 
inom området baserat på kommande markanvändning. I anmälan beskrivs även vilka åtgärder 
som vidtas för att nå åtgärdsmålen, samt för att förhindra spridning av föroreningar. Plankartan 
kompletteras med upplysning om att anmälan till tillsynsmyndigheten avseende all masshante-
ring ska ske inom delområde 3.  
 
Kontrollplan  
En kontrollplan har upprättats, med syfte att stegvis kontrollera att förorenade massor hanteras 
enligt planerat. Kontrollplanen biläggs handlingen PM förorenad mark. 
 
Radon 
Berggrunden i Sotenäs utgörs av bohusgranit med höga halter av uran vilket ger radonstrål-
ning. Berggrunden består av Bohusgranit och krossmaterial består troligen också av Bohus-
granit. Markradonhalten har inte uppmätts, men radonhalter över gränsvärden är troliga. 
Byggnader ska därför konstrueras radonsäkert.  
 
Stigande vatten 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Bottnafjorden och det finns risk för översvämning av de 
låglänta delarna inom planområdet på grund av stigande havsnivåer.  
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands län har tagit fram en handbok för planering 
översvämningshotade områden, Stigande vatten (2011). Enligt Stigande vatten, faktablad – 
Kusten (version 2.0) (2014-12-29) beräknas framtida högsta högvatten år 2100 i Smögen ligga 
på nivån +2,2 meter i RH 2000 (zon 4). Högsta högvatten är den nivå som statistiskt sett beräk-
nas uppstå en gång per 100 år, plus ett tillägg för vindens påverkan. Bostäder placeras med en 
säkerhetsmarginal på en meter vilket ger +3,2 m (RH 2000) för lägsta golvnivå. Verksamheter 
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såsom handel och besöksboende placeras med en säkerhetsmarginal på en halvmeter vilket 
ger en lägsta golv på byggnader på +2,7 m (RH 2000) över havet. Gatorna till bostäderna höjd-
sätts till minst +3,0 m och gatorna till verksamheterna ligger på +2,7 m. Utrymningsväg för bo-
städerna sker från kvartersgator/lokalgata mot Dingelvägen och sedan vidare mot väg 174.  
 

 
Den blå ytan markerar var ekvidistansmetern 3,2 (bild till vänster) respektive 2,7 (bild till höger) hamnar efter planens 
genomförande.  

 
Risk för skred 
WSP Samhällsbyggnad Göteborg har utfört en bergteknisk besiktning, daterad 2010-10-14. Be-
siktningen gjordes med avseende på bergets stabilitet inom aktuellt planområde. Även stabilite-
ten hos lösa block bedömdes. 
 
Vid bergslänterna i norra delen av bergspartiet (se karta nedan) dominerar två brantstående 
sprickgrupper, en som är parallell med bergslänten en som skär slänten med brant vinkel. Ett 
mindre antal subhorisontella sprickor förekommer också. Lösa block förekommer i hela slänten 
men framförallt i det parti som stupar ner mot NO, här är dock slänten endast ca 3 m hög. I öv-
riga delar av planområdet bedöms inga stabilitetsproblem föreligga. Inom planområdet före-
kommer ansamlingar av lösa block på flera platser, dessa består både av naturliga ansamlingar 
samt ihopsamlade och travade blockhögar. Förekomsten av ansamlingar av lösa block är mar-
kerad på den bergtekniska kartan (se karta nedan). Ingen av blockansamlingarna bedöms som 
instabil i nuläget.  
 
Den branta bergslänten i norra delen av bergspartiet (markerad kartan nedan) samt marken ne-
danför skall rensas från lösa block och stenar innan byggnation. Efter bergrensning skall berg-
slänten besiktas av bergsakkunnig som beslutar om eventuell bergförstärkning. Vid grundlägg-
ning på berg skall området vid och runt grundläggningsytan avtäckas från eventuell jord och 
därefter besiktas av bergsakkunnig. I övrigt bedöms berget inom planområdet vara stabilt och 
inga stabilitetsproblem föreligger i nuläget i de blockansamlingar som förekommer inom planom-
rådet. En planbestämmelse hänvisar till den bergtekniska besiktningen och reglerar att området 
ska rensas från lösa block och stenar inför byggnation, därefter bedöms behov av bultning.   
 
 



   
 

 22 

 
Karta från PM Bergteknisk besiktning – WSP, daterad 2010-10-14 
 
 

 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 
 
Militära intresseområden 
Stridsvärn är samlingsbegreppet för anläggningar som används av militären för skydd. Det 
kan ses som en mindre befästning som används vid stridsverksamhet och skall underlätta 
eldgivning, observation eller stridsledning. Ett skyttevärn är befäst skyttegrop för stående 
personer som användes för att skydda soldater vid eldgivning. Riktigt gamla skyttevärn 
kunde utgöras av enkla gropar eller vallar. Först under sent 1800-tal uppfördes värnen med 
betong och järn. Uppe på Skomakarudden finns det gamla skyttevärn och skyddsrum från 
andra världskriget uppförda i betong. Dessa är delvis igenfyllda och används inte idag. Vär-
nen på Skomakarudden kan troligen ha använts för att spärra av en väg eller farled och i det 
här fallet skulle det ha handlat om förbindelsen mellan Göteborg och Oslo. Dess funktion kan 
även ha varit för att skydda kusten. Oftast ingår värnen i ett större sammanhang. Värnen lig-
ger i planen inom område för natur. De försvarsvärn och skyddsrum som funnits på Sko-
makarudden är nu avvecklade och är inte längre ett intresse för militären. Det finns därför 
inte längre något hinder för exploatering av området. En varsam igenfyllnad av värnen kan 
ske så att dess omfattning inte raderas ut, detta kombinerat med någon form av informat-
ionstavla som beskriver den historiska bakgrunden kan anordna i anslutning till värnen. En 
fotodokumentation har utförts av värnen under 2010. 
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Kulturmiljö 
Under 1800-talets senare del växte Bovallstrand kraftigt. Fiske och stenhuggeriverksamhet var 
samhällets huvudnäring. I början av 1900-talet blev turismen allt viktigare. Den äldre bostads-
bebyggelsen i Bovallstrand är främst från denna tidsepok och ligger insprängd mellan de omgi-
vande bergen. Vägnätet samt tomternas små trädgårdar skapar samhällelig egenart. Den äldre 
bebyggelsen är ofta försedd med fina snickerier. Detaljer i granit minner om stenhuggeriverk-
samheten. Viktiga värdebärare i samhället är kyrkan och Badholmen med sin badanläggning. 
De äldre delarna av Bovallstrand ligger samlat, se figuren nedan. Den kvarvarande bebyggel-
sen runt om kärnan utgörs av några årsringar med tydliga drag av bebyggelsetidpunktens 
byggnadsideal. 
 

 
Ur: Kulturmiljöer i Sotenäs kommun, Kulturhistoriskt underlag för Översiktsplan 2010. Utgör arbetsmaterial, utkast 
2009-11-03. Det äldre Bovallstrand är markerad inom den prickade linjen. 

 
Planområdet gränsar i sydväst till den äldre delen av Bovallstrand och utgör ett samlat bebyg-
gelseområde och en ny årsring till samhället. Planområdet innefattas inte av det område som 
anges som värdefull kulturmiljö i kommunens arbetsmaterial inför den kommande översiktspla-
nen. I söder och sydöst angränsar planområdet till ett område med bebyggelse som utgör andra 
årsringar av senare datum. 
45 
Föreslagen bebyggelse inom planområdet kommer att ansluta till den befintliga bebyggelsens 
skala och bebyggelsemönster. Den nya bebyggelsen kommer också att knyta ann till det tradit-
ionella formspråket gällande byggnadsvolymer, utförande av tak, materialval i form av träpanel 
och granit, samt en färgskala där jordfärger ligger till grund för färgsättning av fasader (se vidare 
under rubriken Gestaltning). 
 
Upplevelsen av den befintliga kulturmiljön i Bovallstrand bedöms inte påverkas negativt av pla-
nens genomförande. Den föreslagna bebyggelsen ligger i en samlad grupp i utkanten av sam-
hället och avviker inte på ett ögonfallande sett då den ansluter i skala, struktur, material och 
färg. Emellertid blir det en nyansering i bebyggelsen med detaljer av samtida arkitektur. Försla-
get innebär en ny årsring för Bovallstrand vilket ska kunna avläsas. Förslaget innefattar därför 
även ett modernare formspråk som framförallt återspeglas i detaljerna, ex. byggnadernas föns-
tersättning. Ett gestaltningsprogram bifogas också till planhandlingarna för att uppnå ett sam-
manhållet formspråk på den nya bebyggelsen.  
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Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
I den västra delen av planområdet finns idag bebyggelse som tidigare inrymde lokaler till or-
tens byggvaruföretag. På fastigheten Råghult 1:5 finns två mindre byggnader vid stenbrottet 
och på fastigheten Råghult 1:14 fanns tidigare ett äldre bostadshus. Utanför planområdet i 
sydost, på andra sidan om Dinglevägen, angränsar bostadsbebyggelse. Mot Bottnafjorden 
gränsar planområdet mot befintlig bebyggelse i väster och öster. Väster om planområdet lig-
ger befintlig bebyggelse, i form av verksamheter, restaurang mm. placerade utmed 
Bottnafjordens södra kustremsa med gavlarna ställda mot vattnet. Öster om planområdet lig-
ger en rad med befintliga sjöbodar som avslutar den täta bebyggelsen utmed Bovallstrands 
norra kuststräcka.  
 

 
 
Illustration över planområdet, LILJEWALL arkitekter. 
 

Förslag till ny bebyggelse  
Sotenäs Trävaru AB har flyttat sin verksamhet från den västra delen av planområdet vilket 
innebär att marken som har ett attraktivt läge vid vattnet, nu kan ges en annan användning. I 
denna del föreslås friliggande bostäder samt ett mindre verksamhetshus med vattenkontakt 
utmed två nya kanaler. De friliggande bostäderna utgörs av tolv friliggande småhus i två vå-
ningar om 90-110 m2 med tillhörande garage och förråd om 25 respektive 10 m2. Bostäderna 
angörs från kvartersgata eller lokalgata och har plats för parkering inom respektive fastighet. 
Utmed kanalerna tillåts varje fastighet, som gränsar till vattenområde, uppföra en längsgå-
ende brygga. Bryggorna ska ha ytskikt av trä och får vara max 1,5 meter breda och 6,0 me-
ter långa.  
 
Den västra byggrätten inom planområdet har utformats för att inrymma verksamheter som 
handel, kontor, restaurang, hotell eller vandrahem. Fastigheten för verksamheter tillåts be-
byggas med en huvudbyggnad om 180 m2 samt en komplementbyggnad om max 25 m2. Ut-
anför verksamhetshuset, vid Dinglevägen, börjar strandpromenaden som stäcker sig utmed 
vattnet mellan verksamheten/bostäderna och den föreslagna småbåtshamnen. Båtplatserna 
är i första hand för de boende inom planområdet. Bryggorna i småbåtshamnen ska utformas 
så att angöring på bryggans utsida mot sydväst och nordost ej är möjlig (se exempel på bild 
sid 22). Detta regleras med bestämmelsen brygga på plankartan. Bestämmelsens syfte är att 
förhindra att båtar förtöjer mot badstranden och verksamhetens bryggor.  



   
 

 25 

    
Föreslagen brygga utmed strandlinjen ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik och samman-
kopplad med gångstråket på naturområdet till ett helt promenadstråk längs vattenlinjen (se 
karta under rubriken Tillgänglighet).  

 
I anslutning till badplatsen finns möjlighet att uppföra en mindre restaurang/kiosk/café med 
servering. Norr om badplatsen finns ett befintligt skär där en mindre badbrygga tillåts uppfö-
ras. 
 
Mellan det västra bostadsområdet med friliggande bostadshus, Dinglevägen och Skomaka-
rudden föreslås två nya flerbostadshus i två våningar (Fruktträdgården) med utrymme för ca. 
åtta lägenheter. Parkering sker inom fastigheten på parkeringsplatser eller i carportar med in-
fart från lokalgatan väster om fastigheten.  
 
På Skomakaruddens norra spets föreslås ett turistiskt boende tillsammans med restauranger 
bidra till att öka allmänhetens tillgänglighet till området. Lägenheter inom område med be-
teckningen B2 är avsedda som mindre bostäder om max 75 m2 (bostadsarea) och skall ut-
göra ett komplement till det turistiska boendet i vandrarhem/hotell. Uthyrning av bostäder 
skall i första hand ske genom vandrarhem/hotell. Norr om det föreslagna vandrarhemmet fö-
reslås en småbåtshamn där även turbåtar kan lägga till. Kajen mellan småbåtshamnen och 
bebyggelsen på udden utgörs av kvartersmark men kommer att göras tillgänglig för allmän 
gångtrafik. De omgivande bergshällarna kommer inte att tas i anspråk då den förslagna 
småbåtshamnen anläggs utmed den gamla kajen.  
 
Nordöst om berget på Skomakarudden kan mindre förrådsbodar placeras utmed vattnet. Här 
finns idag fem mindre bryggor anlagda (WV4), dessa bryggor får enligt planen inte utökas utan 
endast underhållas och förnyas med samma omfattning som tidigare.  
  
Totalt sett innehåller den nya detaljplanen ca 90 st nya båtplatser. De föreslagna småbåtsham-
narnas kapacitet motsvarar i stort det behov som alstras av den i detaljplanen föreslagna be-
byggelsen och verksamheterna.  

  
På berget föreslås 12 nya bostäder i form av friliggande hus i två våningar. Två av husen är 
placerade så i terrängen att de tillåter en suterrängvåning.   
 

 
Bostäderna på berget ska placeras lågt för att undvika sprängning eller höga socklar på 
byggnaderna. För att åstadkomma detta får överkant golvbjälklag placeras max 0,5 meter 
över befintligt bergs högsta nivå. Byggnadshöjden får vara högst 5,0 meter över överkant 
golvbjälklag. 
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Sektion genom Skomakaruddens norra spets. 
 
 
 

 
 
Längre sektion genom Skomakarudden, från udden till befintlig bostadsbebyggelse på Smedjegatan. 

 
Gestaltning 
De byggnader som idag ligger på trävaruindustrins område är stora och omfångsrika med 
långa fasader som stänger ute både utblickar mot havet för den intilliggande bostadsbebyg-
gelsen och tillgängligheten till stranden. Ny villabebyggelse på Skomakarudden bör vara 
småskalig, utföras med traditionella material och placeras oregelbundet i landskapet enligt 
det traditionella bohuslänska havsnära byggandet. Nybebyggelsen på trävaruindustrins om-
råde bör ha en måttlig skala som harmonierar med övrig bebyggelse längs strandlinjen sö-
deröver och som placeras på ett sådant sätt att havsutsikt lämnas även till bakomliggande 
befintliga fastigheter. Fler sektioner genom området som visar förhållandet mellan nya och 
befintliga byggnader finns i Gestaltningsprogrammet.  
 
I det fortsatta planarbetet kan det prövas att ge den nya bebyggelsen ett modernare uttryck, 
dock med traditionella material, eftersom bebyggelsen är samlad och ligger i utkanten av 
samhället. Till planhandlingarna hör ett Gestaltningsprogram (upprättat av LILJEWALL arki-
tekter).  
 
Offentlig och kommersiell service 
I Bovallstrand finns grundläggande service, bl.a. F-6 skola, förskola och livsmedelsbutik. 
Högstadieskola finns i Kungshamn som är huvudort. Samhällsservice som apotek, läkarmot-
tagning och distriktssköterska finns i Hunnebostrand. Kommunkontoret ligger i Kungshamn. 
 
Med föreslagna restaurang/verksamheter och andra verksamheter kommer servicenivån att 
öka i Bovallstrand. 
 
Tillgänglighet 
Allmänheten ska ha full tillgång till strandområdet där även en allmän badplats finns. Planför-
slaget innebär att ett allmänt gångstråk på bryggor och utefter strandlinjen som även passe-
rar badplatsen anordnas. Detaljplanen möjliggör att anlägga en handikappanpassad toalett i 
anslutning till cafét/kiosken söder om badplatsen. Intill vändplanen vid ”kiosken” ska en plats 
för handikappsparkering ordnas. Handikappsparkeringar ska även anordnas i erforderlig om-
fattning vid de områden som på plankartan är avsedda för allmän parkering (angivna med 
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planbestämmelsen P). Kartan på sid 24 illustrerar de gångpassager som blir tillgängliga för 
allmänheten och vilka av dessa som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelsefunktion. 
Planförslaget anses förbättra den allmänna tillgängligheten till planområdet betydligt. I dags-
läget bedöms tillgängligheten som liten och tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse-
funktion som obefintlig.  

 
Karta över övergripande gång- och cykelpassager i planområdet, orangemarkerade passager är tillgängliga för 
personer med rörelsenedsättning.  

 
 

Lek och rekreation 
Delar av udden nyttjas till rörligt friluftsliv, framförallt inom uddens västra del där det finns en 
allmän badplats som utnyttjas av de boende i området samt kringboende. Inom planområdet 
finns öppna naturytor för rekreation och utevistelse.  
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Gator och trafik 
Gatunät 
Västra delen av markområdet har nyttjats för trävaruindustriverksamhet med stor del tung 
trafik samt för rekreation. Trafiken till planområdet matas via Dinglevägen som i områdets 
norra del ansluter till länsväg 174. Genomförd ombyggnad av korsningen Dinglevägen – Kyr-
kogatan och omläggningen av genomfartstrafiken till Kyrkogatan har avlastat Dinglevägen 
väsentligt. Inom planområdet finns en grusväg anlagd till f.d. stenbrottet på Skomakarudden.  
 

 
Illustration av vägplan för väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg Sotenäs kommun. Illustrationen re-
dovisar en eventuell framtida ombyggnad av Dinglevägen med ny cykelöverfart över Dinglevägen. Planförslaget 
är anpassat efter detta förslag.  

 
Vägar inom planområdet delas in i tre kategorier; HUVUDGATA (allmän platsmark), gång-
fartsgata/LOKALGATA (allmän platsmark) samt gångfartsgata/BOSTAD (kvartersmark).  
Huvudgatan – Dinglevägen smalnas av genom att en gångbana placeras utmed den norra 
sidan av gatan.  
 
Lokalgatorna ges även egenskapen gångfartsgata och utformas för trafik på fotgängarnas 
villkor. Gatan till kiosken/cafét har en bredd av 5,5 meter och en lutning av ca 2,2 % och av-
slutas med en vändplan med T-vändning som möjliggör vändning för en 7 meter lång lastbil. 
I anslutning till vändplanen och kiosken ska en parkeringsplats för funktionsnedsatta finnas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KVARTERSGATA/gångfartsgata om 5,5 m, sektionerna redovisas i sin helhet som en bilaga till gestaltningspro-
grammet.  

 
Gatan fram till udden har en minsta bredd av 5,5 meter och en lutning om ca 5 % med ett vil-
plan i anslutning till väg 174. Infarten till gatan från väg 174 bör utformas enligt korsningstyp 
A1. En trafikutredning är utförd i området med fokus på korsningarna mot riksväg 174. Ut-
redningen visade på att korsningarna har fullgod sikt enligt VGU:s krav för standard vid en 
hastighet om 40 km/h. i de fall gällande hastighetsbegränsning följs. Tillfarten till ud-
den/småbåtshamnen föreslås ske utan ficka för vänstersvängande trafik från väg 174. Kapa-
citetsberäkningarna visar att det inte finns något behov av fickan för vänstersvängande då 
den ger en låg belastning och i princip inga köer. Förslaget är kommunicerat med trafikverket 
och korsningen ska utformas som korsningstyp A1. Hastigheten är begränsad till 40 km/h vil-
ket innebär att risken för olyckor också är mycket liten. Gatan avslutas med en vändplan om 
18 meter i diameter samt svepytor som är tillgänglig för hämtningsfordon för avfall.   
 

 
LOKALGATA/gångfartsgata mot udden 5,5 m, sektionerna redovisas i sin helhet som en bilaga till gestaltnings-
programmet.  

 
Mellan den nya bebyggelsen på udden sträcker sig en GÅRDSGATA som leder fram till na-
turmarken. Gatan ska utformas som en lekgata där bilar kör på de gåendes villkor. Gatan 
sträcker sig fram till NATUR-marken och ansluter badplatsen via en gångstig utmed strand-
linjen. 
   
Gångfartsgatorna som försörjer berget ligger på kvartersmark och ska utformas för trafik på 
fotgängarnas villkor. Gatan har en bredd av 4,5 m. Den södra av gatorna upp på berget får 
en lutning om ca 3 %. Den norra av gatorna upp på berget får en lutning om ca 8 %.  
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KVARTERSGATA/gångfartsgata på berget 4,5 m, sektionerna redovisas i sin helhet som en bilaga till gestalt-
ningsprogrammet.  

 
 
Gång- och cykeltrafik 
Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för Väg 174 Norra Bovallstrand för 
att komplettera vägen med en ny gång- och cykelväg på den östra sidan av väg 174. Vägplanen 
ligger utanför detaljplaneområdet för Råghult 1:5 m.fl. och hanteras genom en separat process. 
Planområdet påverkas inte av vägplanens område men förslaget har anpassats till trafikverkets 
förslag till eventuell framtida ombyggnad av Dinglevägen som är illustrerad i illustrationen till 
vägplanen, se sid 25.  Vägplanen ligger inför fastställande men har inte vunnit laga kraft.  
 
En ny gång- och cykelöverfart planeras norr om korsningen med Dinglevägen. Detaljplaneför-
slaget medger en förlängning av gång- och cykelvägen norr ut på den västra sidan om väg 174 
fram till infarten till udden. Från korsningen väg 174 / Dinglevägen leds cykeltrafiken till Bovall-
strands centrala delar till körbanan utmed Dinglevägen. Från samma korsning planeras en ny 
gångbana utmed väg 174 som ansluter till befintlig gångväg vid busshållplatsen söder om plan-
området. Se Karta över övergripande gång- och cykelpassager på sid 23. 
 
Planen möjliggör en utbyggnad av gång- och cykelvägar längs Dinglevägen inom gatumark. 
Gångtrafiken inom området säkras genom en allmän strandpromenad och naturmark.  
 
Flertalet av lokalgatorna inom planorådet utformas som ”gångfartsområde” vilket innebär att 
trafiken sker på de gåendes villkor. Kravet på gångfartsområde är att ”den är utformad så att 
det framgår att de gående nyttjar hela ytan samt inte är lämpligt att föra fram fordon med 
högre hastighet än gångfart” (Trafikförordningen 10 kap 8§). 

 
Kollektivtrafik 
Bussen trafikerar väg 174 och bussförbindelser finns till Hunnebostrand, Kungshamn samt till 
Dingle. Därifrån ansluter buss alternativt tåg till Strömstad, Uddevalla och Göteborg.  
 
Parkering 
Nedan följer en samlad genomgång av parkeringsbehovet för detaljplanens olika delområ-
den. 
 
För enbostadshusen runt Hamnbassängerna och på Skomakarudden tillgodoses parkerings-
behovet på 2 platser/hus på den egna tomten eller i direkt anslutning inom kvartersmark (gäl-
ler för några enstaka hus på den främre delen av Skomakarudden). 
 
För flerfamiljshusen i Fruktträdgården tillgodoses parkeringsbehovet på 1,5 platser/lgh på 
kvartersmark. De 8 lägenheterna genererar 12 platser. 
 
Kajen består av 12 st mindre bostäder, och 16 rum i hotell- eller vandrarhemsform. Parke-
ringsbehovet för bostäderna uppgår till 18 platser (1,5 platser/lgh). De 16 uthyrningsrummen 
genererar ett parkeringsbehov av 16 platser. Totalt ger dessa byggnader ett parkeringsbehov 
av 34 platser, vilka skapas under byggnaderna i den bakre husraden mot berget. Handi-
kappsanpassade parkeringsplatser ska finnas i närheten av vandrarhemmet.  
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I anslutning till de 10 sjöförråden vid de befintliga småbryggorna kan 8 bilar ställas i en tillfäl-
lig struktur på grusytan. Detta bedöms motsvara behovet. 
 
De båda småbåtshamnarna är främst avsedda för boende i den nya bebyggelsen. I mån av 
plats kan båtplatser uthyras till närboende i grannskapet. Sammantaget ger detta inget eller 
ett begränsat parkeringsbehov. 
 
De två byggnaderna med restaurang och café/uthyrningsverksamhet bedöms ge ett parke-
ringsbehov på cirka 30 platser. Dimensioneringen har gjorts utifrån förutsättningen att 90 bil-
platser behövs för 1000 m2 verksamhetsyta. Tillsammans är verksamheterna på kajen och 
kiosken cirka 350 m2.  
 
Planen medger ca 30 platser som bör täcka behovet för besökare till badplatsen. De flesta 
badgäster är närboende och kommer gående eller per cykel. 
 
Totalt finns inom planområdet plats för ca 50 allmänna parkeringsplatser, se illustration i ge-
nomförandebeskrivningen, dessa parkeringsplatser bli avgiftsbelagda för besökare. Parke-
ringsbehovet från restaurang, badplats med tillhörande kiosk/restaurang täcks av dessa. Ett 
visst samutnyttjande kan ske mellan ovanstående behov, tyngdpunkten ligger vid olika 
klockslag, därmed bedöms det allmänna parkeringsbehovet vara uppfyllt. Parkeringsplatser 
för personer med funktionsnedsättning ska finnas (se vidare under tillgänglighet). 
 
Ett mindre antal parkeringsplatser kan utnyttjas som vinteruppställningsplatser för båtar.  
 
Störningar och risker   
Trafikbuller 
En bullerutredning har genomförts av planområdet (Råghult 1:5 m.fl. Skomakarudden, Bovall-
strand - trafikbullerutredning, WSP 2018-12-18). Syftet med utredningen är att säkerställa en 
god boende miljö ur från bullersynpunkt. Utredningen har utgått ifrån en beräknad trafiksituation 
år 2020 enligt rapport Trafik PM tillhörande Detaljplan för Råghult 1:5 m.fl. Några väsentliga för-
ändringar av trafiken förväntas inte i den närmsta framtiden. Exempelvis under åren 1994-2009 
var ökningen i trafikmängd på väg 174 (Kyrkogatan/Dinglevägen) endast 15-20%, vilket motsva-
rar en ökning av ekvivalent ljudnivå med 0,6-0,8 dB. Bullerberäkningen omfattar ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer. 
 
Detaljplanen är upprättad enligt PBL 1987:10 (ÄPBL) vilket innebär att Infrastrukturproposition-
en 1996/97:53 gäller för detaljplanen.  
 
Nedan anges de av riksdagen antagna riktvärden för trafikbuller (1996/97:53) vilka gäller för 
statens verksamheter och används i de allra flesta infrastrukturprojekt. Dessa riktvärden bör 
därmed normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad/väsentlig om-
byggnad av infrastrukturanläggningar. I riksdagsbeslutet till infrastrukturpropositionen angavs 
följande riktvärden: 
 
· 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus 
· 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus nattetid 
· 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 
· 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus på uteplats i anslutning till bostad 
 
Vid tillämpning av riktvärdena i infrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 
 
Vägtrafiken som främst påverkar ljudmiljön i området trafikerar Dinglevägen och Kyrkogatan 
(väg 174). På grund av områdets karaktär varierar trafikmängderna väsentligt över året. Buller-
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utredningen redovisar därför både årsmedelvärden och värden för högsäsong (sommarmedel-
dygnstrafik) och omfattar dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer.  
 
Utmed Dinglevägen, vid hamnbassängen och fruktträdgården, ska låga murar/sophus anordnas 
som skydd mot trafikbuller. Dessa ska uppföras till en minsta höjd av 1 meter över anslutande 
marknivå. 
 
Vid husen närmast Dinglevägen beräknas den ekvivalenta ljudnivån bli 49-55 dBA på fasaderna 
mot vägen för årsmedeldygnstrafik och 52-58 dBA för sommarmedeldygnstrafik. I stora delar av 
området i övrigt beräknas den ekvivalenta ljudnivån bli lägre än 50 dBA, både vad gäller års-
medeldygnsvärde och sommarmedeldygnsvärde. 
 
Vid husen närmast Dinglevägen beräknas den maximala ljudnivån bli 77-83 dBA på fasaderna 
som vetter mot vägen. I området i övrigt beräknas den maximala ljudnivån bli upp till 80 dBA. 
Under högsäsong (sommartrafik) påverkas inte den maximala ljudnivån av den högre trafik-
mängden. Runt husen i mer skyddade lägen finns möjlighet att anordna skyddade uteplatser 
där den maximala ljudnivån beräknas ligga under 70 dBA.  
 
Med resultaten från trafikbullerutredningen som grund är bedömningen att det går att bygga bo-
städer enligt förslaget eftersom man klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå avseende 
årsdygnstrafik (55 dBA) vid samtliga husfasader. Uteplatser kan anordnas skyddade med en 
ljudnivå under 70 dBA för samtliga bostäder.  
 
Trafikbullerutredningen belyser även planförslaget utifrån Trafikbullerförordningen SFS 
2015:216, med förordningsändring SFS 2017:359, för nybyggnation av bostäder. Riktvärdena i 
förordningen ska tillämpas i nya detaljplaneärenden, samt i ärenden om bygglov och i ärenden 
om förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Då detaljplanen påbörjades tidi-
gare än 2015 har en jämförelse gjorts mellan de gamla och nya riktvärdena för trafikbuller. Tra-
fikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017:359, medger 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Bedömningen är att det går att bygga bo-
städer enligt planförslaget även utifrån trafikbullerförordningen SFS 2015:216. 
 
Vatten och avlopp 
Ledningar för kommunalt vatten och avlopp finns i området intill Dinglevägen. Fastigheterna 
inom planområdet kan anslutas till dessa huvudledningar. Befintligt beräknas kunna tillgo-
dose en utbyggnad enligt planförslaget. För bebyggelsen på låglänt mark krävs lösning där 
avlopp pumpas vidare mot Dinglevägen.  
 
Brandvattenförsörjning sker via den befintliga brandposten i Dinglevägen. 
 
Dagvatten  
Marken utgörs idag av bergig naturmark i norr och ett före detta industriområde med sandig 
jordart i söder. Möjligheten till infiltration varierar. I den norra delen ligger de högsta bergpartier-
na på ca 13 meter och i söder är ytorna relativt flacka. Recipient för dagvatten är Bottnefjorden. 
Dagvatten avrinner idag i huvudsak ytledes till recipienten. Två befintliga dagvattenledningar 
går genom planområdets södra del. En av dessa ledningar kommer att behöva få delvis ny 
sträckning. 
 
Väg 174 är en väg som ägs av Trafikverket och för den ytan bedöms inga förändringar av dag-
vattensituationen ske. Avrinningen från den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 174 
bedöms ej påverka planområdet. 
 
Den planerade exploateringen av området kommer att innebära att mark hårdgörs inom områ-
det. Den förändrade markanvändningen innebär att dagvattenflödena från området väntas öka. 
Ökningen härrör även från ett förväntat varmare klimat i framtiden vilket innebär att framtida 
regn väntas bli mer intensiva. Eftersom merparten av framtida dagvattenflöden inte heller fort-
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sättningsvis kommer att belasta befintligt dagvattensystem föreslås endast en mindre fördröj-
ning i syfte utjämna flöden. För att hantera framtida ökade flöde av ett 20-årsregn till befintligt 
ledningsnät föreslås en fördröjnings- och översilningsyta från parkeringsplatsen, som är place-
rad i kilen mellan Dinglevägen och väg 174, mellan parkeringsplatsen och befintlig villatomt. 
Fördröjningen bidrar även till rening av dagvatten.    
 
Eftersom delar av markområdet är aktuellt för marksanering har en föroreningsberäkning utförts 
som avser situationen efter sanering och före respektive efter exploatering. En föroreningsbe-
räkning är utförd och som visar en mindre ökning av ett antal miljöskadliga ämnen till följd av 
exploatering. I utredningen föreslås ett antal åtgärder för att minska föroreningsbelastningen på 
recipienten. Det kan konstateras att halterna av kväve, fosfor, koppar och suspenderat material 
ligger högre än miljöförvaltningen i Göteborgs uppsatta riktvärden om inga reningsåtgärder vid-
tas. Inga halter överskrids i beräkningsprogrammets riktvärden.  
 
Möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status i recipienten får inte försämras i och 
med detta planförslag. För att minska halterna av föroreningar som når recipienten krävs rening 
av dagvattnet. Dagvattnet föreslås passera via översilningsytor och makadammagasin för att 
erhålla rening. 
 
Genom att rena dagvattnet via översilningsytor samt anlägga makadammagasin bedöms inte 
planområdet bidra till en ökad föroreningsbelastning på recipienten både avseende halter och 
mängder. Om föreslagna renande åtgärder genomförs bidrar planområdet totalt sett till en svag 
förbättring av möjligheterna att uppnå MKN och ingen enskild kvalitetsparameter bedöms då 
försämras. Därtill skapas ytterligare rening av dagvatten från uppströms områden då befintlig 
dagvattenledning (BTG600) föreslås ansluta till nytt makadammagasin. Om andra val av re-
ningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det nödvändigt att se 
över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna lösningarna för att 
inte riskera att möjligheterna att uppnå MKN påverkas negativt. Till detta kan nämnas att det 
enskilda planområdets påverkan på recipienten som helhet är i sammanhanget liten. 

 
Eftersom befintlig dagvattenledning, (BTG600) i planområdets sydvästra del måste få en ny 
sträckning finns det en möjlighet att skapa en reningsanläggning i form av ett makadammagasin 
i slutet av lokalgatan mot havet. Detta bidrar till en bättre kvalitet på utgående dagvatten även 
från befintligt dagvattennät.  
 
Förutom ovanstående valt förslag kan ett antal andra reningsanläggningar skapas. Reningsef-
fekten för dessa har i denna utredning ej detaljstuderats. Exempel på andra reningsanläggning-
ar kan vara växtbäddar i anslutning till byggnader som fungerar som biofilter och tar upp framför 
allt fosfor och kväve innan dagvattnet leds vidare. Parkeringsplatser med raster av betong och 
hålrum men gräs eller grus kan användas som reningsanläggning. Eftersom parkeringsytor och 
vägar generellt sett genererar flest föroreningar är det positivt ur reningssynpunkt om avrinning-
en från asfalterade vägar och p-ytor kan ske via gröna översilningsytor och makadamdiken istäl-
let för att gå via brunnar till recipienten. 
 
Skyfall 
Det är viktigt att framtida byggnader höjdsätts så att dagvatten kan rinna bort från byggnader 
samt att inga instängda områden skapas. Avseende nivå för färdigt golv är det viktigt att dessa 
ligger högre än närliggande gatunivå. När extrema skyfall av typen 100-årsregn inträffar blir 
dagvattensystemet överbelastat. Dagvattnet rinner då ytledes mot lågpunkter. Vattenmassorna 
kommer att följa de markytor som ligger på lägst nivå. Vid extrema skyfall när ledningar går fulla 
kommer vägar och diken fungera som rinnvägar i området.  
 
Vatten från husgrundsdränering kan avledas endera i separata ledningar, alternativt i övrigt led-
ningsnät för dagvatten. Om dräneringar ansluts till dagvattenledning behöver färdig golvnivå 
ligga högre än vattengång vid förbindelsepunkt avseende konstruktion med platta på mark. 
Detta görs för att hindra bakåtströmmande vatten att tränga upp och översvämma byggnader 
via dränering när dagvattenledningar går fulla. 
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Dagvattnet kommer inte att bli stående inom området utan söka sig ned mot havet. Endast 
längs Gränsnäsgatan finns det risk för att stora mängder dagvatten rinner ned mot den nya be-
byggelsen vid skyfall. Då föreslagen gångbana längs Dinglevägen förses med kantsten, dag-
vattnet kommer därför att följa Dinglevägen i sydvästlig riktning. Längs planområdesgräns i syd-
väst kan eventuellt en skyfallsled skapas om en öppning av kantstenen utförs i lågpunkt och en 
svacka i marken anläggs ned mot havet. Med rätt höjdsättning av byggnader och vägar samt 
mindre avskärande diken i anslutning till vissa byggnader är bedömningen att framtida bebyg-
gelse i planområdet kommer att kunna hantera extrema skyfall utan att skada. 

 
El och tele  
För elförsörjningen till området svarar idag Fortum distribution, Munkedal för. En transforma-
torstation, markstation placeras mellan infarten för bostäderna på berget och parkeringsplat-
sen söder om berget. Området markeras som E på plankartan.  
 
Värme 
Uppvärmning kommer förslagsvis att ske genom bergvärme eller luftvärmepump. 
 
Avfall 
Idag finns en återvinningsstation inne i Bovallstrand som betjänar hela samhället. Storavfall 
lämnas vid kommunens återvinningsstation. Sophantering för hushållsavfall för de olika del-
områdena hanteras enligt nedanstående beskrivning. 
 
Verksamheten i den västra delen av planområdet har eget sopkärl inom fastigheten, hämt-
ning av sopor sker från Dingelvägen. 
 
Tre sophus anordnas vid enbostadshusen i anslutning till hamnbassängerna. Alla enbo-
stadshus får del i gemensamt kärl i ett sophus.  
 

 
Illustration av sophus för bostäder vid hamnbassängerna. Sophusen integreras i murens gestaltning.  

  
Kiosken får ett eget soputrymme, som samordnas med den västra småbåtshamnen förlagd 
vid lokalgatans infart från Dinglevägen.  
 
Vid infarten till kvarteret Fruktträdgården, bostäderna på berget och gångstigen till badplat-
sen kan ett gemensamt, alternativt två separata, sophus anordnas till lägenheterna och vil-
lorna. Badplatsen utnyttjar sopkärl i anslutning till sophuset. 
 
Sophus anordnas söder om infarten till enbostadshusen på det norra berget. Alla enbostads-
hus får del i gemensamt kärl i sophusen. 
 
De olika byggnaderna vid Kajen och småbåtshamnen norr om gemensam sophantering som 
placerats i garageplan vid vändplanen. Tillgängligheten för sopbilar möjliggörs då vändpla-
nen har en diameter om 18 meter plus svepytor. 
 
Förrådsbodarna vid de befintliga småbryggorna får sitt behov av sophantering löst med kärl i 
anslutning till verksamheterna på udden.  
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Byggnaderna längs nordöstra kajen ges en administrativ planbestämmelse att området ska 
utgöra en fastighet och får därmed inte delas upp.  
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN  
Planhandling och planförslag har upprättats av TENGBOM arkitekter / LILJEWALL arkitekter 
i Göteborg i samråd med Johan Fransson, Vik. Plan- och exploateringschef i Sotenäs kom-
mun.  
 
 

 
 

……………………   ……………………         …………………… 
    
Johan Fransson Bjarni Ingvason Emma Lindberg 
 
Vik. Plan- och  
exploateringschef Arkitekt SAR/MSA Planarkitekt FPR/MSA  

         Sotenäs kommun LILJEWALL arkitekter              TENGBOM arkitekter                 
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DETALJPLAN FÖR 
RÅGHULT 1:5 m.fl. 
SKOMAKARUNDDEN, BOVALLSTRAND 
SOTENÄS KOMMUN 
Västra Götalands län 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 
 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ALLMÄNT 
Genomförandebeskrivningen syftar till att klarlägga de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Ge-
nomförandebeskrivningen skall åtfölja detaljplanen men har ingen egen rättsverkan. Detalj-
planen är upprättad utifrån PBL 1987:10 (ÄPBL). 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan  
Arbetet bedrivs med utgångspunkt från följande förutsättningar: 
 
Samrådsskede juni 2010 
Utställningsskede 1 jan/feb 2011 
Utställningsskede 2 okt 2019 
Godkännande (BN) april 2020 
Antagande (KF) juni 2020 
Laga kraft (tidigast)  juli 2020 
 
Antagande av detaljplanen sker i Kommunfullmäktige. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden år 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomföran-
detidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
 
Avtal 
Exploateringsavtal upprättas mellan Sotenäs kommun och fastighetsägarna. Syftet är att re-
glera tekniska och ekonomiska villkor för planens genomförande. Exploateringsavtalet regle-
rar även marköverföring inom allmänplats och utbyggnad av anläggningar inom allmän plats, 
samt medfinansiering av utbyggnaden av TRVs anläggningar som kommunen åtagit sig i 
samband med att avtal tecknats mellan TRV och kommunen. Avtalet kopplas till gestalt-
ningsprogrammet för att få överrensstämmelse med de arkitektoniska intentionerna i planen. 
Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av parterna innan detaljplanen antas av Sotenäs 
kommun.  
 
Avtal Sotenäs Vatten och fastighetsägaren ska tecknas före planens antagande och föras in i 
exploateringsavtal. 
 
Kommunen skall teckna avtal med Trafikverket angående åtgärder som skall göras på Trafik-
verkets anläggning, gc-väg, och kostnadsansvar för dessa. Åtagandet enligt detta avtal skall 
överföras på exploatörerna enligt ovan. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Med huvudmannaskap avses bl a att kommunen 
har ansvaret för iordningställande och underhåll av allmänplatsmark (i detta fall HUVUD-
GATA, LOKALGATA, GÅRDSGATA, GCVÄG, GÅNGVÄG1 och NATUR) inom planområdet.   
* Fastighetsägare bekostar genomförandet av trottoar inom huvudgata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Anläggning Genomförande Drift 

HUVUDGATA Kommunen/Fastighetsägare* Kommunen 

LOKALGATA Fastighetsägare Kommunen 

Korsningar vid  
väg 174 

Fastighetsägare Kommunen/ 
Trafikverket 

GCVÄG Fastighetsägare Kommunen/ 
Trafikverket 

GÅRDSGATA Fastighetsägare Kommunen 

GÅNGVÄG1 Fastighetsägare          Kommunen 

NATUR Fastighetsägare Kommunen 

B Fastighetsägare Fastighetsägare 

E Ellevio Ellevio 

H1 Fastighetsägare Fastighetsägare 

KH2 Fastighetsägare Fastighetsägare 

KH2B2 Fastighetsägare Fastighetsägare 

P Fastighetsägare Kommunen 

V1 Fastighetsägare Fastighetsägare 

W1 Fastighetsägare Fastighetsägare 

W2 Fastighetsägare Kommunen 

WV1 Fastighetsägare Fastighetsägare 

WV2 Fastighetsägare Fastighetsägare 

WV3 Fastighetsägare Fastighetsägare 

WV4 Fastighetsägare Fastighetsägare 

x-område (inom KH2) Fastighetsägare Kommunen 

Bostäder. Enskilda fastigheter. Parkering inom kvartersmark. Gata inom 
kvartersmark som gemensamhetsanläggning. Gemensamma grönytor 
inom kvartersmark. Gemensam sophantering som gemensamhetsan-
läggning. 
 
Bostäder. En fastighet med flerbostadshus. Parkering inom fastigheten. 
Sophantering inom kvartersmark. 
 
 
Bostäder.  Enskilda fastigheter. Parkering inom fastighet. Gata inom 
kvartersmark som gemensamhetsanläggning. Gemensam sophantering 
som gemensamhetsanläggning. 
 
Vandrarhem, hotell, restaurang, handel, kontor 
Enskild fastighet. Parkering inom fastighet. Sophantering inom fastighet.  
 
 
Café, kiosk, toalett Sophantering anordnas i anslutning till Dinglevägen 
med en gemensamhetsanläggning tillsammans med båthamnen. 
 
Vandrarhem, hotell, restaurang, handel, kontor, bostäder max 75 m2. 
Tre enskilda fastigheter, 3D-fastighetsbildning medges inom södra kvar-
teret. Parkering inom det södra kvarteret genom gemensamhetsanlägg-
ning. Besöksparkering även inom kvartersmark för parkering Kajområde 
inom kvartersmark som ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Ev. 
grönytor inom kvartersmark. Gemensam sophantering som gemensam-
hetsanläggning tillsammans med den östra hamnen och de små sjöbo-
darna. Verksamhetshus på kajen ingår i den norra fastigheten.  
 
Parkering. Besöksparkering inom kvartersmark. För parkeringstomter 
inom kvartersmark kan gemensamhetsanläggningar upprättas. Kan vara 
avgiftsbelagda. Ingående intressenter är besökare till: badplats, natur-
mark, kiosk, restaurang, vandrarhem eller verksamheter.  
 
Hamnverksamhet: Förrådsbodar. Boende medges ej. 
Sjöbodar upplåts genom brf. Parkering inom kvartersmark. Gemensam 
sophantering som gemensamhetsanläggning tillsammans med östra 
hamnen.  
 

Teknisk anläggning: Transformatorstation 
Enskil 
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Fastighetsägare 
Framgår av bilagd fastighetsägarförteckning. 
 
 

 
 
Mark ingående i allmän plats, inlösen 
Fastighetsägarna skall överlåta delar av Råghult 1:5, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28 och Finntorp 1:7, 
1:8 och 1:9 som ingår i allmän plats (huvudgata, lokalgata, natur). Överlåtelsen förutsätts re-
gleras i exploateringsavtalet. Marken kan lämpligen överföras till kommunens fastighet 
Råghult 1:13.  
 
Fastighetsbildning 
Kommun och fastighetsägare genomför markreglering och fastighetsbildning, därefter bildas 
enskilda fastigheter inom kvartersmark för planens genomförande. Den yttre byggnationen 
på udden får inte delas in i fler än en fastighet. Planen medger tredimensionell fastighets-
bildning för bostäder med garage på Skomakarudden.  
 
Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggningar kan bildas för allmänna parkeringsplatser samt för kvartersga-
tor med vägbelysning, parkeringsanläggning och grönytor inom Skomakarudden, ledningar 
för vatten, spillvatten och dagvatten samt anordningar för avfallshantering. På udden kan en 
gemensamhetsanläggning bildas för parkering i garaget. För de fyra parkeringstomterna 
inom kvartersmark kan gemensamhetsanläggningar upprättas. En gemensamhetsanlägg-
ning kan bildas för avfallshantering för badplatsen, bostäderna inom Fruktträdgården och bo-
städerna på den södra delen av berget vid infarten mot Huvudgatan. Deltagande fastigheter i 
gemensamhetsanläggningarna bestäms under bildandet av gemensamhetsanläggningarna.  
 
Servitut 
I planen redovisade x-område, skall vara tillgängligt för allmän gångtrafik. Rättigheten säker-
ställs med servitutsrätt, till förmån för kommunal fastighet, och detta och framtida skötsel regle-
ras i upprättat exploateringsavtal. 
 

Servitut skall bildas för privata va-ledningar över allmän plats, vilket regleras i exploateringsav-
talet. 
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Ledningsrätt 
Planen ger en byggrätt för teknikstation vid gångentrén mot badet. Ledningshavaren kan sä-
kerställa utrymmet med ledningsrätt. 
 
Planen redovisar vidare utrymmen u för allmänna underjordiska ledningar. Ledningshavarna 
kan säkerställa åtkomsten till dessa ledningsstråk med ledningsrätt.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering av allmän plats till kommunens fastig-
het samt eventuellt säkerställande av servitut för x-områden.  
 
Sotenäs vatten ansöker om och bekostar förrättning enligt ledningsrättslagen för inrättande av 
ledningsrätt.  
 
Fastighetsägarna ansöker om och bekostar bildandet av gemensamhetsanläggningar, säker-
ställande av servitut för ledningar samt all övrig fastighetsbildning inom kvartersmark. 
 
Vattendom 
Anläggande av föreslagna småbåtshamnar utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbal-
ken. Då den bottenyta som berörs är större än 3000 m2 bedöms vattenverksamheten vara 
tillståndspliktig. Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet. Först när detaljplanen an-
tagits kommer samrådsprocessen för den tillståndspliktiga vattenverksamheten att inledas 
och erforderliga ansökningshandlingar tas fram. Först när domen vunnit laga kraft kan verk-
samheten som utgör vattenverksamhet inledas. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kommunen äger delar av Råghult 1:5 och får intäkter vid försäljningen av dessa andelar till ex-
ploatören. Dessa intäkter förväntas täcka andelarnas delar av exploateringskostnaderna, vilket 
innebär att försäljningen genererar en intäkt till kommunen. 
I och med detaljplanens färdigställande ökar allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 
och kommunen får ökade kostnader för drift och underhåll, vilket bör beaktas i kommande bud-
getberedning.  
  
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägarna 
Fastighetsägarna bekostar samtliga anläggningar inom kvartersmark samt utbyggnaden av an-
läggningar inom allmän plats. 
Exploatörerna bekostar all fastighetsbildning samt ombildning av befintlig och eventuell nybild-
ning av gemensamhetsanläggning.  
Fastighetsägarna får intäkter vid försäljning av byggrätter inom detaljplanen. 
  
Ekonomiska konsekvenser Sotenäs Vatten AB 
Exploatören bygger ut allmänna va-ledningar inom detaljplaneområdet och överlämnar dessa 
efter färdigställande till Sotenäs Vatten AB. Kostnaderna regleras vid uttag av anslutningsavgift 
för de nya fastigheterna inom exploateringsområdet. Avgifterna förväntas täcka anläggnings-
kostnaderna. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Vägar, belysning 
Kostnaden och ansvaret för utbyggnad av nya och ombyggnad av befintliga vägar inom 
planområdet åvilar exploatören, vilket regleras i exploateringsavtalet.  
 
Gångvägar fram till badplatsen ska vara tydliga och lätta att se för besökare till området. 
Parkering är ej tillåten i anslutning till vändzoner och de ytor eller utrymmen som är avsatta 
för avfallshantering.  
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Vatten och avlopp 
Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Bildandet av gemensamhetsan-
läggning ska även omfatta vatten, dagvatten och avlopp inom kvartersmark. Anslutning för 
planens nordöstra del sker till en kommunal pumpstation på angränsande fastighet. Kostna-
der och ansvar för utbyggnad av nya VA-ledningar åvilar fastighetsägaren. Åtgärder i befint-
ligt VA-nät, så som flytt av befintliga ledningar, som krävs för att genomföra planen åvilar fas-
tighetsägaren.  
 
Tekniska utredningar 
Inom området med planbestämmelsen a2 ska följande planbestämmelse följas: ”Bygglov eller 
marklov får inte ges förrän efterbehandling i form av sanering som säkerställer att föroreningar 
inte förekommer i sådan omfattning att det föreligger risk för människors hälsa och miljö ska ske 
innan bygglov meddelas.” Anmälan ska ske till tillsynsmyndigheten som hanterar miljöfrågor.   
 
Geoteknisk undersökning Skomakarudden, Bovallstrand upprättad av WSP 2010-11-15, juste-
rad 2012-05-16 skall följas vid all form av anläggningsarbete i mark eller vatten, samt vid bygg-
nation inom området. 
 
Tele 
Skanova har kablar i området. Om anläggningarna ej kan vara kvar i nuvarande läge åligger 
det exploatören att bekosta flyttningen av dessa. 
 
El 
Ellevio Distribution har kablar i området och bör kontaktas i god tid om dessa bör flyttas eller 
samförläggas med VA-ledningar alt. vägområde. 
 
Anslutning av el och teleledningar ska ske i tomtgräns. 
 
Sjöfart 
Arbetsområdet bör märkas ut i syfte att förhindra påsegling. När byggnationen färdigställts skall 
dess koordinater geodetiskt bestämmas och rapporteras för införande i sjökort. Även andra för-
ändringar av information som anges i sjökort, exempelvis strandlinje eller bottentopografi, skall 
positionsbestämmas eller sjömätas enligt sjömätningsstandard SRS 44 och rapporteras.  
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN  
Planhandling och planförslag har upprättats av Emma Lindberg på TENGBOM arkitekter i 
samarbete med Bjarni Ingvason på LILJEWALL arkitekter och representanter från kommu-
nens samhällsbyggnadsförvaltning.  
 
 
 
 
…………………… ……………………         …………………… 
    
Johan Fransson Emma Lindberg  Bjarni Ingvason  
Vik. Plan- och  
exploateringschef  Planarkitekt FPR/MSA  Arkitekt SAR/MSA    
Sotenäs kommun  TENGBOM arkitekter  LILJEWALL arkitekter 


