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Ändring av stadsplan för del av Kungshamn, område vid Abba-
gården, fastigheterna Bäckevik 30:1-4, Kungshamn 

Upphävande av tomtindelning för Bäckevik 30:1-4 

UTLÅTANDE EFTER SAMRÅD 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd om ändring av stadsplan för del av Kungshamn, område vid Abbagården, 
Kungshamn, Sotenäs kommun har genomförts i enlighet med PBL 2010:900. 

Samrådshandlingar daterade 2021-03-24, har varit utställda för samråd under tiden 29 
mars – 21 april 2021. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungs-
hamn och varit utlagda på kommunens hemsida. 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet och berörda sakägare enligt fastighetsförteckning, har ge-
nom utsända samrådshandlingar getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av samrådet har 8 yttranden inkommit från 2 remissinstanser och 6 sakä-
gare. Samtliga har godkänt planförslaget. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av ändring av stadsplan inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen. 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem pröv-
ningsgrunderna. 

• Riksintressen 
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) 
• Strandskydd 
• Hälsa och säkerhet 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-
relsen delar kommunens åsikt, såldes behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Synpunkterna föranleder ingen förändring av planförslaget. 
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2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar och har inget att erinra. 

Kommentar 
Tack för informationen. 

Sakägare enligt fastighetsförteckning: 

3.  Bäckevik 30:1 
Fastighetsägaren för Bäckevik 30:1 har initierat planarbetet och godkänner därmed 
planförslaget. 

4. Bäckevik 30:2, fastighetsägare 1 
Godkänner förslaget med följande kommentar: 

Det är anmärkningsvärt hur skyndsamt det går att ändra och avvika från detaljplan i 
andra ärenden än mitt eget ärende på Hamngatan 12, som har diskuterats i över 3 år, där 
konsekvensen har blivit att ett lönsamt företag har fått stänga! 

Kommentar 
Planförslaget godkänns. Övriga synpunkter kan inte hanteras inom ramen för detta plan-
arbete. 

5. Bäckevik 30:2, fastighetsägare 2 
Godkänner förslaget med följande kommentar: 
När vi skulle bygga en utrymningsväg för att få behålla vår verksamhet, ansökte vi om 
en mindre avvikelse från detaljplan. Vi fick då svar ifrån Byggnadsnämnden att i So-
tenäs kommun ändrar man inte i detaljplan. Eftersom jag nu skall skriva OK för att det 
skall ändras i detaljplan och jag vet att det nyligen gjordes en avvikelse i detaljplan för 
ett annat bygge, undrar jag bara varför det görs olika för invånarna i Sotenäs kommun. 
Jag trodde att alla behandlades lika i vår kommun men tyvärr verkar det inte så. 

Kommentar 
Planförslaget godkänns. Övriga synpunkter kan inte hanteras inom ramen för detta plan-
arbete. 

6. Bäckevik 30:3, fastighetsägare 1 och 2 

Godkänner förslaget med följande kommentarer: 
Vårt godkännande avser endast att upphäva den tomtindelning som finns för fastighet-
erna Bäckevik 30:1-4  för att möjliggöra fastighetsreglering och att det i övrigt inte görs 
några förändringar i detaljplanen. Hänvisning till följebrev D.nr. BN2021-222 samt in-
formation via mail av planhandläggare Astrid Johansson. 

Kommentar 
Detta är ett godkännande av planförslaget. Inga förändringar enligt yttrandet görs. 
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7. Bäckevik 30:4, fastighetsägare 1 och 2 

Godkänner förslaget under förutsättning att följande gäller för Bäckevik 30:4: 
- Upphävandet av tomtindelningen innebär ingen ändring i vare sig fastighets-

gränser, kvartersnamn eller fastighetsbeteckning. 

- Upphävandet blir en ändring till detaljplanen (stadsplanen), men innebär ingen 
ändring i gällande stadsplan (detaljplan). 

- Förslaget innebär ingen ändring som av fastighetsägaren kan uppfattas som oför-
delaktig eller kan bli till hinder för densamme. 

Kommentar 
Detta är ett godkännande av planförslaget. Inga förändringar enligt yttrandet görs. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detaljpla-
nen inte medför någon betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbe-
skrivning inte behövs. 

• Lantmäteriet har inget att erinra. 

• Samtliga berörda fastighetsägare godkänner planförslaget skriftligen.  

Detaljplaneprocessen 

Då samtliga berörda sakägare skriftligen har godkänt planförslaget kan ett begränsat 
förfarande tillämpas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap. 18 § och ändringen av pla-
nen kan antas av Byggnadsnämnden utan att granskning genomförs.  

Astrid Johansson 
Planhandläggare 
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