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Ändring av detaljplan för Kullen, Kungshamn, Sotenäs kommun 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd om ändring av detaljplan för Kullen har genomförts i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900). Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra den befintliga byggnationen planenlig 
samt att tillåta mindre tillbyggnader. 

Samråd har genomförts under tiden 12 maj – 11 juni 2021.Samrådshandlingar var daterade 2021-
05-05.  

Berörda myndigheter och intresseföreningar, enligt särskild sändlista, samt berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, har genom utsända samrådshandlingar getts tillfälle att yttra sig. Planhand-
lingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  

Med anledning av samrådet har 36 yttranden inkommit från 6 remissinstanser och 30 sakägare. 14 
sakägare har invändningar mot planförslaget. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  
1. Länsstyrelsen 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
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 prövningsgrunderna. 

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

Hälsa och säkerhet 
Geoteknik 
Kommunen anger i planbeskrivningen att ”Då lämplighetsprövningen redan är genomförd i den 
gällande planen kan planändringen fokusera endast på de enstaka frågor som berör ändringen.” 
SGI anser dock att det är tveksamt om lämplighetsprövning skett med hänsyn till bergtekniska 
risker.  

Oavsett detta så vill vi lyfta frågan om kommunens ansvar för eventuella instabila bergslänter 
inom och i direkt anslutning till planområdet under genomförandetiden. Det är lämpligt att 
branta bergslänter besiktigas av bergteknisk sakkunnig och att eventuell uppdagad instabilitet 
åtgärdas innan planändringen antas.  

Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning. 

http://www.sotenas.se/
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SGI och Länsstyrelsen förordar generellt att branta slänter, där instabilitet kan vara ett återkom-
mande problem, förläggs till allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (se även PBL 
kunskapsbanken hos Boverket), för att säkerställa framtida underhåll. Enskild huvudman behö-
ver i annat fall tydligt upplysas om befintliga risker. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen     
delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommentar 
För bemötande avseende bergteknik hänvisas till SGI:s yttrande.  

2. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Tomtindelning 
På s. 13 i planbeskrivningen tas det upp att det finns en tomtindelning som berör planområdet 
och föreslås att upphävas. I beskrivningen nämns också att tomtindelningen kommer upphöra 
per automatik i och med att denna planändring vinner laga kraft. Lantmäteriet vill dock upplysa 
om att tomtindelningen som omnämns i plankartan (16-GRA-56) inte finns inom detaljplanen 
som nu ändras. Tomtindelningen gäller endast för Bäckevik 30:1–4 vilket var en konsekvens av 
stadsplanen: del av Kungshamn, område vid Abbagården (akt: 14-GRA-178).   
Om tanken är att tomtindelningen ska upphävas så bör det göras som en ändring i den gällande 
stadsplanen. 
 
Delar av planen som bör förbättras  
Begreppet huvudmannaskap 
Begreppet huvudmannaskap är knutet till förvaltningen av allmänna platser. På  
s.11 i planbeskrivningen används dock begreppet för att klargöra vem som ansvarar inom kvar-
tersmark. För tydlighetens skull bör huvudmannaskap endast omnämnas när det finns allmän 
platsmark i detaljplan. Om det enbart är kvartersmark så bör alltså texten tas bort ur beskriv-
ningen. 

Kommentar 
Planhandlingarna korrigeras gällande informationen om tomtindelningen. 
Texten gällande huvudmannaskap tas bort ur planbeskrivningen. 

3. Statens geotekniska institut 

SGI:s synpunkter 
Kommunen anger i planbeskrivningen att ”Då lämplighetsprövningen redan är genomförd i den 
gällande planen kan planändringen fokusera endast på de enstaka frågor som berör ändringen.” 
SGI anser dock att det är tveksamt om lämplighetsprövning skett med hänsyn till bergtekniska 
risker. Oavsett detta så vill vi lyfta frågan om kommunens ansvar för eventuella instabila berg-
slänter inom och i direkt anslutning till planområdet under genomförandetiden. Det är lämpligt 
att branta bergslänter besiktigas av bergteknisk sakkunnig och att eventuell uppdagad instabilitet 
åtgärdas innan planändringen antas.   

SGI förordar även att branta slänter, där instabilitet kan vara ett återkommande problem, för-
läggs till allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (se även PBL kunskapsbanken 
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hos Boverket), för att säkerställa framtida underhålls. Enskild huvudman behöver i annat fall 
tydligt upplysas om befintliga risker.   

Kommentar 
Då det aktuella ärendet utgör en detaljplaneändring så vidhåller kommunen att det inom ramen 
för en detaljplaneändring inte ska utföras en fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. 
Enligt Boverket ska prövningen för en planändring  
endast omfatta de bestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. 

Inga av de bostäder som återfinns inom planområdet riskerar att drabbas av nedfall från branta 
bergslänter då bebyggelsen är lokaliserad högst upp på en bergsknalle. 

4. Rambo 

Rambo har inget att yttra i frågan. Där det gemensamma kärlskåpet står i dag fungerar bra. 

Kommentar 
Noteras. 

5. Västvatten 

Sotenäs Vatten AB har ingen erinran i ärendet. 

Kommentar 
Noteras. 

6. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot ändring av detaljplan för Kullen. 

Kommentar 
Noteras. 

Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
7. Bäckevik 1:146, delägare 1 och 2 

Vi godkänner inte förslaget med diarienummer BN-2019-561. Vi önskar dessutom ett möte med 
kommunens ansvariga för ytterligare klargörande i ärendet.  

Planförslaget berör ändring av en gammal detaljplan från 1992. Syftet med 1992 års detaljplan 
var att bebygga området med ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus samt förråd och garage till 
lägenheterna samt en hantverkslokal. 

Syftena med 1992 års detaljplan har ej genomförts. Istället har Boklok/Skanska sökt bygglov för 
att avstycka 28 tomter och på respektive tomt bygga en självägd villa/radhus med förråd. Tom-
terna med respektive byggnader såldes 2016-2017 till respektive tomtköpare och byggnadskö-
pare.  

Byggnadsnämnden lämnade i juli 2015 bygglov för 28 radhus och godkände avstyckning av 28 
fastigheter. Ett av syftena med 1992 års detaljplan var att genomföra ett servitut för bostäderna 
så att garage, sopsortering och förråd kunde uppföras på marken för J, P. Detta har ej genom-
förts och enligt BoKloks försäljare skulle detta ordnas skyndsamt genom markbyte med kom-
munen, på marken norr om planområdet. 
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Skanska har byggt vatten och avloppstjänster till de 28 avstyckade tomterna i enlighet med 
kommunens rekommendationer för friköpta tomter, och detta har tomtköparna betalat för. Se-
dermera har kommunen och Skanska hittat ett idag ogiltigt exploateringsavtal. Exploateringsav-
talet skrevs en gång mellan ett kommanditbolag för Kungskullen och kommunen. Exploate-
ringsavtalet skrevs med anledning av att kommanditbolaget skulle bygga ett flerbostadshus på 
Kungskullen. Detta blev inte av och exploateringsavtalet är inte aktuellt längre. 
Detta har länsstyrelsen gått igenom i ett tillsynsärende. Länsstyrelsen har beslutat den 11 nov 
2020 om ett föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster avseende fastigheter på 
Kungskullen. I korthet beslutar Länsstyrelsen att förelägga Sotenäs kommun att se till att en all-
män va-anläggning för avloppsvatten (spill- och dagvatten) och dricksvatten anordnas för fastig-
heterna på Kungskullen, Kungshamn i Sotenäs kommun, senast den 1 jan 2022. 

Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för 
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den ur-
sprungliga detaljplanen. Detta förslag till ändring ryms inte inom syftet med den ursprungliga 
detaljplanen. En detaljplan skall vara tydlig och aktuell. Denna ändring till detaljplan är varken 
tydlig eller aktuell. 

I kommunens syfte med ändring av detaljplan finns inte med att Sotenäs kommun ska se till att 
en allmän va-anläggning för avloppsvatten (spill- och dagvatten) och dricksvatten anordnas för 
fastigheterna på Kungskullen. Ett syfte med att genomföra detta saknas i samrådsförslaget och 
det kommer därför att bli svårt eller omöjligt för kommunen att genomföra de allmänna vatten-
tjänsterna inklusive de markbyten som behöver komma till stånd. 

Den gamla plankartan är ritad på en ytterst inaktuell grundkarta där det saknas 28 fastigheter 
och det saknas även ca 70 byggnader. Det innebär att ändringsförslaget varken är tydligt eller 
aktuellt. I praktiken är det omöjligt att veta hur kommunen kommer att behandla framtida bygg-
lovsansökningar med detta otydliga detaljplaneförslag som grund. 

I samråds/utställningshandlingarna saknas fastighetsförteckning, planavtal samt aktuell 
plankarta ritad på aktuell grundkarta. 

Inom Kungskullen har ett tiotal fastighetsägare getts möjligheter att komplettera sina fastigheter 
med friggebodar eller attefallshus med den gamla detaljplanen från 1992 som grund.  

Sammantaget är detaljplanen så undermålig att den inte kan godkännas. 

Kommentar 
Syftet med planändringen är att ni som fastighetsägare ska få befintliga byggnader planenliga 
samt att ni som fastighetsägare eventuellt ges möjlighet att bygga mindre tillbyggnader vilket 
inte tillåts i nu gällande detaljplan. Därför tas två planbestämmelser bort: ” Bostadshus ska pla-
ceras minst 4,5 meter från tomtgräns. Uthus, garage och förråd får placeras 1 meter från tomt-
gräns” samt ”Bebyggelse ska utformas i huvudsaklig överensstämmelse med illustration”. 

Kommunen har bedömt att borttagandet av ett fåtal planbestämmelser kan genomföras inom ra-
men för en detaljplaneändring. 

Länsstyrelsens beslut om VA-verksamhetsområde hanteras utanför planprocessen.  

Andra frågor avseende bygglov och markbyten kan inte hanteras inom ramen för detaljplanen. 
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På grund av att grundkartan i den gällande detaljplanen är äldre och byggnation inom området 
har uppförts inom planområdet sedan den gällande planen upprättades har plankartan komplette-
rats med ett uppdaterat utdrag ur primärkartan för att öka läsbarheten. Primärkartan korrigeras 
inför granskning för att ytterligare öka läsbarheten. 

Fastighetsförteckning och planavtal finns. Handlingarna finns att ta del av i kommunhuset. 

8. Sotenäs Bäckevik 1:149, delägare 1 och 2 

Jag godkänner förslaget. 

9.  Bäckevik 1:150, delägare 1 och 2 

Vi begär att ny gränsdragning fastställs då den nuvarande inte stämmer, då vår byggnad, Bäcke-
vik 1:150, har fått en annan placering än den ursprungliga planerade.  

Kommentar 
Frågor gällande eventuell fastighetsreglering mellan enskilda fastigheter inom planområdet hän-
visas till Lantmäteriet och behandlas inte i denna detaljplan. 

10. Bäckevik 1:152 

Godkänner inte förslaget. 

11.  Bäckevik 1:153 

Vi godkänner inte förslaget på grund av att bland annat VA-frågan ej är löst. 

Kommentar 
Se kommentar till Bäckevik 1:146. 

12.  Bäckevik 1:154 

Jag godkänner inte förslaget. 

Kommunen skall ansvara för vatten- och avloppsstammar i enlighet med Länsstyrelsens beslut. 

Möjliggöra för oss att uppföra garagelängor på området för ”gästparkering” då den ursprungliga 
ytan för garageplacering enligt detaljplanen överlåtits till annan ägare som bildat fastigheten 
”Bäckevik 18:1”. 

Detaljplanen för området skall inte innehålla 30 olika fastigheter med bygglov. 

Prickad mark skall justeras till de nya fastigheternas placering. 

Kommentar 
Möjligheten till anläggande av gästparkering påverkas inte av planförslaget. Varken i gällande 
plan eller i förslaget till planändring finns någon reglering gällande fastighetsbildning. 

Ingen justering av prickmark kommer att göras. 

Se kommentar till Bäckevik 1:146. 

13.  Bäckevik 1:156, delägare 1 och 2 
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Godkänner förslaget. 

14.  Bäckevik 1:158, delägare 1 och 2 

Godkänner inte förslaget. 

Ser gärna en fördjupad genomgång från kommunen då det är svårt att sätta sig in i detaljplanen.  

Kommentar 
Då det är svårt att ordna möten under pandemin rekommenderar vi att de som har frågor om de-
taljplanen kontaktar planhandläggaren, mailadress och telefonnummer finns i det följebrev som 
skickats till er inför samrådet. 

15.  Bäckevik 1:159 

Godkänner förslaget. 

16.  Bäckevik 1:162 

Godkänner förslaget. 

17.  Bäckevik 1:164 

Godkänner förslaget. 

18.  Bäckevik 1:168, delägare 1 

Godkänner inte förslaget. 

19.  Bäckevik 1:168, delägare 2 

Godkänner inte förslaget. Yttrande är identiskt med yttrande från Bäckevik 1:146. 

Kommentar 
Se kommentar till Bäckevik 1:146. 

20.  Bäckevik 1:171, delägare 1 och 2 

Godkänner inte förslaget. 

Otryggt med prickad mark 

Osäkerhet runt VA som Länsstyrelsen lagt på kommunen att ta hand om. 

Osäkerhet runt parkeringen, får vi ta över, kan vi bygga garage? 

Kommentar 
Se kommentar till Bäckevik 1:146. Angående prickmark, se kommentar till Bäckevik 1:154. 

21. Bäckevik 30:3, delägare 1 och 2 

Godkänner förslaget. 

Ändring av detaljplan godkänns av fastighet Bäckevik 30:3 med reservation om inskränkningar 
görs på fastighet Bäckevik 30:3 jämte nuvarande detaljplan. 
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Kommentar 
Planförslaget innebär ingen inskränkning i fastigheten Bäckevik 30:3. 

22.  Bäckevik 30:4, delägare 1 och 2 

Godkänner förslaget. 

23.  Bäckevik 1:2 

Godkänner förslaget. 

24.  Bäckevik 1:24, delägare 1 och 2 

Godkänner förslaget. 

25.  Bäckevik 1:3  

Godkänner förslaget. 

26.  Gravarne 3:1, Kungshamns Idrottsförening 

Godkänner förslaget. 

27.  Bäckevik ga:2 - Kungskullens samfällighetsförening  

Godkänner inte förslaget. Yttrande identiskt med yttrande från Bäckevik 1:146.  

Kommentar 
Se kommentar till Bäckevik 1:146. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Synpunkter från remissinstanser 

• Länsstyrelsen och SGI har synpunkter på bergsslänter inom och i anslutning till plan-
området.  

• Lantmäteriet har synpunkter på planbeskrivningens text om huvudmannaskap, och upp-
lyser om att tomtindelningen som föreslås upphävas inte finns inom planområdet. 

Synpunkter från sakägare enligt fastighetsförteckning 

• Invändning mot huruvida planförslaget ska genomföras i form av en ändring av detaljplan. 
• Det finns synpunkter som berör verksamhetsområde för VA inom området. 
• Övriga synpunkter handlar bl.a. om justerande av prickmark och parkeringssituationen inom 

området. 

Förslag till fortsatt arbete 
Inför granskningen av detaljplaneändringen ska planbeskrivningen och plankartan justeras 
enligt nedan: 

Plankartan 

• Upplysningen om att tomtindelningen upphävs tas bort. 
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• Planbestämmelse b2 tas bort. 
• Primärkartan korrigeras för att öka läsbarheten. 

Planbeskrivningen 

• Text om att tomtindelningen upphävs tas bort. 
• Text om huvudmannaskap tas bort. 
• Text gällande befintliga byggnaders byggrätt läggs till. 

Detaljplaneprocessen 
De synpunkter som kommit in under samrådet ligger som grund för fortsatt planarbete. 
Förslaget till detaljplan kommer att justeras och nya handlingar, granskningshandlingar, skickas 
därefter ut till berörda sakägare och remissinstanser. Inkomna yttranden sammanställs och 
kommenteras i ett granskningsutlåtande. Därefter upprättas det planförslag kommunen avser att 
anta. När detaljplanen antagits vinner den laga kraft tre veckor efter antagandet under 
förutsättning att ingen har överklagat detaljplanen. 

 

Astrid Johanson   

Planhandläggare   
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