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Ändring av detaljplan för Kullen, fastigheterna Bäckevik 1:143 m.fl., 
Kungshamn 

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING 

Hur granskningen har bedrivits  

Granskning 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. 
Granskningshandlingar för ändring av detaljplanen daterade 2021-10-07, har varit utställda 
för granskning under tiden 14 oktober – 5 november 2021. Planhandlingarna har funnits 
tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: 
www.sotenas.se.  
Granskningen kungjordes på anslagstavlan på kommunens hemsida 2021-10-14. Berörda 
myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteckning, har 
getts tillfälle att yttra sig. 
Med anledning av granskningen har 10 yttranden inkommit från 5 remissinstanser och 5 
sakägare. Samtliga 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 detaljplanen ej kommer prövas av Länsstyrel-
sen. 
Motiv för bedömningen 
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. 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till män-

niskors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller eros-
ion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 

Kommentar 

http://www.sotenas.se/
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Tack för synpunkterna. 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra. 

3. Västvatten 

Sotenäs Vatten AB har ingen erinran i ärendet. 

4. Rambo 

Rambo har inget att erinra i ärendet. 

5. Statens geotekniska institut 

SGI har tidigare yttrat sig i ärendet, 2021-06-02. SGI noterar kommunens kommentar i 
samrådsredogörelsen. SGI vill dock fortsatt lyfta frågan till länsstyrelsen och kommun 
om ansvarsförhållanden under genomförandetiden. Vad SGI kan se så kan det finnas 
branta slänter i planens västra begränsning, där utfall kan tänkas ske mot grannfastighet. 
SGI har ingen kännedom om slänternas stabilitet. Inom mark markerad med "prick-
mark" där "Marken inte får bebyggas" kan, vad SGI förstår, exempelvis altanbyggnat-
ion, viss justering av marknivå (schakt eller utfyllnad) och kanske även Attefallshus 
vara något som medges trots planbestämmelser? Liknande byggnation kan öka risken 
för blockutfall i de aktuella slänterna om de är instabila. 

Kommentar 

Detta ärende gäller ändring av detaljplan. Detaljplaner som ändras omfattar endast de 
bestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Detaljplanen som ändras har redan 
genomgått en lämplighetsprövning. 

Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
6. Bäckevik 1:154 

Det vore bra om ni tittade över fastighetsgränserna på föreslagna detaljplans ändringen. 
Det ser ut som vissa gränser är förskjutna, allra helst kring Tema belysning och förläng-
ningen av Kungsgatan mot KIF. 
 
Så är det önskvärt att ”vår” parkering blir kallad parkering och inte tennisbanor som det 
står på den gamla kartan. Vi kanske kommer att vilja bygga garagelängor där nere.  
Kommentar 

Fastighetsgränserna som visas i primärkartan är de som är gällande idag. I och med att 
detaljplanen ändras så används den äldre kartan i sitt befintliga skick medan primärkar-
tan ger en bild av hur området ser ut och används idag. 
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Området där tennisbanor tidigare återfanns men som nu utgörs av parkeringsytor ligger 
utanför planområdet för den detaljplan som ändras och behandlas därför inte i pågående 
planarbete.  

7. Bäckevik 1:165 

Vi godkänner inte förslaget. Se yttrande från Bäckevik 1:146 (från samrådet). 

Yttrande från Bäckevik 1:146 från samrådet: 
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 de-
taljplan 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/rad-
hus med förråd. Tomterna med respektive byggnader såldes 2016-2017 till respektive 
tomtköpare och byggnadsköpare.  
Byggnadsnämnden lämnade i juli 2015 bygglov för 28 radhus och godkände avstyck-
ning av 28 fastigheter. Ett av syftena med 1992 års detaljplan var att genomföra ett ser-
vitut för bostäderna så att garage, sopsortering och förråd kunde uppföras på marken för 
J, P. Detta har ej genomförts och enligt BoKloks försäljare skulle detta ordnas skynd-
samt genom markbyte med kommunen, på marken norr om planområdet. 
Skanska har byggt vatten och avloppstjänster till de 28 avstyckade tomterna i enlighet 
med kommunens rekommendationer för friköpta tomter, och detta har tomtköparna be-
talat för. Sedermera har kommunen och Skanska hittat ett idag ogiltigt exploateringsav-
tal. Exploateringsavtalet skrevs en gång mellan ett kommanditbolag för Kungskullen 
och kommunen. Exploateringsavtalet skrevs med anledning av att kommanditbolaget 
skulle bygga ett flerbostadshus på Kungskullen. Detta blev inte av och exploateringsav-
talet 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 all-
männa vattentjänster avseende fastigheter på Kungskullen. I korthet beslutar Länsstyrel-
sen att förelägga Sotenäs kommun att se till att en allmän va-anläggning för avloppsvat-
ten (spill- och dagvatten) och dricksvatten anordnas för fastigheterna på Kungskullen, 
Kungshamn i Sotenäs kommun, senast den 1 jan 2022.  
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som an-
vänds för att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syf-
tet med den ursprungliga 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 
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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 vattentjänsterna inklusive de markbyten som behöver komma 
till stånd.  
Den gamla plankartan är ritad på en ytterst inaktuell grundkarta där det saknas 28 fastig-
heter 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 be-
handla framtida bygglovsansökningar 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 ändringen av detaljplanen 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 tre planbe-
stämmelser bort: ”Bostadshus ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Uthus, ga-
rage och förråd får placeras 1 meter från tomtgräns” samt ”Bebyggelse ska utformas i 
huvudsaklig överensstämmelse med illustration”. Även bestämmelsen om att ”Bostäder 
skall förberedas för källsortering av avfall och kompostering” tas bort. 
Kommunen har bedömt att borttagandet av ett fåtal planbestämmelser kan genomföras 
inom ramen för en ändring av detaljplan.  
Länsstyrelsens beslut om VA-verksamhetsområde hanteras utanför planprocessen.  
Andra frågor avseende bygglov och markbyten kan inte hanteras inom ramen för detalj-
planen. 
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 kompletterats med ett uppdaterat utdrag ur primärkartan för att öka läsbar-
heten. Primärkartan har korrigerats inför granskning för att ytterligare öka läsbarheten.  
Fastighetsförteckning och planavtal finns. Handlingarna finns att ta del av i kommunhu-
set. 

8. Bäckevik 1:168 

Kommunen har tidigare sänt ut ett samrådsförslag. Alla de brister som påtalades under 
samrådet kvarstår i granskningsförslaget. Dvs granskningsförslaget kan ej godkännas. 
(Yttrandet från samrådet är identiskt med yttrande från Bäckevik 1:146). 
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Kommentar 

Se kommentar till Bäckevik 1:165. 

9. Bäckevik 30:2  

Ändring gäller av tidigare godkännande till att utifrån ny information att ej god-
känna förslaget. Vi har fått ny information om vad det gäller för vår fastighet som 
gränsar till den tänkta ändringen av detaljplan. 
1. Efter ändringen ges möjlighet att bygga mindre tillbyggnader vilket inte tillåts i 

nu gällande detaljplan. Därför tas två planbestämmelser bort: ”Bostadshus ska 
placeras minst 4,5m från tomtgräns. Uthus, garage och förråd får placeras 1m 
från tomtgräns” samt ”bebyggelse ska utformas i huvudsaklig överensstämmelse 
med illustration”. 
Kommunen har bedömt att borttagandet av ett fåtal planbestämmelser kan ge-
nomföras inom ramen för en detaljplanändring. Vi som gränsar mot detta skall 
således inte ha någon grundläggande rätt att påverka samt att helt andra regler 
skall gälla för oss vid ev byggnation? Detta känns väldigt märkligt. Fastigheter 
som gränsar till varandra men med helt olika rättigheter gällande bygglovsbe-
stämmelser. 

2. Framgår ej vad som menas med förenklade bygglov är det balkonger, friggebo-
dar i tomtgräns m.m. utan att följa praxis, planbestämmelser eller godkännande 
av grannfastighet? 

3. Ställer oss också frågande till vad som kommer att gälla angående punktprickad 
mark. Boklok har ju redan del av fastighet på punktprickad mark. Om kommu-
nen tänkt att gå vidare med förslaget skall väl angränsande fastigheter omfattas 
av samma detaljplan så att alla fastighetsägare har samma skyldigheter och rät-
tigheter gällande byggnation. 

Dessutom vill vi framföra att det är ytterst märkligt då vi själva inväntar ett detaljplanä-
rende sedan 4 år att andra detaljplanärenden synes framtas betydligt snabbare. 
Önskar även svar på varför vårt eget ärende på Hamngatan 12 är bortprioriterat vilket 
gör att avsedd verksamhet inte kan bedrivas. 
Kommentar 

1. Fastigheten Bäckevik 30:2 ligger inom en annan detaljplan, en stadsplan från 
1973. Olika planbestämmelser gäller redan idag mellan er fastighet och grann-
fastigheterna i norr.  

2. Begreppet ”förenklade bygglov” finns inte angivet i planhandlingarna. Om 
bygglovsbefriade åtgärder avses, såsom uppförande av friggebodar och mindre 
tillbyggnader, är reglerna detsamma som tidigare. Bygglovsbefriade åtgärder får 
inte uppföras närmre grannes fastighetsgräns än 4,5 meter om inte den berörda 
grannen godkänner. 
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3. I ändringen av detaljplanen kvarstår den punktprickade marken. Inga förändring 
jämfört med vad som gäller i dag. 

Andra ärenden behandlas inte inom ramen för denna ändring av detaljplan. 

10.  Bäckevik 30:3 

Ändring gäller av tidigare inskickad godkännande till att utifrån ny information att ej 
godkänna förslaget. Vi har fått ny information om vad det innebär för vår fastighet som 
gränsar till den tänkta ändringen av detaljplan. 

1. Efter ändringen ges möjlighet att bygga mindre tillbyggnader vilket inte tillåts i 
nu gällande detaljplan. Därför tas två planbestämmelser bort: ”Bostadshus ska 
placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Uthus, garage och förråd får placeras 1 
meter från tomtgräns” samt ”Bebyggelse ska utformas i huvudsaklig överens-
stämmelse med illustration”. 
Kommunen har bedömt att borttagandet av ett fåtal planbestämmelser kan ge-
nomföras inom ramen för en detaljplaneändring. Vi som gränsar mot detta skall 
således inte ha någon grundläggande rätt att påverka samt att helt andra regler 
skall gälla för oss vid ev. byggnation? Detta känns väldigt märkligt. Fastigheter 
som gränsar till varandra men med helt olika rättigheter gällande bygglovsbe-
stämmelser. 

2. Framgår ej vad som menas med förenklade bygglov är det balkonger, friggebo-
dar i tomtgräns m.m. utan att behöva följa praxis, planbestämmelser eller god-
kännande från grannfastighet? 

3. Ställer oss också frågande till vad som kommer att gälla angående punktprickad 
mark, BoKlok har ju redan del av fastighet på punktprickad mark. Om kommu-
nen tänkt att gå vidare med förslaget skall väl angränsande fastigheter omfattas 
av samma detaljplan så att alla fastighetsägare har samma skyldigheter och rät-
tigheter gällande byggnation. 

Kommentar 

Se kommentarer till yttrande från Bäckevik 30:2. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter  

Synpunkter från externa och interna remissinstanser: 

• SGI anser att frågan gällande bergteknik ska utredas ytterligare. 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 

• Invändning mot huruvida planförslaget ska genomföras i form av en ändring av 
detaljplan. 

• Frågor gällande redovisning av fastighetsgränser och synpunkter gällande parke-
ringsytor utanför planområdet. 
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• Ifrågasättande av att olika bestämmelser och regler för byggnation blir gällande 
för fastigheterna inom planområdet respektive för angränsande fastigheter utan-
för planområdet. 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

Efter genomförd granskning har synpunkter inkommit på planhandlingarna. Bedöm-
ningen är att dessa synpunkter inte föranleder några ändringar av planhandlingarna. De-
taljplanen föreslås därför antas utan att något innehåll, med undantag för redaktionella 
ändringar, i planhandlingarna behöver korrigeras. 

Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

• Bäckevik 1:154, Conny Molander och Ing-Marie Molander 

• Bäckevik 1:165, Bäckevik 1:165, Mikael Almqvist och Carina Almqvist  

• Bäckevik 1:168, Sam Sandström och Christina Sandström 

• Bäckevik 30:2, Bengt Hartvigsson och Britt-Marie Hartvigsson 

• Bäckevik 30:3, Patrik Brandt och Jenny Brandt 
Från samrådet 

• Bäckevik 1:146, Erland Johansson och Maria Johansson 

• Bäckevik 1:150, Anna Samuelsson och Martin Samuelsson 

• Bäckevik 1:152, Christian Ralbring 

• Bäckevik 1:153, Eva-Lott Lindman 

• Bäckevik 1:158, Ronnie Elander och Åsa Elander 

• Bäckevik 1:171, Helén Westrup Lindell och Ulf Lindell 

• Bäckevik ga:2 Kungskullens samfällighetsförening 
 

 
 

Astrid Johansson   
Planhandläggare  
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