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Detaljplan för Råghult 1:5 m fl, Skomakarudden, Bovallstrand, Sotenäs 
Kommun, Västra Götalands län 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd om förslag till detaljplan för Råghult 1:5 m fl, Skomakarudden, Bovallstrand, 
har genomförts i enlighet med 5 kap 20 §, PBL. 
 
Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för s k normalt planförfarande. 
 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt 
fastighetsförteckning, har genom utsända samrådshandling getts tillfälle att yttra sig. 
 
Samrådshandlingar för detaljplanen daterade 2010-04-19 har även funnits utlagda på 
kommunens hemsida: www.sotenas.se.  
 
Ett samrådsmöte hölls 2010-06-03 i Faltins magasin i Bovallstrand och ca 70 personer 
deltog vid mötet. (65 tecknade sig på närvarolistan). 
 
Kort sammanfattning av synpunkter framförda vid samrådsmötet: 
Antalet båtplatser bör minskas och större hänsyn tas till badplatsen.  
Konflikter bad och båt. 
Man bör kunna gå framför sjöbodar.  
Farhågor för dålig vattenkvalitet vid badplatsen.  
Önskan om förlängd svarstid framfördes.  
Önskan om att behålla udden och berget orört framfördes från flera håll.  
Rekreations- och Naturvärdena framhölls från flera personer.  
Ansåg alla vara sakägare pga kommunens 25% markägande av Skomakarudden. 
Önskan att ha djuphamnen kvar för framtida nyttjande..  
Ta bort stenpiren då den stoppar vattenflödet.  
Anläggningar och kiosk och café behövs ej.  
Infarten till södra småbåtshamnen bör flyttas med hänsyn till badplatsen. 
Ej lämpligt att bygga på jungfrulig mark. 
Missvisande sektioner gentemot vad planen medger. 
Avviker ifrån ÖP: 
Menar att nu gällande detaljplan medger det mesta som föreslås i den nya planen men 
att den nya planen ger ett bättre markutnyttjande. 
Dags att utveckla samhället. Bra med utveckling av samhället. En förutsättning för att 
bo kvar. 
Planen stödjer skola och social service. 
Tillgången till bad, bryggor och hamn säkerställes. 
Värna tillgängligheten till vatten. 
Hur många arbetstillfällen ger den nya planen? 
Går det att muddra med tanke på eventuella föroreningar? Fel att röra runt i massorna. 
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Vem får båtplatser? 
Ej bra med båtar och bryggor så nära badplatsen. 
Undrar om projektet är småskaligt? 
Vill ha bort de fyra husen längst i väster på barget. 
Var skall alla bada, det finns bara två badplatser i Bovallstrand. 
Badplatsen utökas ju och får större kapacitet. 
Menar att planförslaget inte stämmer med ÖP. 
Nämner att Miljö- och byggnämnden inte var enig när samrådsbeslutet togs. 
 
Kommentar: I stort sett har alla synpunkter som framfördes på samrådsmötet även 
inkommit skriftligen från en eller flera personer. Kommentarer finns således till de 
flesta synpunkterna i anslutning till respektive skrivelse. Konstateras kan att de 
synpunkter som framfördes muntligen och noterades på mötet har funnits med vid 
bearbetningen av planförslaget även om de endast kortfattat redovisas ovan. 
 
Med anledning av samrådet har 41 skriftliga yttranden inkommit. Vissa yttranden har 
pga. sin omfattning sammanfattats.  

Inkomna synpunkter med kommentarer 
 

1. Länsstyrelsen, 2010-07-19 
LST ser positivt på möjligheterna att utöka 
bebyggelsen och komplettera mark- och 
vattenanvändningen för många olika 
funktioner i anslutning till den befintliga 
tätorten. Den föreslagna förtätningen ger 
förutsättningar för samhället att 
vidareutvecklas och stärka offentlig och 
kommersiell service. Samtidigt skapas fler 
möjligheter till varierande typer av 
sysselsättning på orten, vilket är positivt 
utifrån ett transportperspektiv. Planen 
säkerställer också viktiga allmänna intressen i 
form av tillgänglighet till strandstråket och 
badviken. Det återstår några viktiga frågor att 
klarlägga inför utställningen i enlighet med 
synpunkterna nedan. 
 
LST bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör 
hälsa/säkerhet måste lösas på ett 
tillfredställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av LST. 
 
LST befarar inte att: 

 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt 
kommer att skadas. 

- mellankommunal samordning blir 
olämplig. 

- miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas. 

- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken 
upphävs i strid med gällande 
bestämmelser. 

 
Däremot riskerar bebyggelsen att bli olämplig 
med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 
eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Denna bedömning 
görs utifrån SGIs yttrande [nedan], med 
avseende på bl a att totalstabiliteten inte har 
klarlagts. SGI konstaterar att viktiga 
frågeställningar beträffande totalstabiliteten 
återstår att klarläggas.  
 
Ett antal åtgärder som behövs göras för att 
uppnå tillfredställande stabilitet behöver 
regleras genom lämpliga bindande 
planbestämmelser och med hänvisning till den 
geotekniska utredningen. LST förutsätter att 
institutets synpunkter klarläggs och redovisas 
inför utställning av planen. 
 
I nordöstra delen av planområdet finns ett 
värdefullt grundområde och rikligt 
förekommande ålgräs. LSTs uppfattning är att 
småbåtsbryggorna i denna del av planområdet 
bör om möjligt avlägsnas och strandområdet 
återställas. Muddring är inte lämpligt att utföra 
utanför de planerade förråden och man bör 
eftersträva att koncentrera och samla 
bryggorna till de större småbåtshamnarna i 
andra delar av planen. LST anser därför att 
planbestämmelsen WV1 bör om möjligt utgå i 
nordöstra delen. 
 
Genomförandet av planen innebär omfattande 
vattenverksamheter. Vattenverksamhet är 
normalt tillståndspliktigt enligt 11 kap 9§ 
Miljöbalken. Tillstånd lämnas av 
miljödomstolen. Som ett första led i en 
prövning av vattenverksamhet ska ett tidigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaktas. Planhandlingarna skall kompletteras 
enligt synpunkterna. 
 
 
 
 
 
 
Möjligheten att bibehålla befintliga bryggor i 
nuvarande omfattning skall enligt kommunens 
uppfattning kvarstå i planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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samråd hållas med LST, enligt 6 kap 4§ MB. 
LST fattar därefter beslut om betydande/ej 
betydande miljöpåverkan. Efterföljande 
tillståndsprövning sker vid miljödomstolen. 
 
LST bedömer att det utpekade riksintresset för 
naturvård (Bottnafjorden - Åbyfjorden) endast 
kommer att påverkas i ringa omfattning av 
föreslagen exploatering. Området berörs även 
av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 
kap MB med då detaljplanen avser utveckling 
av befintlig tätort utgör dessa bestämmelser 
inget hinder för planens genomförande. 
 
LST konstaterar att planförslaget inte medger 
byggrätter för funktioner som är att betrakta 
som samhällsviktiga. Planförslaget innehåller 
ny bostadsbebyggelse som föreslås läggas på 
minst +2,5 m som lägsta nivå för färdigt golv. 
LST vill dock påpeka vikten av att även 
grundläggning och tekniska system måste 
anpassas till en rimlig säkerhetsnivå. 
 
LST saknar konkret bestämmelse i plankartan 
och redogörelse i genomförandebeskrivningen 
för att säkerställa att nödvändiga saneringar av 
markföroreningar kommer till stånd och hur 
dessa ska genomföras avseende t ex 
ansvarsfördelning. 
 
I planen finns ingen redovisning av vilka 
bullernivåer som den föreslagna bostads-
bebyggelsen blir utsatt för. Därmed är det inte 
möjligt att ta ställning till om bostadsbe-
byggelsen blir lämplig utifrån ett hälso-
perspektiv. LST instämmer i Trafikverkets 
bedömning beträffande behovet av en 
bullerutredning. Detta underlag behövs för att 
kunna göra eventuella anpassningar av planens 
utformning eller att säkerställa skyddsåtgärder 
för att uppnå de riktvärden som finns.  
 
Vidare behöver den övergripande 
trafikstrukturen ses över i en trafikutredning i 
enlighet med Trafikverkets yttrande. 
 
Kommunen har sedan tidigare gjort 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skall ytterligare studeras och belysas i 
planhandlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Plan- och genomförandebeskrivning samt 
planbestämmelserna kompletteras avseende 
säkerställande av att nödvändiga saneringar 
kommer till stånd. 
 
 
 
Planförslaget skall kompletteras med en 
bullerutredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget skall kompletteras med en 
trafikutredning enligt Trafikverkets yttrande.  
 
 
Noteras. 



 
 

 
Samrådsredogörelse | Miljö- och byggnämnden | 2010-10-01 | Dnr MBN 2003/708 

Sida 5 av 41 
 

bedömningen att planen erfordrar en 
miljöbedömning. Kommunen gör ingen annan 
bedömning med anledning av det nya 
bearbetade planförslaget. LST för sin del 
konstaterar att planförslaget innehåller sådana 
anläggningar som återfinns i bilaga 3 till 
förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar och som därför regelmässigt kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
LST delar därför kommunens bedömning att 
detaljplanen skall miljöbedömas. 
 
MKB och planbeskrivning behöver redovisa 
hur gällande miljökvalitetsnormer, inklusive 
de nya normerna för vattenförekomster 
förhåller sig till planförslaget. 
 
Inför LST bedömning i ärendet har berörda 
statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att 
lämna synpunkter. Vad som angivits ovan 
gäller som statens samlade myndighets-
uppfattning vid en avvägning mellan olika 
framförda synpunkter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKB och planbeskrivning skall kompletteras 
enligt Länsstyrelsens synpunkter. 
 
 
 
Noteras. 
 
 

2. SGI, 2010-06-23 
Påpekar att det i det geotekniska underlaget 
redovisas att utredningen, beträffande 
släntstabiliteten, har varit inriktad på 
stabiliteten i anslutning till strandlinjen men att 
totalstabiliteten inte har undersökts utöver 
tidigare utförd översiktlig skredsriskkartering. 
SGI finner inte detta tillfyllest och finner det 
nödvändigt att även totalstabiliteten klarläggs 
för planområdet i sin helhet enligt de 
rekommendationer som ges i  
Skredkommisionens Rapport 3:95 för 
nyexploatering och minst detaljerad utredning.  
 
Uppmärksammar därvid också att det med 
nuvarande underlag inte kan uteslutas att 
föreslagna åtgärder för att uppnå 
tillfredställande lokalstabilitet vid strandlinjen 
kan medföra lägre säkerhet för befintlig allmän 
väg och delar av området öster därom. Viktiga 
frågeställningar beträffande stabiliteten såväl 
inom planområdet som i angränsande områden 
kvarstår således att klarlägga, och vid behov 

 
Totalstabiliteten skall klarläggas innan 
utställningshandling kan upprättas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabiliteten för vägen och angränsande mark 
skall  utredas och om det visar sig erforderligt 
skall i planen föreslås åtgärder för att säkra 
stabiliteten. 
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reglera, i planskedet. 
 
Framför att de åtgärder som redovisats i form 
av avschaktning och utförande av påldäck i 
södra delen av planområdet är en förutsättning 
för att tillfredställande stabilitet ska uppnås. 
Påpekar angående den föreslagna spontkajen i 
planområdets norra del att det med bakgrund 
av de stora jorddjupen inte kan uteslutas att 
utförandet av sponten blir relativt komplicerat. 
I planen måste det därför visas att säkerheten 
kan göras tillfredställande med vald teknisk 
lösning. Vidare påpekas vikten av att det för 
båda ovannämna områden bör säkerställas i 
planen att i utredningen angivna 
rekommendationer kommer till utförande. 
 
Beträffande stabilitetsberäkningar efterlyses 
separata redovisningar av underlaget för val av 
skjuvhållfasthet i den norra respektive södra 
delen samt utanför och innanför strandlinjen 
(under fyllnadsmassorna) 
 
Noterar att det i stabilitetsberäkningarna 
förutsätts att befintliga havsbottennivåer 
behålls och att behovet av restriktioner mot 
muddringsarbeten därför bör värderas i planen. 
 
 
Angående reglering att området ska rensas från 
löst sittande block och stenar anser SGI att 
planbestämmelserna behöver preciseras med 
avseende på inom vilka delområden som 
åtgärder krävs. Vidare vill SGI väcka frågan 
om befintliga värn och bergrum kan utgöra 
begränsningar med avseende på den planerade 
bebyggelsens placering, grundläggning etc., 
men också om de befintliga anläggningarna i 
övrigt kan utgöra en säkerhetsrisk och 
exempelvis kräva avspärrningar. Anser att 
frågeställningarna behöver klarläggas och 
redovisas samt vid behov regleras i planen. 
 
Beträffande översvämningsrisk har SGI inget 
underlag för att värdera erforderliga nivåer. 
Anser det dock angeläget att nivåer och 
eventuella behov av åtgärder regleras i planen 

 
 
Planhandlingarna kompletteras enligt SGI 
yttrande i plan- och genomförandebsekrivning 
och vid behov införes planbestämmelser 
avseende utförandet för att inte 
stabilitetsproblem skall uppstå. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den geotekniska utredningen skall 
kompletteras enligt SGI synpunkter. 
 
 
 
 
Behovet av restriktioner mot 
muddringsarbeten skall värderas i 
plahandlingarna och om så erfordras införes 
planbestämmelse som reglerar lägsta 
muddringsnivå. 
 
Bergsäkerheten skall klarläggas och om så 
erfordras skall planbestämmelserna 
kompletteras både vad gäller risken för bergras 
(blocknedfall och säkerheten avseende värn 
och bergrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lägsta grundläggningshöjd är reglerat i 
förslaget till detaljplan. 
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varvid också effekter av framtida 
klimatförändringar behöver beaktas. 
 
Sammanfattningsvis finner SGI att 
planområdet uppvisar relativt komplicerade 
geotekniska förutsättningar bl a med avseende 
på stabilitetsförhållandena och rekommenderar 
därför starkt att ovanstående beaktas inför 
utställning. 
 
Avslutningsvis noteras att det i 
genomförandebeskrivningen under avsnittet 
”Ekonomiska frågor” redovisas att SGI har 
efterlyst en bedömning av genomförbarheten 
med anledning av de geotekniska 
förutsättningarna. SGI vill här uppmärksamma 
att ekonomiska överväganden aldrig utgör 
grund för vår granskning av planförslag och att 
genomförandebeskrivningen ska revideras i 
detta avseende. 
 
SGI har inte granskat frågeställningar rörande 
markmiljö inkl markradon. 
 

 
 
 
SGI synpunkter skall beaktas och av SGI 
föreslagna utredningar och kompletteringar 
skall utföras. 
 
 
 
 
Genomförandebeskrivningen skall justeras 
enligt påpekandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Generell planbestämmelse avseende 
radonsäkerhet finns med i detaljplanen. 

3. Trafikverket, 2010-07-06 
Trafikverket anser att det finns anledning att 
förtydliga delar i beskrivningen om 
bullerstörningar. 
 
Anmärker att det i planhandlingen står att ”Vid 
tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan 
reduceras till nivåer enligt riktvärdena bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte 
överskrids.” Detta gäller enbart vid åtgärder i 
trafikinfrastrukturen och gäller inte vid 
nybyggnad av bostäder. Huvudregeln vid 
planering av nya bostäder är att riktvärdena 
bör hållas och ska uppfyllas av bebyggelsens 
placering och utformning, samt med hjälp av 
skyddsåtgärder som t ex bullerplank. 
 
Hänvisar vidare till Boverkets allmänna råd 
”Buller i planeringen” (2008:1) där det dock 
redovisas ett antal möjligheter att göra avsteg 
från bullerriktvärdena. Det kan dock vara 

 
 
 
 
 
Formuleringen skall ses över. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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tveksamt om ny bostadsbebyggelse på 
Skomakarudden kan vara av sådan karaktär att 
avsteg från bullerriktvärdena är möjlig: 

- Det är i utkanten av Bovallstrands 
samhälle 

- Exploateringen gäller inte ny 
bebyggelse av stadskaraktär. 

- Trafikverket anser också att det finns 
möjligheter att lokalisera den nya 
bebyggelsen så att riktvärdena för 
buller uppnås. 

- Det finns också möjligheter att skydda 
bebyggelsen med fysiska åtgärder för 
att reducera bullernivåerna. 

 
Trafikverket anser att planen behöver 
kompletteras med en bullerutredning samt att 
man redovisar hur man avser att förhålla sig 
till riktvärdena när det gäller buller för 
Skomakarudden och de planerade 
fastigheterna utmed Dinglevägen och väg 174. 
 
Trafikverket anser också att planen behöver 
kompletteras med en trafikutredning som 
underlag för exploateringens påverkan på 
trafiksituationen i området. Planen visar att en 
del av området ska trafikförsörjas via en 
befintlig tillfart norr om infarten till centrum. 
Denna tillfart har låg standard och saknar 
vänstersvängfält. När fordon blir stående för 
att svänga vänster in på infarten kan det avra 
svårt för fordon i östlig färdriktning på väg 
174 att upptäcka dessa i tillräckligt god tid. 
Trafikverket anser att man bör utreda 
möjligheten att området kan angöras via 
Dinglevägen då denna har ett utbyggt vägskäl 
vid anslutningen till väg 174. 
 
Anser att det i det fortsatta planarbetet är 
värdefullt att arbeta för att området ska få god 
tillgänglighet för funktionshindrade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget skall kompletteras med en 
bullerutredning där förhållningssättet till 
riktvärdena och eventuella åtgärder redovisas. 
 
 
 
 
En trafikutredning skall tas fram i enlighet 
trafikverkets synpunkter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skall studeras och belysas tydligare i 
planhandlingarna. 

4. Sjöfartsverket, 2010-06-23 
Sjöfartsverket rekommenderar att bryggorna 
förses med reflexer och belysning för att göras 
synliga för båttrafiken. Vid planering av 
belysningspunkter skall hänsyn tas så att dessa 

 
Framförs till exploatören och skall beaktas i 
utförandet. Skrivs även in i 
genomförandebeskrivningen. 
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inte bländar sjöfarande. 
 
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 förändringar av 
information som anges i sjökort, exempelvis 
strandlinje eller bottentopografi, skall 
positionsbestämmas eller sjömätas enligt 
sjömätningsstandard SRS 44 och rapporteras. 
 
Sjöfartsverket ifrågasätter lämpligheten av att 
placera ett hopptorn i närheten av en 
tilläggsplats för turbåt. Om hopptornet 
placeras enligt illustrationsplanen bör 
omgivande vattenområde avgränsas för att 
minska risken för kollision mellan båt och 
personer i vattnet. 
 

 
 
Fullgörandet av dessa skyldigheter skall 
skrivas in i genomförandebeskrivningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopptornets placering/turbåtsangöring 
omstuderas med hänsyn till säkerheten. 

5. Bohusläns museum, 2010-06-24 
Påpekar att Bovallstrand är ett av flera 
välbevarade kustsamhällen i Sotenäs kommun 
och att miljön finns redovisad som 
kulturhistoriskt värdefull miljö i kommunens 
översiktsplan.  Vidare att det inom dylika 
miljöer är av stor vikt att förändringar tar sin 
utgångspunkt i och beaktar de kulturhistoriska 
värdena i miljön.   
 
Museet ställer sig frågande till varför 
samrådsredogörelsen från tidigare planprocess 
i ärendet inte bifogades och påpekar att även 
då detta är en revidering av tidigare 
planförslag med delvis nya utgångspunkter så 
är många av grundförutsättningarna desamma 
och remissinstansernas synpunkter alltjämt 
relevanta i denna remissomgång. 
 
Hänvisar till det kulturhistoriska 
planeringsunderlaget som tagits fram i arbetet 
med kommunens nya ÖP och påpekar att även 
om den östra delen av samhället, där 
planområdet är beläget, ligger utanför 
avgränsningen för kulturmiljö, bör det i planen 
beaktas hur förändringar inom planområdet 
påverkar den angränsande föreslagna 

 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget innebär ett omtag där mycket  
har förändrats sedan förra samrådet. Det är 
fyra år sedan förra samrådsskedet och 
kommunen ser det som en ny handläggning. 
Eventuella synpunkter från förra omgången 
som fortfarande är aktuella vill vi ha in en 
gång till och inte behöva att djupgräva i det 
gamla ärendet. 
 
Relationen och förhållningssättet till 
angränsande miljö bör formuleras (tydligare) i 
gestaltningsprogrammet och MKB? /Skall 
ytterliggare belysas i planhandlingarna. 
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kulturmiljön. 
 
Noterar en förändring gentemot tidigare 
planförslag, då de föreslagna långa 
byggnaderna i östra delen av planområdet i 
detta förslag styckas till småhus på rad utmed 
två hamnbassänger. Husen vid hamn-
bassängerna samt kajen är i gestaltnings-
programmet föreslagna att ta intryck av 
sjöbodar respektive hamnmagasin, och museet 
vill framhålla vikten av att noga skilja på vad 
som är bostadshus och vad som är sjöbod, inte 
minst för att bibehålla den tradition och 
generella rättsuppfattning vad gäller nyttjande 
av sjöbodar. Menar att det vore beklagligt för 
miljön om den blir till ett typhusområde med 
sjömagasinsprägel. 
 
Museet välkomnar att avsikten med förslaget 
är att anpassa husen i landskapet på sådant sätt 
att sprängning och schaktning undviks. Vidare 
observeras att omfattande material har tagits 
fram gällande gestaltning av ny bebyggelse 
och att gestaltningsprogrammet föreslår olika 
prägel på planområdets olika bebyggelse-
grupper för att skapa identitet för dess olika 
delområden. Detta, samt ambitionen att skapa 
allmän tillgänglighet utmed stranden, ser 
museet som positivt. 
 
Museet vidhåller sin uppfattning att 
stenbrotten och försvarsvärnen bör 
dokumenteras. Vissa av dessa borde för övrigt 
kunna bevaras om de säkras.   
 
Museet har i tidigare yttrande framhållit att en 
marinarkeologisk utredning av detaljplane-
området bör utföras. Bovallstrand omnämns 
redan år 1594 som ett fiskeläge av biskopen 
Jens Nilsson. Erfarenhetsmässigt vet vi att det 
på havsbottnen i anslutning till äldre 
fiskelägen och hamnplatser kan förekomma 
fartygslämningar och kulturlager. Exempel på 
detta finns från Mollösund, Marstrand, Gull-
holmen m fl platser. Under 1800-talets senare 
del skeppades dessutom sten från det aktuella 
området med stora segelfartyg som förtöjde 

 
 
Formuleringen rörande sjöbodskaraktär skall 
ses över och förtydligas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försvarsvärnen skall dokumenteras och läge 
och avgränsning redovisas i planhandlingarna. 
 
 
 
Av Länsstyrelsens yttrande vid förra 
plansamrådet, daterat 2006-06-01, framgår att 
LS då ansåg att någon marinarkeologisk 
utredning inte erfordrades. Kommunen anser 
att det är myndigheten som avgör vilka 
utredningar som krävs och  förutsätter att den 
tidigare bedömningen fortfarande gäller. 
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direkt till Skomakarberget.  
 
Även om det aktuella planområdet kan 
förmodas ligga något perifert i förhållande till 
den äldre fiskelägesbebyggelsen kan 
förekomst av fornlämningar under vatten inte 
uteslutas enligt museets bedömning. Museet 
anser att den videoinspektion som utförts av 
delar av botten i samband med MKB inte är 
tillfyllest från antikvarisk synpunkt. Någon 
marinarkeologisk granskning av dessa 
videoupptagningar har inte gjorts. Dessutom 
tar MKB inte hänsyn till att fornlämningar i 
form av fartygslämningar och kulturlager kan 
vara översedimenterade och därmed inte 
behöver vara synliga för ögat. Museet 
vidhåller därför uppfattningen att en 
marinarkeologisk utredning bör utföras inom 
ramen för den föreslagna detaljplanen. 
 

 
 
Se kommentar ovan. 
 

6. Räddningstjänsten, 2010-06-21 
Ingen erinran 
  

 
Noteras. 

7. Kommunstyrelsen, Mark och 
exploatering, 2010-07-09 

Det ska upprättas ett exploateringsavtal för att 
främst reglera: 

- Ersättningar för fastighetsregleringar.  
- Exploatörens åtagande vad gäller 

ekonomi och utförandeansvar.  
- Frågor om säkerhet för exploatörens 

åtagande. 
- Säkerställande av parkering för boende 

och allmänhet. 
 
Tillgängligheten för allmänheten samt det 
turistiska korttidsboendet ska även det 
säkerställas. 
 

 
 
Ett utkast till exploateringsavtal enligt 
synpunkterna bör upprättas innan planen förs 
fram till utställning. En viktig fråga i det 
sammanhanget är hur kommunens 25% 
markägande för själva Udden mm skall 
regleras ekonomiskt. 

8. Tekniska Avdelningen, 2010-07-01 
Påpekar att det pågår utveckling inom 
avfallshanteringen och att det för närvarande 
utreds en central anläggning för biogas som 
fordonsbränsle, varpå kommunen har för 
avsikt att införa separat insamling av matavfall 
för utvinning av biogas inom kort. Man bör 
därför ta hänsyn till förestående utveckling 

 
Beaktas. Dimensionering av sophus bör 
avstämmas med behov av utrymme för ny 
utveckling i fortsatt planarbete samt 
projektering av bebyggelse.  
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inom samtliga planer framledes vad gäller 
dimensionering av centrala sophus. 
 
Påpekar att flera otydligheter föreligger med 
genomförandebeskrivningen. Exploatören bör 
ansvara för all utbyggnad inom planområdet 
såsom gator och vägar, inkl. belysning, vatten 
och avlopp samt övriga områden som skall 
överlämnas till kommunen för drift. Bildandet 
av gemensamhetsanläggning skall även 
omfatta vatten och avlopp inom kvartersmark. 
 

 
 
 
Genomförandebeskrivning skall förtydligas 
enligt de punkter som kommenteras. 

9. Miljö- och byggkontoret, 
Miljöavdelningen, 2010-07-05 

Miljöavdelningen delar rapportförfattarens 
bedömning att planområdet är påverkat av 
människan genom industriell verksamhet, 
byggvaruhandel och täkt- och hamnverk-
samhet, men konstaterar också att den östra 
delen av området är välbesökt av allmänheten 
sommartid. Framför vidare att behovet av 
havsnära områden som är tillgängliga för 
allmänheten är stort och bedöms komma att 
öka i framtiden. Anser därför att uppförandet 
av byggnader på den norra spetsen av 
Skomakarudden bedöms kunna begränsa 
denna tillgänglighet och att man genom att 
lämna denna del fri från bebyggelse och endast 
tillåta småbåtshamn bedöms minska denna 
negativa effekt. Ett annat alternativ kan vara 
att ta bort de fyra bostadshusen centralt på 
udden och därmed öka andelen naturmark. 
Denna del av Skomakarudden bedöms vara 
den mest bevarandevärda ur 
naturmiljösynpunkt. 
 
Miljöavdelningen delar vidare uppfattningen 
att en brygganläggning i den norra delen av 
planområdet kan vara lämplig ur 
marinbiologisk synvinkel, men framhåller att 
det dock är viktigt att hålla en skyddszon mot 
ålgräsbeståndet i nordost och följa 
utvecklingen av beståndet så som 
planförfattaren föreslår.  
 
Påpekar att vattenomsättningen i de utgrävda 
bassängerna i den södra delen av planområdet 

 
 
Konstateras kan att nu gällande översiktsplan, 
ÖP 04 anger en markanvändning för bostäder, 
fritidsanläggning och hamnverksamhet för 
själva udden.och för området sydväst därom 
anges användningen till vattenanknutet 
utvecklingsområde- turism, rekreation handel 
och verksamheter.  I det nya förslag till 
översiktsplan som sannolikt kommer att antas 
under vintern 2010-11 anges området som 
utredningsområde för bostäder, turism, 
rekreation, handel och hantverk. Planförslaget 
utformas så att det tillgodoser en bra 
tillgänglighet för allmänheten och en 
utveckling av badområdet. De övergripande 
bedömningarna av markanvändningen har 
gjorts vid utarbetandet av både gällande ÖP 
och kommande ÖP. Vad gäller de fyra 
bostadshusen centralt på udden så bör 
lämpligheten av dessa studeras ytterligare 
innan detaljplanen ställs ut. 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skall studeras vid fortsatt planarbete/ 
projektering och belysas ytterligare i 
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främst under sommarhalvåret kan komma att 
bli dålig och skapa luktproblem. Djupet hos 
dessa bassänger bör anpassas så att problemen 
undviks. 
 
Upptag och tvätt av båtar i hamnområden har 
under de senaste åren fått uppmärksamhet ur 
miljösynpunkt på grund av risken för läckage 
av bottenfärger med bl a irgarol och 
tennföreningar som är toxiska för havsmiljön. 
Det är viktigt att i planarbetet tydliggöra att 
upptag och tvätt av båtar inte får förekomma i 
området, då detta kräver särskild anordning 
med spolplatta, slamavskiljare och 
efterföljande reningsanläggningar. 
 
Betonar att det bör framgå av plan-
bestämmelserna att vatten och avlopp ej får 
dras in i förrådsbodarna i östra delen av 
planområdet. 
 
Anmärker att omläggningen av 
genomfartstrafiken i Bovallstrand liksom 
nedläggningen av trävarufabriken ägde rum för 
sju år sedan och inte kan tillgodoräknas som 
positiva faktorer avseende bullerutbredningen i 
den nu aktuella exploateringen.  
 
 
Buller från trafiken berörs endast i generella 
ordalag och en mer detaljerar beskrivning och 
beräkning bör redovisas. I MKB hänvisas till 
Boverkets omtolkning av naturvårdverkets 
riktlinjer och att man kan göra avsteg från 
riktvärdet 55 dBA. Enligt miljöavdelningens 
bedömning är det varken möjligt eller lämpligt 
att göra avsteg från riktvärdet i detta fall. 
Boverkets omtolkning är tänkt att tillämpas 
restriktivt och då i städers centrala delar. Det 
skall finnas särskilda skäl till varför man vill 
bygga nytt i bullerstörda områden. Frågan är 
om detta resonemang hör hemma i de aktuella 
samrådshandlingarna överhuvudtaget. 
 
Hänvisar till LSTs databas för potentiellt 
föreorenad mark, där följande kan utläsas om 
fastigheterna Finntorp 1:7-1:9, Råghult 1:26 

planhandlingarna 
 
 
 
 
Planhandlingarna skall förtydligas på denna 
punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestämmelserna skall förtydligas på denna 
punkt. 
 
 
 
Skrivningen skall omformuleras. Skrivningen 
avser att i föreslagen detaljplan möjliggörs 
markanvändning för bostäder istället för 
gällande detaljplan med hamn-, fiskeri-, 
handels-, hantverks- och industriändamål, där 
tyngre fordonstrafik anknuten till denna typ av 
markanvändning ersätts av personbilstrafik. 
 
Se kommentar till skrivelse nr 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
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och 1:28, nedlagd snickerifabrik med 
impregnering: ”Föroreningsnivån är oviss. 
Bland de branschtypiska föroreningarna har 
arsenik mycket hög farlighet och krom, 
koppar, färgmedel och lösningsmedel hög 
farlighet. Spridningsförutsättningarna är stora 
med närhet till mark- och kustområde med 
riksintresse för naturvård… Föroreningar kan 
spridas med grundvattnet. Området ligger med 
omedelbar närhet till bebyggelse.” Objektet är 
endast identifierat och inte inventerat. 
 
WSP Environmental har genomfört en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning 
med fördjupad utvärdering på platsen. 
Bedömning görs att uppmätta halter av alifater, 
kadmium, koppar och zink på den aktuella 
platsen inte utgör en risk för människors hälsa 
eller miljön på den specifika platsen. Denna 
bedömning görs med bakgrund av att marken i 
huvudsak skall vara hårdgjord med vägar, 
trädäck och hus. Marken bedöms endast vara 
åtkomlig i slänterna mellan husen och vattnet. 
Växtlighet med odling bedöms komma bli mer 
begränsad än vad som antas för de generella 
riktvärdena av nämnda föroreningar. 
Förekomsten av arsenik i jordlagren bedöms 
dock inte kunna accepteras inom området och 
denna parameter bedöms bli styrande för 
sanering av området. Slutsatsen är att 
ytterligare provtagning erfordras för att utreda 
föroreningens utbredning i plan och profil. 
 
Miljöavdelningen konstaterar att 
grundförutsättningen för området är att 
sanering skall ske av föroreningar ner till nivån 
känslig markanvändning då området skall 
användas för boende. De undantag som 
rapportförfattaren anser skall gälla baseras på 
att intaget av lokalt odlad mat i området 
bedöms komma att bli av mycket liten 
omfattning. Det är dock inte möjligt att styra 
valet av markmaterial och odling inom 
tomterna. Boende och vistelse i direkt 
anslutning till havet under sommarperioden 
innebär solbad, fiske och strandlek med lätt 
klädsel och exponering av hud mot jord och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skall beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skall ytterligare utredas och beskrivas i plan-
handlingarna och sanering av föroreningar bör 
göras till nivån för känslig markanvändning.  
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finsediment i strandområden. Av 
Naturvårdsverkets rapport 5859 
”Hälsoriskbedömning vid utredning av 
förorenade områden” framgår att 
polyaromatiska kolväten tas upp via intag av 
jord, lokalt odlade grönsaker mm men studier 
pekar även på att huden är en viktig 
upptagsväg för polyaromatiska kolväten. Med 
dessa skäl anser miljöavdelningen att sanering 
av förorenad jord till nivån för känslig 
markanvändning bör genomföras. 
 
Fältprotokollen från genomförda 
provtagningar visar att skruvborrningen var 
svår att genomföra på grund av att borrningen 
hindrades av tegelrester, block och sten. 
Föroreningar antas kunna finnas på ett djupare 
lager med finare sediment då spridningsrisken 
från den hårdgjorda planen med grus- och 
sprängstenslager antas vara mycket stor. 
Miljöavdelningen efterlyser en diskussion om 
valet av analyserade föroreningar och undrar 
om inte exempelvis klorfenoler borde ingå. 
Miljöavdelningen delar dock uppfattningen att 
utökad provtagning erfordras för att närmare 
kunna bestämma utbredningen av saneringen. 
Denna bör tydligt belysa vilka provresultat 
som ligger över planerad marknivå och vilka 
massor som skall bortschaktas. 
 
 
Påpekar en del märkliga formuleringar i 
beskrivningen av planförutsättningarna kap 3 i 
MKB: 
s. 7: ”Planområdet, ingår i område av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Samtidigt som den planerade småbåtshamnen 
bedöms utgöra en lämplig användning av 
området med hänsyn till dess beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov av båtplatser.” 
 
s. 9: ”Generellt minskar utsläppen av 
kväveoxid och partiklar till luften till följd av 
förbättrad teknik och minskad 
bensinförbrukning i nyare bilar” 
 
s. 10: ”Tillkomsten av ca 100 fritidsbåtar i de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utredningarna bör kompletteras enligt 
Miljöavdelningens synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuleringarna skall ses över och vissa 
strykas helt.. 
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planerade hamnarna kan indirekt ge mindre 
utsläpp av närsalter. Övergödningseffekten på 
den marina miljön i Bottnafjorden härav 
bedöms vara av ringa betydelse och närmast 
omärkbar.” 
 
”Projektet strider ej mot målet i den mån 
giftiga impregneringsmedel ersätts med icke 
giftiga medel” 
 
Miljöavdelningen har svårt att se syftet med 
dessa formuleringar och vad de har med 
planförslaget att göra. 
 
Med beaktande av ovanstående har 
miljöavdelningen inga erinringar mot 
planförslaget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 

10. Kommunala handikapprådet, 2010-
05-27 

Anser det positivt att platser för 
handikappsfordon på s. 14 är poängterade. 
 

 
Noteras 

11. Skanova, 2010-06-21 
Skanova har flera kablar i nordvästra delen av 
planområdet och om anläggningarna ej kan 
vara kvar i nuvarande läge förutsätts att 
exploatören står för kostnaderna för ev 
undanflyttning. 
 
Framför att utmärkning av kablarnas exakta 
läge bör finnas med i fortsatt projektering. 
 

 
Framförs till exploatören och skrivs in i 
genomförandebeskrivningen.  
 
 
 
 
Planhandlingarna skall kompletteras med 
utmärkning av befintliga kablar. 

12. Fortum Distribution, 2010-06-30 
Önskar att i god tid bli kontaktade för 
eventuell samförläggning med VA och vid 
vägbyggen i området. I övrigt inget att erinra. 
 
 

 
Framförs till exploatören och noteras även i 
genomförandebeskrivningen.. 

13. Vattenfall Eldistribution AB, 2010-
07-01 

Ingen erinran då de ej har några anläggningar i 
området. 
 

 
 
Noteras. 

14. Rambo AB, 2010-07-12 
Yttrar sig utifrån planering av utrymme och 
hantering av det hushållsavfall som genereras 
inom planområdet. 

 
Noteras. 
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Under avsnitt Avfall, s 15 i förslaget beskrivs 
planering för avfallshantering. Rambo ser det 
positivt på att bostädernas avfallshantering 
planeras med gemensamt utrymme vid infarten 
till varje kvartersgata/område. 
 
För de olika byggnaderna vid Kajen planeras 
utrymme i respektive byggnad, samt att 
småbåtshamn och vandrarhem föreslås kopplas 
till restaurang eller café/uthyrningsverksamhet. 
Det är mycket olämpligt att sammanblanda 
avfallshantering för restaurang, café eller 
annan verksamhet som lyder under 
livsmedelslagen med avfall från bostäder eller 
allmän verksamhet såsom småbåtshamn och 
vandrarhem. Restaurang. och 
caféverksamheternas avfallsutrymmen skall 
vara helt avskilda från övrig avfallshantering. 
 
Enligt plankartan så är vändplanen i ena änden 
av kajen och restaurangbyggnaden i andra 
änden med flera verksamhetsbyggnader 
däremellan. Enligt förslaget skall 
avfallsutrymmen inrymmas i respektive 
verksamhetsbyggnad.  
 
Skall renhållningsfordon trafikera gatan 
mellan vändplanen och restaurangen för 
hämtning av avfall i respektive byggnad måste 
det finnas vändmöjlighet utan backning. Vi 
utgår ifrån att detta krav även finns för 
varutransporter till restaurang och verk-
samheter. Samma förhållande, som ovan, med 
vändmöjlighet utan backning gäller även för 
trafik mellan kiosk och vändplats på 
kvartersgatan. 
 
Generellt för både bostadsområden och 
verksamhetsområden vill Rambo poängtera att 
det är mycket viktigt att avfallsutrymmet 
dimensioneras så det ger möjlighet till 
källsortering, samt att det skall kunna betjäna 
alla verksamhetsområden och nyttjandeformer 
inom hela detaljplaneområdet.  
 
Avfallsutrymmen skall även planeras så att 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Skall beaktas i utformandet av 
avfallsutrymmen och dessas placering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
Bör lösas genom att allt avfall lämnas och 
hämtas i anslutning till vändplanen.’ 
 
 
 
 
För kioskens räkning bör annan lösning sökas. 
 
 
 
 
Skall beaktas vid utformning och placering av 
avfallsutrymmen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Samrådsredogörelse | Miljö- och byggnämnden | 2010-10-01 | Dnr MBN 2003/708 

Sida 18 av 41 
 

trafiksäkerhet och arbetsmiljö kan 
upprätthållas för renhållningsfordon. 
Renhållningsfordon skall för hämtning inte 
trafikera områden som gående eller cyklande 
är hänvisade till samt kunna hämta/vända utan 
backningsmanöver. 
 

Noteras och skall så långt som möjligt beaktas. 

15. Lennart Johansson; LL4 i SFR, 2010-
06-22 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 

16. Sotenäs Naturskyddsförening, 2010-
07-06 

SNF har inventerat floran i området och 
sammanställt aktuella rapporter om 
fågelfaunan i området. 
 
SNF ser med oro på den exploatering av 
strandnära mark som kommunen allt oftare ger 
möjlighet till genom strandskyddsdispens och 
bygglov. Strandskyddet är och har sen lång tid 
varit ett starkt traditionellt skydd för 
strandnära mark. Värdet av detta berikar 
livskvaliteten för den breda allmänheten. 
Skyddet har fungerat väl med avseende på 
bevarande av känsliga, smala naturmiljöer nära 
havet. Strandskyddet har tidigare varit ett 
kraftfullt instrument som myndigheterna haft 
och fortfarande har möjlighet att använda till 
att avstyra strandnära byggprojekt som strider 
mot de nationella målen. På senare tid har 
strandskyddsbestämmelserna mjukats upp och 
flera mycket tvivelaktiga spekulativa privata 
byggprojekt har beviljats.  
 
Tillämpningen av strandskyddet sköts av 
kommunen, vilket innebär att kommunen 
måste ha en policy till stöd för sina beslut. Om 
och när strandnära naturmark ska bebyggas 
bör endast tillstånd ges om exploateringen ägs 
och brukas av alla kommunens medborgare. 
Exploateringar för bostäder förläggs lämpligen 
till mindre känsliga marker en bit innanför 
kusten. Ett bra exempel på detta är det nyligen 
aktuella planområdet söder om sjukhemmet i 
Hunnebostrand. 
 

 
 
 
 
 
 
Området är ej strandskyddat, vilket illustreras i 
MKB fig. 4 enligt gällande uppgifter från LST. 
Tätorterna är generellt ej omfattade av 
strandskydd (på grund av den naturliga 
förklaring att samhällena vuxit fram innan 
införandet av strandskyddet och/eller 
nationella mål för denna miljö) och 
Bovallstrands utbredning räknas även infatta 
områden norr om planområdet. Kommunen 
följer de riktlinjer för strandskydd och de råd 
för handläggning av strandskyddsdispens som 
anges av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. 
Generella strategier för ”strandzon” finns med 
i arbetet med ny ÖP, där tätortsnära områden 
anses vara undantag från denna zon. 
 
 
 
Med utgångspunkt i långsiktig hållbarhet ska 
förtätning av de befintliga tätorterna 
förespråkas vid ny bebyggelse. Miljön mellan 
tätorterna skall värnas som pauser i form av 
natur- och rekreationsområden. Med detta 
avses att begränsa exploatering utanför 
tätortszonerna, och på så sätt säkerställa en 
allmän tillgång till orörda naturvärden. Då de 
flesta tätorterna i Sotenäs är belägna vid havet, 
sker förtätning i kustnära områden som en del i 
denna strategi.  
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Inom projektet internationella 
sjöfågelinventeringen har SNF inventerat 
Bottnafjorden två gånger om året sen drygt 20 
år tillbaka. Fågellivet i fjorden är rikt under 
flyttningen vår och höst, samt isfria vintrar. 
Änder, alkor, doppingar och lommar födosöker 
i fjordens grunda strandlinje. Arter som 
skrakar, änder, svanar och gäss föder upp sina 
ungar i fjorden. Nedan följer en 
sammanställning av de fågelarter som 
frekventerar det näringsrika vattenområdet i 
och kring planområdet. Vissa är ovanliga i 
regionen: Knölsvan, Sångsvan, Grågås, 
Gräsand, Kricka, Knipa, Bläsand, Stjärtand, 
Gravand, Ejder, Sjöorre, Svärta, Småskrake, 
Storskrake, Storskarv, Sillgrissla, Lunnefågel 
(tillfällig), Tordmule, Storlom, Smålom, 
Gråhakedopping, Skäggdopping, Smådopping, 
Fisktärna, Fiskmås. 
 
De idag rena och grunda områdena i 
Bottnafjorden utan störande båttrafik är ett 
gynnsamt yngelområde för fisk, vilket även 
nyttjas av fåglarna. Planen anvisar omfattande 
ökad småbåtsaktivitet. Vilket förutom störning 
ovan och erosion under ytan medför läckage 
av gifter från båtarnas bottenfärger. Dessa 
gifter sprids i ekosystemet i fjorden, som 
hittills varit förskonad från anläggningar med 
koncentrerad fritidsbåtsaktivitet. 
 
Fågellivet på land i området hyser fåglar 
såsom Ängspiplärka, Skärpiplärka, Stenskvätta 
(VU), Hämpling (VU), Törnsångare, 
Ärtsångare m fl arter i buskmark. 
 
Vid inventering av udden påträffas fridlyst 
nattviol på torrängarna samt riklig förekomst 
av alm, rödlistad från 2010, och synnerligen 
vackra torrängar med vacker växtlighet av 
jungfrulin, getväppling, kärringtand och 
backnejlika. I bifogad artlista är inslaget av 
kulturrymlingar och ruderatväxter stort. Extra 
intressanta kärlväxter är t ex 
knölsmörsblomma, nässelklocka, backvial, 
rockentrav, norsk och finsk fingerört. 
 

Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området ligger en bit ut i fjorden. Huvuddelen 
av båttrafiken kan väntas gå ut mot havet och 
inte längre in i fjorden. Nu gällande detaljplan 
medger hamn-, handel-, fiskeriverksamhet mm 
samt på udden restaurang vilket skulle kunna 
generera mer båttrafik. Inom hela tätorten 
förekommer båttrafik och båtförtöjning. 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Avstämning av dessa frågor skall göras med 
Länsstyrelsens naturvårdsenhet. 
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Det förekommer en del fel på arter och 
artnamn i MKB, kapitel ”landmiljö” på s. 20. 
Även bildtexten på s. 21 är inkorrekt: arten på 
fig. 12 heter svartbräken eller bergspring, inte 
klippspring. 
 
Även lavfloran är artrik inom området och 
SNF sammanfattar endast ett urval. Fler arter 
står att finna vid en långtgående inventering av 
klipphällar, bergbranter, träd och buskar. Mest 
intressant lav är Porpidia soredizodes, utan 
svenskt namn, ej tidigare noterad från 
Bohuslän, växer på klipphäll. Mossfloran är 
inte inventerad, men några vackra bestånd av 
den i väst förekommande blåmossan, 
Leucobryum glaucum, har påträffats. 
 
Mot denna bakgrund vill föreningen framföra 
att området bör bevaras orört till gagn för det 
rörliga friluftslivet; bad, fiske m m. Områdets 
nuvarande karaktär är i sig ett naturvärde som 
bör bevaras. Skomakarudden är en fin badplats 
som bör lämnas utanför planen. 
 
Vidare anses att naturtypen är både i ett lokalt 
och regionalt perspektiv känslig, ovanlig och 
skyddsvärd. Vad gäller projektets avsikt och 
omfattning inom ramen för de nationella 
målen kan detta ingrepp i miljön inte anses 
vara förenlig med nedanstående mål. 
”Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska 
mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystem samt deras funktioner och processer 
skall värnas. Arter skall kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor skall ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.” 
 
Föreningen anser att den privata byggnation 
som planeras bryter landskapets karaktär och 
den primära förutsättningen för friluftslivets 
upplevelse av de unika naturtyperna i området. 
 

MKB skall rättas enligt synpunkterna. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget har stöd i ÖP. Planen syftar bl a 
till att säkerställa markanvändningen för 
badplatsen som inte har stöd i nu gällande 
detaljplan. 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar ovan angående förtätning och 
bevarandet av orörda naturområden. 
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Med stöds av ovanstående synpunkter om 
området natur och miljö anser SNF att planen 
justeras så att Skomakarudden bevaras. 
 
(Bilaga med artlista finns hos Sotenäs 
kommun) 
 

Noteras. 

17. Karin Gustafsson; Råghult 1:20, 
2010-06-04 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 
 

18. Göran Gustafsson; Råghult 1:9, 
2010-06-04 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 

19. Gustav Johanssons dödsbo; Råghult 
1:8, 2010-06-07 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 

20. Inga Gustavsson; (Råghult 1:8), 
2010-07-07 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 

21. Monica Karlsson; Råghult 1:75, 
2010-06-07 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 

22. Marita Gimsenius; Råghult 1:10 och 
1:22, 2010-06-09 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 

23. Asta Nilsson; Råghult 1:17, 2010-06-
17 

Motsätter sig all exploatering av planområdet. 
Anser att den öppna strandlinjen skall bevaras 
och möjliggöras för alla att kunna ta del av den 
unika kustremsan. Anser att tillgången till 
strandlinjen i övriga Bovallstrand blir det 
alltmer begränsad, då sommarboende bygger 
bort möjligheten för allmänheten att ta del av 
denna. 
 
Menar att en utbyggnad skulle höja ljudnivån 
betydligt, från att redan nu vara störande med 
tung genomfartstrafik dygnet runt.  
 
Framför oro att båtar som nattetid tar sig in till 
bryggor rakt nedanför Råghult 1:17 skulle 

 
 
Se kommentar till skrivelse nr 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Se kommentar till skrivelse nr 3 och 9 
avseende bullerutredning.. 
 
 
Etablering av nya båtplatser bör främst ske 
genom utbyggnad och förtätning av redan 
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utgöra en olidlig press på sakägaren och alla 
boende i området. 
 
 
Framför att havsutsikten som tidigare 
begränsats av exploatören vid bygget av 
kontors-/hyreshus rakt nedanför Råghult 1:17 
skulle begränsas ytterliggare. 
 

etablerade hamnområden, med avsikt att på så 
sätt begränsa exploatering av orörda 
havsmiljöer. 
 
Vid utformningen av detaljplanen skall 
konsekvenserna för bakomliggande 
bebyggelses utsikt studeras. Detta innebär inte 
att utsikten inte kommer att på verkas utan att 
hänsyn skall tas så långt som möjligt. 
  

24. Marja Lång, Olle Rossander; Finntorp 
1:184, 2010-06-28 

Anser att planförslaget allmänt ser ut att kunna 
leda till att Skomakarudden blir ett mycket 
attraktivt och bra område med en lockande 
badstrand och ser fram emot ett förverkligande 
av planen. Kritiska synpunkter framhålls dock 
vad gäller badet och bebyggelsen: 
 
Finner det svårt att bedöma hur området kan 
komma att se ut ifrån det gestaltningsprogram 
som lagts fram i planförslaget. Inte minst 
eftersom det inte finns någon möjlighet att från 
bilder bedöma husens höjd, storlek och 
individuella placeringar. 
 
Bedömer utifrån tillgängligt material att det ser 
ut som att husen kan komma att likna de som 
har byggts på Korpåsberget och framför 
åsikten att dessa hus inte ansluter till den 
befintliga bebyggelsen och därför inte smälter 
in i den gamla miljön. Anser att det är av 
största vikt att behålla ”Bovallsatmosfären”. 
 
 
 
 
 
 
Påpekar att detta inte betyder att husen bör bli 
moderna pastischer på hus från förra 
sekelskiftet, men de får inte heller avvika 
alltför kraftigt från dagens existerande 
bebyggelse. Anmärker att detta ter sig viktigt 
för många Bovallsbor och hänvisar till senare 
årens renoveringar av hus i centrala 
Bovallstrand, där både fastboende och 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
De planerade husens höjd, storlek och 
placering skall tydligare redovisas i 
planhandlingarna. 
 
 
 
 
Bebyggelsens utformning och utseende är 
reglerad i planbestämmelserna, med stöd av 
det gestaltningsprogram som tagits fram. 
Exempelvis är taklutning reglerad i enlighet 
med gestaltningsförslaget att byggnaderna bör 
ges ”traditionell” utformning med sadeltak 
Ambitioner vad gällande färg och material är 
även det reglerat med bestämmelser och 
beskrivs i planhandlingarna. Relationen till 
befintlig bebyggelse bör kommenteras vidare i 
gestaltningsprogrammet. Se även kommentar 
till skrivelse nr 5. 
 
De renoveringar som omnämns är personliga 
preferenser, som sällan stämmer med den 
”ursprungliga” ”Bovallsatmosfär” som 
efterfrågas, och skulle även de kunna sägas 
spegla vad som ”ligger i tiden” avseende 
trender i renovering/restaurering och nybygge 
av villor i ”skärgårdsmiljö”. 
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sommarboende lägger ner mycket möda, och 
mycket pengar, på att varsamt renovera och 
restaurera sina fastigheter. Finner det 
synnerligen okänsligt och olämpligt  att rita in 
hus som abrupt avviker från existerande 
mönster. Framhåller att det av gestaltnings-
programmets bilder och skisser är omöjligt att 
avgöra hur stora avvikelsen blir men anser att 
den känsla som förmedlas är att 
upphovsmännen ganska okänsligt följer vad 
som just nu ligger i tiden när det gäller 
byggteknik, materialval och fönster-
placeringar. Påpekar vidare att det finns stora 
möjligheter att idag rita och bygga hus som 
utseendemässigt ansluter till både äldre 
bostadshus och sjöbodar/magasin. Anser också 
att det är mycket angeläget att ge alla 
fastighetsägare och byggherrar stora 
möjligheter till individuella lösningar så att 
inte området blir ytterliggare ett i raden av alla 
där husen är stöpta i samma form. (hänvisar till 
”Varvet”) 
 
Finner att den nygamla badplatsen blir av stort 
värde för både området och resten av 
Bovallstrand, men menar att antalet båtplatser 
måste begränsas så att inte hamnen inkräktar 
för mycket på badet. Här måste både miljöskäl 
som buller och utsläpp och bad-/sjösäkerhet 
väga tungt. Anser att de sex yttre, norra, 
platserna på den södra bryggan bör slopas, 
vilket ger ett större säkerhetsavstånd till 
badplatsen. 
 

Enligt de ambitioner som anges avseende 
gestaltning av bebyggelsen läggs vikt på att 
anknyta till ”traditionell”, äldre bebyggelse, 
men att vissa aspekter kan utföras med större 
frihet, och för att det precis som här påpekas 
bör lämnas möjlighet för individuell 
utformning och variation områdena mellan, 
såväl inom planområdet som utanför. 
 
Det finn en gräns för vad som kan regleras i 
endetaljplan. Bygglovsprövningen innebär en 
närmare granskning och prövning av dessa 
estetiska frågor. Eventuellt kan gestaltnings-
ambitionen även skrivas in i ett 
exploateringsavtal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Småbåtshamnens utformning och omfattning 
bör studeras utifrån de synpunkter som 
framkommit i denna redogörelse. 
Småbåtshamnens eventuella påverkan på 
trivsel och säkerhet för badplatsen bör 
ytterligare studeras. 
 
 
 
 
 

25. Barbro Asplund; Råghult 1:7, 2010-
06-29 

Påpekar att det saknas höjdprofiler som kunde 
åskådliggöra eventuell blockering av 
havsutsikten från fastigheten Råghult 1:7 , 
men anser sig kunna utläsa att denna skulle 
helt försvinna med den föreslagna 
detaljplanen. Anser detta oacceptabelt då det 
skulle innebära förlorad charm och minskat 
värde på Råghult 1:7.  
 
Anser att antalet hus bör begränsas till att 
motsvara den befintliga bebyggelsen. Framför 

 
 
Eventuell påverkan på utsiktsvärdena skall 
ytterligare belysas i planhandlingarna 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr. 16 angående 
strandskydd. 
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att man fått lära sig att ny bebyggelse inte får 
uppföras nära stranden, men att det i detta fall 
inte tycks föreligga några restriktioner och 
undrar om detta håller i en rättslig prövning. 
Ifrågasätter speciellt bebyggelse på berget, och 
poängterar att det aldrig funnits någon 
bebyggelse där tidigare. Hänvisar till MKB, s. 
8 och undrar varför man får bygga ända ut till 
strandlinjen.  
 
Påpekar att det i figur 4 (MKB) ser ut som om 
medelvattenståndet är tiotals meter ut i viken 
och framhäver att om detta menas med figuren 
så stämmer det inte med verkligheten, med 
tanke på att det skiljer högst någon meter vid 
hög- respektive lågvatten. 
 
Anser att det finns stor risk att man genom att 
överexploatera ett kustsamhälle tar bort den 
charm som gör att folk söker sig dit. 
Framhåller Skomakarudden som en liten pärla 
i Bovallstrand med havskontakt och mycket 
fauna och att detta genom planförslaget 
förvandlas till vanlig bebyggelse. Ser det som 
värt att bevara Skomakarudden och istället 
flytta bebyggelsen några meter bort från 
vattnet så att de boende har något enastående 
ställe att gå till när de vill bada och sola. 
Påpekar att ny bebyggelse kan få utmärkt 
havsutsikt även utan att ligga direkt vid 
stranden. 
 
Framhåller att det verkar förståeligt att 
använda och förnya området där 
trävarufabriken nu ligger, men ifrågasätter en 
så omfattande bebyggelse på själva 
Skomakarudden. Menar att det måste gå att 
hitta en kompromiss där man tar tillvara 
trävarufabrikens område utan att 
överexploatera Skomakarudden.  
 
Observerar att det enligt förslaget avses 
anläggas en parkering på den allmänning som 
idag består av en öppen gräsyta med träd, 
buskar och berg. Anser att mötas av en 
parkering är en ordentlig försämring av det 
första intryck som nya och gamla besökare får. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren visar ej medelvattenståndet, utan 
redogör för strandskyddsgräns, enligt gällande 
uppgifter från Länsstyrelsen.  
 
 
 
 
Planförslaget har stöd i såväl gällande 
översiktsplan, ÖP 04 och nytt förslag till 
översiktsplan. Se kommentar till skrivelse nr 9. 
Se även kommentar till skrivelse nr 16. 
angående strategisk förtätning och bevarande 
av orörda naturområden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Även själva Skomakarudden är 
påverkad av tidigare stenbrytning och 
stenutlastning. Lämpligheten av de fyra 
västligaste enbostadshusen bör studeras 
ytterligare.  
 
 
 
 
Utformningen av denna yta skall studeras 
närmare i fortsatt planarbete/projektering. Den 
föreslagna parkeringen syftar bl a till att 
tillgodose behovet av allmänna p-platser. 
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Påpekar att planförslaget kommer att innebära 
en ökad trafik på den redan belastade infarten 
till Bovallstrand. 
 
Framför oro att sprängningar på berget kan 
orsaka problem med radon. 
 
 
Anser att miljöstationerna borde placeras mer 
avskilt. 
 

 
Ur ett hållbart perspektiv bör förtätning ske 
där det finns befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik.  
 
Sprängningar skall utföras i enlighet med 
generella bestämmelser. Bestämmelse om 
radonsäkert byggande finns i planförslaget.  
 
Placering av avlämningsställe för avfall 
studeras vidare. Se även kommentar till 
skrivelse nr 14. 

26. Gunborg Sörensson; Råghult 1:16, 
2010-06-30 

Vidhåller tidigare skrivelse där det redogörs 
för att när Sotenäs Trä tidigare gjorde en 
byggnation angränsande Råghult 1:16, 
fordrades grannarnas medgivande då 
byggnationen stred mot gällande detaljplan 
vad gäller storlek, höjd och närhet till 
grannfastigheter. Medgivande gavs med löfte 
om att havsutsikten för Råghult 1:16 inte fick 
begränsas ytterligare. Vid tidigare yttrande var 
byggnaderna för höga för att 
överenskommelsen skulle uppfyllas. För att 
inte ytterliggare begränsa havsutsikten kan inte 
takåsen vara mer än 7,4 m över 
medelvattenhöjden, vilket innebär att om 
marken ska höjas till 2,5 m över 
medelvattenhöjden, gör detta att högsta 
nockhöjd inte kan vara mer än 4,9 m över 
denna utfyllnad. Anser det nya planförslaget 
betydligt sämre än det förra, då den innebär att 
det inte kommer finnas någon havsutsikt 
överhuvudtaget, vilket strider mot tidigare 
överenskommelse. 
 
Anser att bebyggelse och hamn så nära 
badplatsen gör dels att säkerheten för de 
badande minskar, samt att tillgängligheten för 
allmänheten minimeras. 
 
Framför fråga om när Sotenäs kommun ska 
efterleva förbudet om närboende vid vattnet, 
något sakägaren anser att flera av de 
angränsade kommunerna har gjort. 
 

 
 
Se kommentar till skrivelse nr 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 24. 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 16. Något 
generellt förbud mot boende vid vatten finns 
inte.  
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Ifrågasätter argumentet i ”Nollalternativet” i 
MKB, att om området bevaras som det är, 
kommer ägarna att låta befintliga byggnader 
förfalla och det skräp som finns ska få ligga 
kvar. Påpekar att kommunen kan ålägga 
fastighetsägare att rensa upp på sina tomter 
samt att riva om byggnader utgör en rasrisk 
och fara för allmänheten. 
 

Fastighetsägare ansvarar för att tomt och 
fastighet hålles i vårdat skick. Formuleringen i 
MKB skall omarbetas. 

27. Margareta Ohlsson; Finntorp 1:141, 
2010-07-02 

 
Ifrågasätter de 4 husen uppe på berget. 
 
Anser att toalettmöjligheter måste finnas i 
anslutning till badplatsen. 
 

 
 
 
Placeringen av dessa bör studeras ytterligare. 
 
Illustrationskartan visar en byggnad i nära 
anslutning till badstranden med illustrerande 
text Kiosk/WC. 
 

28. Bovallstrands Hembygdsförening, 
2010-07-02 

Är positivt inställd till förändring av 
Skomakarudden, men anser dock att bryggan 
förändras enligt bifogad skiss och att infart till 
båthamnen skall ske längre söderut enligt 
samma skiss. Detta för att vattencirkulationen 
blir bättre och att badplatsen ej skall störas av 
småbåtar. Anser vidare att 90 båtplatser som 
ingår i planförslaget är orealistiskt. 
 
Hoppas att projektet kommer igång så fort som 
möjligt så att vi möts av en trevligare infart till 
Bovallstrand norrifrån än vad vi idag möts av. 
 

 
 
Noteras.  
 
Se kommentar till skrivelse nr 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Hållbukten AB; Heljeröd 1:65, 2010-
07-05 

Styrelsen meddelar att Lysekils Stenindustri 
AB är namnändrat till Hållbukten AB och 
framför följande synpunkter: 
 
Tillfarten till hamnen får ligga kvar i 
nuvarande läge längs hela gränsen mot 
Heljeröd 1:65. Föreslagen ny vägsträckning 
med föreslagna väghöjder innebär att infart till 
Heljeröd 1:65 får höjdförhållande som ej kan 
accepteras. Likaså blir anlagd sjösättningsramp 
omöjlig att nyttja som tänkts. För Heljeröd 
1:65 är befintlig väg helt tillräcklig för 

 
 
Noteras. 
 
 
 
Vägsträckningen bör ytterligare studeras 
utifrån synpunkterna. 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
Samrådsredogörelse | Miljö- och byggnämnden | 2010-10-01 | Dnr MBN 2003/708 

Sida 27 av 41 
 

Hållbukten AB. 
 
Lysekils Stenindustri AB har följande 
nyttjanderätter som inskrivits: 

- Stentäkt, väg m m 
- Bergområde, väg m m 
- Upplagsplats, väg m m 

Alla belastar Råghult 1:5 och innan 
detaljplanen går vidare i processen önskar 
Hållbukten AB ett sammanträde med 
fastighetsägarna till Råghult 1:5. Framför att 
hitintills har signaler ej givits att reda ut dessa 
förhållanden. 
 
Kommande VA-ledningar som dras på 
Heljeröd 1:65 får avtalas särskilt. 
 

 
 
Exploatören uppmärksammas på 
frågeställningen kring nyttjanderätterna. Dessa 
bör även kort kommenteras i 
genomförandebeskrivningen. Rätten till utfart 
över 1:5 för 1:65 bör säkerställas.Framförs till 
exploatören. 
 
 
 
 
 
 
Särskilt avtal kring detta bör träffas. 

30. Bjarne Björk, Gerd Apslund; Finntorp 
1:12, 2010-07-06 

Anser att förslaget innebär alltför många 
anläggningar och funktioner på en liten yta och 
risken är att olika intressen kommer i konflikt 
med varandra: båthamn och bad, byggnader 
och naturområden, privatbostäder och 
rekreationsområde för allmänheten. 
 
Yrkar på att strandbadet för småbarn blir en 
skyddad och ren miljö och att den västra delen 
av stranden förlängs och återställs genom 
borttagandet av skrotsten. 
 
Anser vidare att de rosa granitklipporna längst 
ut på udden ska bevaras som klippbad och att 
det städas upp efter skyttevärnen. Miljön är 
redan idag ett attraktivt och välbesökt 
klippbad, vilket inte nämns i 
planbeskrivningen. Påpekar att det visserligen 
i början av 1900-talet fanns en utlastningskaj 
för sten, men att området idag inte är 
”ianspråktaget för brygganläggningar och 
båtar” och anser att planbeskrivningen på s. 9 
är missvisande på denna punkt. Enligt 
förslaget skulle båda badplatserna ligga 
inklämda mellan två båthamnar och en 
restaurang skulle hamna på klippbadet. 
 
Anser att en eventuell mindre småbåtshamn 

 
 
Noteras och studeras ytterligare.  
 
 
 
 
 
 
Planens ambitioner är att badet skall rustas 
upp. 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras och justeras 
avseende befintligt bad, brygganläggningar 
och båtar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är inte möjligt med hänsyn till befintligt 
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kan med fördel förläggas längre österut där det 
finns både gamla och nya bryggor och 
hänvisar till att enligt LST ska hamn läggas 
där befintliga anläggningar redan finns. 
Anmärker att den östra delen av udden 
(Naturmiljö, figur 11, område A och D) fick så 
sent som för några år sedan nya ”sjöbodar” 
och flytbryggor, trots närheten till ett 
ålgräsområde. Anser att det största antalet 
båtplatsen kan förläggas till hamnbassängerna 
vid f d Sotenäs Trä. 
 
Anser generellt att antalet byggnader ska 
minimeras och att förråd/sjöbodar ej ska 
byggas. Anser vidare att inga villor ska byggas 
på Skomakarudden, då en villabebyggelse 
skulle innebära privatisering och mindre 
tillgänglighet för allmänheten, och därmed 
dessutom minska områdets karaktär av 
naturområde. Påpekar att Skomakarudden är 
det enda kvarvarande obebyggda naturområdet 
med klippor längs den södra delen av 
Bottnefjorden. 
 
Yrkar på att ge Skomakarudden status som 
tötortsnära naturområde i en unik Bohuslänsk 
strandmiljö. Bygg väster om udden och anlägg 
båtplatser på östra delen av udden. Anser att 
Skomakarudden ska låtas förbli ett område av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv (MKB 
s.7) 
 
Tilläggsyttrande 2010-07-09: 
 
Utöver tidigare inlämnat yttrande har det efter 
noggrann genomläsning av planförslaget 
framkommit oklarheter i viktiga villkor för 
nybyggnationen. 
 
Påpekar att det både i MKB samt Plan- och 
genomförandebeskrivning finns väl angivet de 
marknivåer på vilka man föreslår 
nybyggnation. Marknivåerna i sig är 
underbyggda med generella krav vad gäller 
höjd över normalvattenstånd.  
 
Framför att förslaget i sin nuvarande 

ålgräsbestånd. LS framför i skrivelse nr 1 att 
man helst ser att befintliga bryggor i nordost 
tas bort och att inge nya tillkommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De särskilda hushållningsbestämmelserna 
enligt miljöbalkens 4 kap innebär inget hinder 
för utveckling av befintliga tätorter. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
Bebyggelsens placering och utformning är 
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utformning däremot ger utrymme för helt olika 
tolkningar vad gäller byggnadshöjder i de 
olika områdena. De sektioner som visar 
markhöjder och husskisser har neutrala 
husmodeller som t ex i Hamnbassängerna 
skulle kunna tolkas som 1 ½ plan, dock utan 
någon som helst måttbegränsning eller 
textformulering om byggnadstyp. Liknande 
otydlighet gäller också de övriga områdena.  
 
Nybyggnationens höjd har en helt avgörande 
betydelse för omgivningen och påverkar starkt 
Bovallstrands samhällsstruktur. Anser det vara 
en självklarhet att byggnadsutformningen styrs 
så att byggnation i närheten av vattnet 
begränsas i höjd för att minska olägenheterna 
för bakomliggande bebyggelse. En högsta 
nockhöjd måste fastläggas för nya byggnader. 
Vid Hamnbassängerna bör detta vara enligt de 
skisser som angetts i förslaget och som kan 
tolkas som 1 ½ plan med en nockhöjd av 8 
meter. Motsvarande förtydligande är av stor 
vikt också för övriga områden. 
 
Yrkar därför på att planförslaget omarbetas 
med förtydliganden avseende begränsningar i 
byggnationens utformning och att ärendet 
därefter skickas ut på nytt samråd. 
 

reglerad i planbestämmelser och beskrivs i 
Plan- och genomförandebeskrivning såväl som 
i Gestaltningsprogram. Exempelvis är 
taklutning reglerad i enlighet med 
gestaltningsförslaget att byggnaderna bör ges 
”traditionell” utformning med sadeltak. 
Planhandlingarna skall tydliggöras avseende 
byggnadsvolymer mm. 
 
 
Det redogörs även i planhandlingarna för 
ambitionerna vad gäller placering och skala 
med avsikten att bebyggelsen ska 
”harmoniera med övrig bebyggelse”, såväl 
som med avseende till bakomliggande 
bebyggelses utsikt. På plankartan återfinns 
bestämmelser angående högsta nockhöjd över 
havet angivet för området  
”Hamnbassängerna”, samt högsta 
byggnadshöjd över färdigt golv för övriga 
områden. (Våningsantal är ej fastslaget.) 
 
 
 
Planförslaget kommer att bearbetas vidare 
enligt de rekommendationer som framförs i 
denna redogörelse. Detta leder till upprättandet 
av utställningshandlingar, varpå utställning av 
slutgiltigt planförslag genomförs med ny 
möjlighet för yttranden. Förklaring av 
planprocessen finnes även på www.sotenas.se. 
 

31. Eva och Ulf Nitenius; Finntorp 1:142, 
2010-07-06 

Anser att höjden på en- och flerbostadshusen 
blir för höga jämfört med befintliga hus. 
 

 
 
Se kommentar till skrivelse nr 23 

32. Elsy Gustavsson; Råghult 1:19, 
2010-07-07 

Anser att planförslaget är bra dels för att 
badplatsen upprustas och förbättras samt för 
att tillgängligheten till området och badplatsen 
ökas och underlättas vilket är betydelsefullt 
speciellt för äldre. 
 

 
 
Noteras. 

33. Jann Vikingsson; Råghult 1:40, 
2010-07-07 
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Påpekar att området ”Hamnbassängerna” 
enligt gällande detaljplan skall nyttjas för 
verksamheter och ej boende och enligt ÖP04 
nyttjas för vattenanknutet utvecklingsområde, 
turism, rekreation, handel och verksamheter. 
Föreliggande planförslag anger bostäder med 
utanförliggande småbåtshamn men sakägare 
anser att området är olämpligt att nyttja för 
bostäder, då mycket omfattande skred och 
grundläggningsstabiliserande åtgärder måste 
vidtagas och detta strider mot miljöbalkens 
grundläggande hushållningsbestämmelser som 
säger att mark och vatten skall användas för 
det eller de ändamål för vilket områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov.  
 
Istället anses ”Hamnbassängerna” mest lämpat 
till att, förutom en enkelt anlagd småbåtshamn, 
utvecklas till en marina där magasin uppföres 
för mindre verkstäder och båtförvaring samt 
att ytor lämnas orörda för öppen båtförvaring 
och parkeringsplatser, detta utan krav på 
grundläggning på nivån +2,5 m och planerna 
för förvaring av båtar kan lämnas intakta. 
Detta kan genomföras till bråkdelen av 
grundläggningskostnaderna som planförslaget 
innebär. I dagsläget saknas uppläggnings-
platser för vinterförvaring av båtar och 
tidsödande och resurskrävande transporter sker 
från Bovallsområdet ofta med transportavstånd 
på en mil – dålig hushållning.  
 
Anser att behovet av bostäder i planförslaget ej 
finns och påvisar de pågående 
bostadsprojekten i Bovallsområdet 
(Korpåsberget, Högbergstorpet, Klev m fl) i en 
ort där utvecklingen reellt sett går långsamt. 
 
Anmärker på att den miljötekniska 
markundersökningen, mot bakgrund av att 
impregnerat trä lagrats på vissa ytor, omfattar 
ytliga undersökningar som visar höga värden 
på vissa metaller och organiska föroreningar. 
Undersökningen har ej omfattat att ta 
erforderliga prov på gamla stranden eller 
sjöbotten inom området där ett tidigare dike 

Noteras. Den markanvändning som finns 
angiven i Öp-04 finns i huvudsak med i 
planförslaget även om dispositionen avviker 
något från ÖP. Vad gäller behovet av 
stabiliserande åtgärder så erfordras sådana 
även om området bebyggs för annat ändamål 
än bostäder. Med hänsyn till att området ligger 
inom befintlig tätort, nära befintlig 
bostadsbebyggelse, med utbyggd infrastruktur 
och ej omfattas av strandskydd kan det 
knappast anses olämpligt att bebyggas med 
bostäder. 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras. Finns dock ej med som 
tanke i detta planarbete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med tanke på bl a närheten till den utbyggda 
E6 är Bovallstrand attraktivt även för 
helårsboende. 
 
 
 
Den miljötekniska markundersökningen skall 
kompletteras. Se kommentar till skrivelse nr 9. 
Beträffande påtalat dike så skall detta beaktas i 
det fortsatta planarbetet och i markunder-
sökningen.. 
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nyttjats för dagvattenavledning från uppströms 
belägen kulvert – diket kulverterades 
successivt allt eftersom planen utfylldes. 
Framför att den uppströms belägna 
impregneringsanläggningen KP-cuprinol 
avledde ärggrönt vätskespill till dagvatten-
systemet som avbördades i nämnda dike som 
grönfärgades. Anser att miljö- och 
byggnadsnämnden trots kunskap härom ej har 
väglett markundersökningen i detta avseende 
och att denna förorening i samband med 
uppschaktning av ”hamnbassängerna” kommer 
friläggas och kan då innebära stora kostnader 
för omhändertagandet.  
 
Framför att den planerade småbåtshamnen har 
flyttats närmare badplatsen än vad ÖP 04 
visar, vidare har en utan omnämnande 
utfyllnad föreslagits ca 30-35 m ut i badviken 
– denna förstör vattenomsättningen vid badet 
och har ej heller varit föremål för geotekniska 
bedömningar. Uppmanar att flytta 
småbåtshamnen söderut och ta bort piren i 
förslaget. 
 
Påpekar att dagvatten och dylikt enligt VA-
förslaget kommer ledas från gatumark ut i 
badet och att därtill kommer bräddavloppet 
från avloppspumpstation AP2 vid stopp 
erbjuda de badande toapapper och fekalier. 
Yrkar att dagvattnet därför avleds till 
hamnbassängen.  
 
Anser att den byggnad avsedd för kiosk och 
servering i direkt anslutning till badstranden 
skall placeras annorstädes, då den är störande 
för badplatsen.  
 
Påvisar att de sektioner som bilagts 
samrådshandlingarna visar 1 ½-planshus med 
nockhöjd på ca +8,5 m och att plankartan 
anger nockhöjder på +13-14 m för 
”Hamnbassängerna”, vilket anses vara grovt 
missledande för berörda som får räkna med ca 
10 m höga nockar över befintlig väg mot i 
handlingen skissat ca 5 m, vilket är fejkat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 24. behovet av 
den föreslagna utfyllnaden skall ytterligare 
studeras. 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt till samrådsförslaget hörande 
principförslag VA skall dagvatten och 
bräddavlopp ledas till hamnen och inte till 
badet. Skrivningen i principförslag och 
planbeskrivning skall dock förtydligas. 
 
 
 
En liten kiosk som utgör en service för bl a 
besökande till badplatsen kan knappast 
betraktas som störande. 
 
 
Föreslagna höjder skall utredas och belysas 
tydligare i planhandlingarna. Se även skrivelse 
nr 24.  
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Menar vidare att foto fig. 3 Badstranden i 
MKB även har fejkats, då det visar en yta 
inom brädgårdsområdets nordöstra del invid 
allmän väg, och anser att bilden ska rättas.  
 
Angående ”Fruktträdgården” framförs 
synpunkten att några parkeringsplatser för 
handikappades fordon bör inplaceras längs 
stigen mot badstranden, då detta är den enda 
badstrand där rullstolsbundna kan nå 
vattenbrynet i Bovallstrand. 
 
Anser att den föreslagna nya badbryggan till 
skäret borttages då den ej fyller uppgift, skäret 
är ett halt och lågt grund – risken för halka är 
uppenbar om man går ned på grundet – 
underhåll av bryggan blir stort då läget är 
utsatt, detsamma gäller soldäcket. Påpekar att 
badplatserna som sträcker sig från hamnplanen 
i norr till brädgårdsområdet i söder är ett 
naturbad och en plats för andrum för många 
människor i bygderna kring Bovallstrand. 
Anser att planförslaget med all byggnation och 
bostäder kommer att ta över detta och i 
praktiken bli ett reserverat bad för de nya 
bostäderna och att det således blir ödelagt för 
alla de som nyttjar området idag. Framför även 
att naturområdet kring badplatsen är en 
picknickplats för många. Anser således att 
Skomakarudden sparas från bebyggelse. 
 
Anmärker att det inom området ”Berget” 
planeras 12 bostadshus – detta på de 
jungfruliga orörda bergshällarna och kullarna. 
Anser att bebyggelsen är till omen för badet 
och naturområdet, men att tre av de tomter 
som ligger i sydost närmast allmänna vägen 
bör kunna bebyggas utan stor störning för bad 
och naturområdet. Bebyggelsegruppen 
nordväst om de nämnda tomterna anses dock 
bör utgå då de blir störande för bad och 
naturmark och blir exponerade på de kullar där 
dessa föreslagits som 2-planshus – inget stöd i 
naturen finns. 
 
Parkeringsplatserna kring allmänna vägen tar 
grönytor i anspråk och sakägaren menar att 

Felaktig bild har införts i MKB. Detta skall 
rättas till. 
 
 
 
Synpunkten skall beaktas och planförslaget 
skall kompletteras med handikapparkering i 
nära anslutning till badplatsen. 
 
 
 
 
Avsikten är att badplatsen skall nyttjas av både 
allmänhet och närboende. Badbryggans 
utformning med avslut ute på skäret är inte i 
detalj klarlagd nu i planskedet. Vidare 
bearbetning avseende detaljutformningen 
kommer att ske när planen är klar och 
projektering görs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. De fyra västligaste husens läge bör 
ytterligare studeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa parkeringsplatser är till viss del avsedda 
för allmänheten. Parkeringsbehovet skall 
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dessa ej behövs utan anser att dessa välskötta 
grönytor som inbjuder till Bovallstrand 
behålls. 
 
Påpekar att hamnplanen och utanförliggande 
djupkaj är den enda resurs i kommunen som 
medger en djupkaj med goda 
inseglingsförhållande samt en trafikmatning 
landvägen som ej passerar ett samhälle. Anser 
att området enligt miljöbalkens 
hushållningsregler samt ÖP04 bör vikas för 
hamn – och då djuphamn eftersom 
vattendjupet är tillräckligt. Framför att åren 
före depressionen lastade världens största 
segelfartyg smågatsten vid kajen. Menar att 
sjöfartstransporter kommer att bli nödvändiga i 
framtiden, vidare kommer kajen att behövas 
för vågkraftsanläggningar mm som planeras. 
Att vika denna resurs för restaurang, café, 
serveringar, vandrarhem, lägenhetshotell samt 
en småbåtshamn anser sakägaren strida mot 
Miljöbalkens hushållningsregler. Påpekar att 
en småbåtshamn ej behöver 8-10 m i 
vattendjup och att den aktuella bebyggelsen 
skrinlägger hamnändamålet.  
 
Föreslår att hamnplanen tillsvidare kan nyttjas 
för uppläggning av småbåtar, parkering och att 
en flyttbar flytbrygga kan utläggas för 
småbåtar i områdets norra del. Sjöbodar kan 
byggas från nuvarande sjöbodsområde på 
Heljeröd 1:65 och västerut förbi de gamla 
träbryggorna som idag finnes, något som kan 
göras utan att djuphamnsmöjligheten 
försvinner. Vidare föreslås att bergväggen vid 
hamnplanen kan schaktas om behov föreligger 
för hamnplanen framgent och att vägen till 
hamnplanen kan med fördel ligga kvar i 
nuvarande sträckning då de parkeringsplatser 
som inritats ej blir nödvändiga. 
 
Yrkar att planförslaget skall omarbetas så att 
det blir rättvisande enligt anmärkningar ovan, 
samt att det följer miljöbalken och ÖP04 och 
tar hänsyn till närboende och Sotenäsbor som 
nyttjar badet. 
 

studeras ytterligare. 
 
 
 
Ur miljösynpunkt är ej stora fartygstransporter 
att föredra  in i Bottnafjordens mynning. De 
industrier som finns eller kan tänkas förläggas 
till Bovallstrand i framtiden (speciellt med 
tanke på den exploateringshänsyn som 
sakägaren framför vad gäller allmänna 
naturområden) får anses vara av mindre 
storlek. De eventuella mindre industrier eller 
verksamheter – som i yttrandet skulle kunna 
placeras på f d Sotenäs trä- skulle tveksamt 
kunna förlita sig på vattentransport när detta 
tranportsätt idag endast är ekonomisk gångbart 
för tungt och skrymmande gods i stora 
kvantiteter. 
 
Det synes även svårt att kunna samordna 
fartygs trafikrörelser med det nyttjande med 
allmän tillgänglighet för bad och rekreation 
som önskas i skrivelsen. 
 
 
 
Noteras. Finns dock ej med som tanke i detta 
planarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
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(Bifogat finns skiss på alternativ 
markanvändning enligt synpunkterna ovan) 
 

 

34. Tommy Karlsson; Finntorp 1:41. 
Helene Karlsson, Monica Karlsson, 
Maria Svärd. Marianne och Folke 
Tobiasson; Finntorp 1:100, 2010-07-
08 

Påpekar att Bovallstrands bebyggda strandlinje 
idag består mestadels av relativt låga 
byggnader. Anser att om byggnader med 12-13 
m nockhöjd över nollplanet uppförs på f d 
Sotenäs Träs tomt kommer dessa skymma 
utsikten för bakomliggande bebyggelse och att 
det traditionella fiskarsamhällets utseende 
dessutom skulle försvinna. För att bevara 
samhällets pittoreska estetik, samt 
havsutsikten för bakomliggande bebyggelse, 
bör husens nockhöjd på denna plats ej vara 
högre än 8 m från nollplanet. Motsätter sig 
starkt att husen i ovan nämnt område blir 
högre än detta förslag. Sakägarna berörs 
personligen genom kraftigt försämrad 
havsutsikt om ny bebyggelse blir så hög som 
planförslaget föreslår.  
 
Motsätter sig även all husbyggnation på 
skomakarudden förutom ”Fruktträdgården” 
och de fyra villor tillhörande området ”Berget” 
belägna närmast Dinglevägen, och anser att 
dessa ej bör överstiga 1 ½ plan. 
 
Framhåller att småbåtshamnarna och 
restaurang enligt planförslaget skulle medföra 
ökad båttrafik i Bottnafjorden, vilket bidrar till 
ökade bullernivåer för boende i området. 
Anser att den stora mängd båtplatser enligt 
planförslaget bör reduceras kraftigt.  
 
Anser vidare att idyllen, som är ett signum för 
Bovallstrand, snart är ett minne blott om sådan 
exploatering som planförslaget förespråkar 
tillåts. 
 
Påpekar att Skomakarudden omfattas av 
riksintressen enligt Miljöbalken 4 kap. 2§ och 
ska därför främja det rörliga friluftslivets 

 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 16. Djuphamn 
med fartygstransporter som föreslås i 
skrivelsen torde medföra större 
bullerstörningar än fritidsbåtstrafik.   
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 24. 
 
  
 
 
De särskilda hushållningsbestämmelserna 
enligt miljöbalkens 4 kap innebär inget hinder 
för utveckling av befintliga tätorter. De 
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intressen. Byggnation av bostadshus samt 
restaurang tillgodoser inte dessa intressen utan 
kommer istället att störa de som vill nyttja 
området för bad och rekreation.  
 
Framför att det idag finns en populär badplats 
med badstege på udden som behövs som ett 
lugnare alternativ till den badplats med 
hopptorn som finns redan på Badholmarna. 
Anser vidare att planerad bebyggelse, 
exempelvis restaurangen, skulle komma för 
nära inpå badplatsen och orsaka minskad 
integritet och trivsel. Skomakaruddens yttersta 
del är den badplats som används mest, med 
naturliga klipphällar, och behöver inte 
tillrättaläggas med soldäck eller brygga till det 
lilla skäret utanför. Med verksamhet i den 
omfattning som planförslaget föreslås går 
avskildheten helt förlorad och många, 
däribland sakägarna, skulle inte längre vilja 
bada där. 
 
Skomakaruddens yttersta del, där det bland 
annat föreslås en restaurang, utgör en av de få 
platser i Sotenäs där djuphamn skulle kunna 
anläggas i framtiden. Platsen har tidigare 
nyttjats som utlastningskaj för stora fartyg. 
Anser att planförslaget således strider mot 
hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 
kap. 1§ som anger att mark- och 
vattenområden ska användas till de ändamål 
vilka de är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och föreliggande behov. 
Företräde ska ges till sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Anser därför att platsen bör 
förvaras för framtida bruk och skulle under 
tiden kunna nyttjas som exempelvis 
båtuppläggning. Anser att ett större behov av 
bostadshus ej finns, då ett flertal områden 
redan förbereds för bostäder i och kring 
Bovallstrand. Miljöbalken ska tillämpas så att 
långsiktigt god hushållning tryggas enligt 1 
kap. 1§.  
 

innebär även att turismen skall främjas (t e x 
hotell, vandrarhem). 
 
 
 
Planen syftar bl a till att säkerställa markan-
vändningen för badplatsen vilket inte är fallet i 
nu gällande detaljplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 33. Ett 
nyttjande som djuphamn synes svårt att förena 
med bad- och rekreationsintresset. Tillgängliga 
ytor på land är så begränsade att det även av 
det skälet är svårt att se att området skulle 
kunna nyttjas för fartyg som skall lossa och 
lasta gods. 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Eva Johansson; Råghult 1:15, 2010-
07-08 
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Påpekar att de befintliga byggnaderna ovanför 
”Hamnbassängerna” ligger på höjd max +9 m. 
Konstaterar därför att nybyggnationen kommer 
kunna bli upptill 3 m högre, vilket kommer 
reducera sakägarens havsutsikt betydligt. 
 
Ifrågasätter hur vattencirkulationen i de smala 
hamnbassänger kommer att bli och anser att 
det troligen blir obefintligt. Påpekar att 
maneter och annat som blåser in från havet kan 
bli liggande, med efterföljande lukt.  
 
Ifrågasätter vidare restaurang/café m m, då det 
i Bovall sommartid redan finns fyra 
serveringar och undrar om det finns utrymme 
för ytterliggare två rörelser i samma bransch. 
 
Anser att badplatsen ”stängs in” av en 30-40 m 
lång konstgjord pir och anser att samma 
fenomen som i hamnbassängerna inte är helt 
osannolikt. Ifrågasätter varför småbåtshamnen 
tillåts ligga så nära badstranden, som är så 
viktig för Bovallsborna. Beskriver hur 
sakägaren själv nyttjat denna lilla vik i över 60 
år, och att den nu även nyttjas av barn och 
barnbarn.  
 
Anser att djuphamnen ska bevaras för 
framtiden, då den kan komma att behövas med 
tanke på miljöförstöring och fraktkostnader.  
 
Undrar varför kommunen inte utnyttjar sin 
förköpsrätt och gör något bestående av 
Skomakarudden för kommande generationer. 
 
 
 
 

Se kommentar till skrivelse nr 30 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 9. 
 
 
 
 
 
Kommunen kan/får inte genom planen styra 
och påverka etableringar utifrån marknads- 
eller konkurrensskäl. 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr 33 och 34. 
 
 
 
 
Förköpslagen är avskaffad och grund för 
expropriation finns inte. När förköpslagen 
fanns så kunde den endast tillämpas när en 
försäljning förelåg. 
 

36. Bovall 2020, Bo Iwfer, Egon 
Karlsson, Mikael Andersson, Torun 
Sjögren, 2010-07-09 

Arbetsgruppen är självklart positiv till det som 
kan främja en utveckling av Bovallstrand och 
ser det omarbetade planförslaget som en 
möjlighet att ge Bovallstrand en bättre framtid. 
 
Inom Bovall 2020 framförs några synpunkter 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Samrådsredogörelse | Miljö- och byggnämnden | 2010-10-01 | Dnr MBN 2003/708 

Sida 37 av 41 
 

efter att tagit del av Plan- och 
genomförandebeskrivning gällande området: 

- Tror att om man kan vinkla om 
bryggan, söder om sandstranden, så att 
den blir en fortsättning på uddens 
naturliga sträckning, skulle man vinna 
mycket för att behålla den öppna 
känslan vid stranden och det skulle 
även göra bryggan mer elegant. (skiss 
bifogad) 

- Anser det viktigt att parkeringen vid 
infarten till Bovallstrand blir 
inbjudande och estetiskt utformad. Idag 
ligger infarten mellan två grönområden 
och anser det önskvärt att 
parkeringsplatserna kunde ”smygas” in 
så känslan av grönområdena finns kvar. 

- Vikten av att Sotenäs kommun får fler 
åretruntboende behöver knappast 
påpekas, men gruppen vill ändå säga 
att det är önskvärt att främja en så stor 
del som möjligt av detta bostads-
byggande på ett sådant sätt att det blir 
ett möjligt boende även för 
åretruntboende och att inte alla hus och 
lägenheter blir till fritidsboende. 

- Anser det av yttersta intresse att 
området exploateras så snart det är 
möjligt, då detta torde vara det kanske 
viktigaste i hela processen, inte minst 
för att samhället skall kunna behålla sin 
skola och allmänna service. 

 

 
 
Se kommentar till skrivelse nr 24. 
 
 
 
 
 
 
Beaktas. Se kommentar till skrivelse nr 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Går inte att styra planmässigt men målet med 
planen är självklart detta. Till viss del kan 
kanske styrning ske via exploateringsavtal. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 

37. Elvy och Willy Larsson; Råghult 1:21, 
2010-07-09 

Anmärker på bygghöjden på husen uppe på 
berget samt byggnaderna vid gamla 
utlastningsplanen vid Skomakarudden. 

 
 
Noteras. Se kommentarer ovan. 

38. Arne Fransson; Råghult 1:6, 2010-
07-09 

Ingen erinran 
 

 
 
Noteras. 

39. Mats Nordén; Finntorp 2:143, 2010-
07-09 

Anser att bryggan bör förändras och att infart 
till båthamnen skall ske längre söderut enligt 
bifogad skiss. Detta för att vattencirkulationen 

 
 
Se kommentar till skrivelse nr 24. 
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i viken blir bättre och för att badplatsen ej skall 
störas av småbåtar. Anser vidare att 90 
båtplatser som ingår i planförslaget är helt 
orealistiskt. 
 
Anser också att den grupp om 4 småhus som 
ligger ovanför badplatsen ej bör byggas utan 
istället ingå i området ”Natur”. Vägen från 
öster upp i ”Berget” skall dock finnas kvar 
liksom parkeringsplatserna. Då kan 
allmänheten komma till strövområdet och 
badplatsen med bil och därifrån kunna finna 
utmärkta utsiktsplatser för att kunna avnjuta 
vackra solnedgångar. 
 
Är positivt inställd till vandrarhemsprojektet 
men anser att höjden på byggnaderna KH2B2 
är alldeles för höga. Anser att dessa bör 
begränsas så att nockhöjden på husen inte 
överskrider det bakomvarande bergets högsta 
punkt. 
 
Hoppas att projektet kommer igång så fort som 
möjligt så att vi kan mötas av en trevligare 
infart till Bovallstrand än vad vi möts av idag. 
 

 
 
 
 
 
Noteras och studeras vidare. Se även 
kommentar till skrivelse nr xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreslagna höjder studeras och bearbetas 
ytterligare för att se om sänkning är möjlig. 
 
 
 
 
 
Noteras. 

40. Christine Ivarsson; Finntorp 1:10, 
1:11, 1:144, 2010-07-09 

Noterar att de tre fastigheterna Finntorp 1:10, 
1:11 och 1:144 i 2010 års planförslag lagts 
utanför planområdet till skillnad från 2006 års 
planförslag. Förstår att kommunen utifrån det 
s.k. planmonopolet ensidigt äger rätten att 
avgöra vilka fastigheter, som ska medtagas i 
förslag till ny detaljplan. Önskar dock för 
ordningens skull här markera, att det år 2006 
erlades drygt 32.000 kr till arkitekter och andra 
konsulter för att vara med i den nya 
detaljplanen. Har vidare som ägare till dessa 
tre fastigheter välvilligt avstått fastighetsmark 
på 1990-talet till den nya Dinglevägen samt 
medgivit att dagvattenledning från gatan drogs 
ner mot havet på mark i gränsen mot Hugos 
Magasin. 
 
Mot bakgrund härav, emotses att kommunen 
på ett för fastighetsägarna positivt sätt beaktar 

 
 
Kommunen har inte tagit ut någon avgift för 
planhandläggning från någon annan än 
huvudexploatören. De pengar som erlagts är 
för nedlagt konsultarbete. I ett planprocess 
finns ingen garanti för utfallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett sedvanligt staket (ca 1,10 högt och 
genomsiktligt) är ej bygglovspliktigt. Plank 
däremot kräver bygglov! 
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allt detta, då vi senare inkommer med våra 
önskemål för framtida byggande på våra tre 
fastigheter. Framför att den i plankartan 
angivna gatan precis nordost om Finntorp 1:10 
nödvändiggör att ett staket byggs i tomt-
gränsen, vilket sakägaren förutsätter att 
kommunen kommer att medge. Vad gäller 
övriga byggnation på Finntorp 1:10, 1:11 och 
1:144 avses att i särskild ordning ansöka 
bygglov för sådana byggnationer på tomterna. 
 
Anser att båthamnen utanför 
”Hamnbassängerna” tagits till ”för stort” och 
vill att den yttre delen tas bort eller att gränsen 
mot sydväst flyttas längre mot nordost. 
Syftlinjen mellan vår fastighetsgräns för 
Finntorp 1:10 och båthamnen bör även ute i 
vattnet följa en respektgräns på minst fyra 
meter in på grannfastighetens förlängning ut i 
havet. 
 
Angående föreslagen båthamn ute på 
Skomakarudden anses även här allmänt sett att 
båthamnen tagits till för stort och att det är 
betänkligt att placera en så omfattande 
båthamn ute i fjorden, där havsvattnet bör 
kunna strömma fritt. Menar att den västra 
gränsen av båthamn och bebyggelse måste 
flyttas minst 10-20 m österut, så att de 
badande inte störs av nedsmutsning från båtar 
och annan verksamhet runt båthamnen, 
vandrarhemmet och övriga byggnader. 
 
Anser att vandrarhemmet maximalt skall få 
vara lika högt som berget, dvs 9 m, och med 
detta avses nockhöjd. Föreslagen höjd 11,8 m 
anses oacceptabel. Det vore till fördel för 
naturområdets nyttjande och den befintliga 
badstegen längst ute om vandrarhemmet 
flyttades österut, så att ett ”respektavstånd” 
skapas mellan de friluftsbadande och denna 
byggnad. Detta gäller också de innanför-
liggande byggnaderna med garage i 
bottenplan. 
 
Anser vidare att de fyra husen till väster om 
lokalgatan [får antagas menande de fyra husen 

 
 
 
 
 
Bygglov kommer att prövas mot vid tillfället 
gällande detaljplan, fn 1942 års plan, med 
angiven markanvändning, hamn-, fiskeri-, 
handels-, hantverks- och industriändamål.  
 
Synpunkten noteras och studeras vidare i 
planförslaget. En tanke kan vara att den 
föreslagna bryggan även kan komma att 
nyttjas för fastigheten 1:10 m fl. 
 
 
 
 
 
 
Hamnens avgränsning i väster bör studeras och 
eventuellt förskjutas något åt öster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till skrivelse nr xx. 
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uppe på ”Berget”] bör utgå ur planen, då deras 
placering motverkar syftet med naturområdet. 
Anser att kommunen anständigtvis bör bättre 
beakta naturområdets användning och som 
delägare se till att dessa fyra hus försvinner 
från planen. Husens planerade höjd stör också 
uddens profil och karaktär av naturområde sett 
från havet. 
 
Med hänvisning till genomförandetiden på 10 
år ses det som angeläget att de gamla fula 
förrådsbyggnaderna på f d Sotenäs trä, snarast 
rives.  
 
Påpekar att den utfyllnad ut i havet som 
Gustafssons på eget initiativ lät utföra var 
villkorad av att Gustafssons på anfordran 
skulle ombesörja borttagandet av utfyllnaden. 
Denna utfyllnad är på den nya plankartan 
medtagen som en markspets ut i havet precis 
nordost om Finntorp 1:10. Hävdar att denna 
utfyllnad skall tas bort, då den begränsar 
utnyttjandet av tomten. Gentemot det nya 
planförslaget krävs att denna markpir tas bort 
ur planförslaget, då detta är en utfyllnad, som 
skett utan lagliga lantmäteriförättningar. 
 
Framför gällande planer för planområdet: 
 

- ÖP, antagen av KF 2004-06-23 
- Detaljplan, fastställd 1942-12-21 
- Detaljplan i nordost som vann laga 

kraft 2000-12-14 – med 10 års 
genomförandetid – där boende inte 
medges. 

Mot bakgrund av detta synes det inte möjligt 
att ny plan kan antas förrän tidigast under år 
2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
Detaljplanens grundkarta är gjord utifrån 
aktuell primärkartebas vilken redovisar 
befintliga förhållanden. I planförslaget visas 
däremot att denna ”utfyllnad” tas bort till 
förmån för hamnutbyggnad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförandetiden utgör inget hinder. Planen 
kommer ej att nå skedet för antagande förrän 
första kvartalet 2011.  

41. Sven Gösta Wernersson; Råghult 
1:41, 2010-07-12 

Ingen erinran. 
 

 
 
Noteras. 

Sammanfattning 
Inkomna invändningar från enskilda fastighetsägare handlar om vikten av att bevara 
naturområdet och allmän tillgång därtill, att den södra småbåtshamnen bör minska i 
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omfattning och utformning på grund av närhet till badet, att själva udden inte bör 
bebyggas, att bebyggelsen vid ”Hamnbassängerna” är för hög, att vidare klarläggande 
av bebyggelsens utformning, hänsyn till befintlig bebyggelse och tänkta höjder bör 
göras, att berget ej bör bebyggas, att djuphamnen bör sparas för framtiden, bullerfrågor, 
att parkeringen vid norra infarten ej bör byggas/bör utformas så diskret som möjligt 
mm. 
 
Härutöver finns synpunkter från myndigheter såsom Länsstyrelsen, SGI, Trafikverket, 
Sjöfartsverket, Bohusläns museum, kommunala avdelningar m fl, som i huvudsak 
handlar om geotekniska förhållanden, trafikbuller, trafikförsörjning, sjöfartssäkerhet, 
bevarandet av naturområde, förorenad mark, de föreslagna husens relation till 
angränsande bebyggelse, dokumentation av stenbrott och försvarsvärn mm. 
Bland övriga kan nämnas naturskyddsföreningen och Bohusläns museum. Här handlar 
det om att man inte önskar att udden bebyggs med hänsyn till naturvärdena respektive 
att förhållningssätt till omgivande bebyggelse bör hanteras, vissa förtydliganden behövs 
även avseende bl a  begreppet ”sjöbodskaraktär”. 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 
Planförslaget skall bearbetas, kompletteras, ändras och justeras i enlighet med 
kommentarerna till varje enskild skrivelse i denna samrådsredogörelse.  
 
Som underlag för det fortsatta planarbetet skall nedanstående nya utredningar 
respektive komplettering av tidigare underlagsutredningar göras.  
 

1. Försvarsvärnens utseende ovan mark, omfattning och belägenhet skall 
dokumenteras genom foton och en enkel belägenhetsskiss vilket läggs som en 
bilaga till planhandlingarna. 

2. Trafikbullerutredning 
3. Trafikutredning 
4. Naturvärdesinventering 
5. Utredning om risken för bergras- och blocknedfall 
6. Den marktekniska utredningen skall kompletteras och särskilt samråd i den 

frågan skall ske med kommunens miljöavdelning. 
7. MKB skall bearbetas avseende formuleringar och värderingar samt kompletteras 

utifrån resultatet från övriga utredningar och studier som kan vara relevanta för 
utformningen av detaljplanen och MKB. 

8. Den geotekniska utredningen kompletteras avseende totalstabiliteten mm. 
9. Planförslaget kompletteras med ett antal sektioner som visar höjderna på 

föreslagna byggnader i relation till befintlig bebyggelse, gatunivåer och 
havsnivån.  

 
Vissa av ovanstående utredningar är redan gjorda och vissa pågår. 
 
2010-10-01 
 
Bengt Gustafsson 
Fysisk planerare   


