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INLEDNING
Bakgrund
Detta område har varit föremål för ett samråd under våren 2015. Det var då
en ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Under samrådet framkom
synpunkter som medför att en ny detaljplan behöver upprättas och att ett
nytt samråd ska hållas.
En brygga har under många år legat på Lännudden, väster om detta planområde, där kommunen endast äger vattenområdet men inte markområdet vid
bryggans landfäste. Bryggan flyttades för några år sedan till den nu aktuella
platsen men togs bort eftersom det saknas tillstånd för vattenverksamhet.
Tillstånd har sökts men kan inte lämnas eftersom åtgärden strider mot detaljplanen.
Gällande detaljplan för området anger ”öppet vattenområde” vilket innebär
att bryggor inte får anläggas. Genom att upprätta en ny detaljplan som medger brygga kan en ny placering av flytbrygga för fritidsbåtar komma tillstånd.

Planområdets läge är markerat med röd streckad ring

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerställa markområdet där bryggan har sitt fäste
och att säkerställa tillfartsväg mellan bryggfästet och allmän väg.
En del av planområdets vattenområde får en bestämmelse som tillåter flytbryggor. Genom att införa allmän plats, lokalgata, säkerställs tillfartsväg mellan brygganläggningen och Klevenvägen.
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Planområdet är markerat på gällande detaljplan med en streckad linje.
Läge, areal och avgränsning
Planområdet är beläget inom den södra delen av Smögens hamn. Avgränsningen omfattar vattenområdet runt den föreslagna bryggan samt landområde med tillfart mellan Klevenvägen och bryggans landfäste. Det berörda
området har en yta av ca 0,7 ha.
SMÖGEN

Lännudden

KLEVEN

Området som berörs av planförslaget är markerat på flygfoto från Sotenäs kommun.
Observera att flygfotot över Smögens hamn är taget när bryggan låg vid Lännudden.
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Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar kommunens fastigheter Smögenön 1:1 och
Smögenön 1:414. För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut
och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. En lantmäteriförrättning pågår med ärendenummer O141556 och
en viss osäkerhet i ägandet råder.

Planprocessen
Normalt planförfarande
Detta planarbete startade 2014 som ett tillägg till gällande detaljplan och
med ett enkelt planförfarande. Under samrådet av planförslaget framkom
synpunkter som medförde att kommunen fattade beslut om att upprätta en
ny detaljplan med ett normalt planförfarande. Synpunkter på planförslaget
under det första samrådet rörde bl.a. var bryggan ska ha sitt landfäste, oklarheter om fastighetsgränser, bryggans utformning och placering samt att enkelt planförfarande är olämpligt.
Denna detaljplan upprättas i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900 i
dess lydelse före 2015 och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt
planförfarande. Detta innebär att när detta planförslag varit på samråd måste
det också ställas ut för granskning innan den nya detaljplanen kan antas.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
I översiktsplanen ÖP2010 anges att det är lämpligt att pröva möjlighet till
utveckling av Smögens hamn genom förtätning.

Detaljplaner

Illustrationen visar planområdet i förhållande
till berörda och angränsande planer.
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För området gäller två detaljplaner; Spl 1427-P84/1 från 1984 samt Dp 1427
- P10 från 1999. Planernas genomförandetid har gått ut.
I norr gränsar detaljplanen till stadsplan för centrala delen av Smögen,
14-SMÖ-21, från 1950. Den håller på att ses över av kommuen. I öster
gränsar den till detaljplan för Kleven, 1424-P101 från 2010.

SPL 14-SMÖ-21

Gällande detaljplan för del av Smögen
Lännudden, Holmen m fl områden.
(SPL 1427-P84/1)

SPL 1427-P84/1)

DP 1427-P10
DP 1427-P101

Gällande detaljplan för del av Smögenön
1:487 och 1:488 m fl inom verksamhetsområdet Kleven. (DP 1427-P10)
Nu gällande detaljplaner för Kleven-området ihop lagda till en bild.

Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutar 2014-05-28 att ge planprövningstillstånd för
ändring av del av vattenområdet i Smögens hamn.
Byggnadsnämnden beslutar 2015-04-28 att godkänna planhandlingarna (det
första planförslaget) och skicka ut för samråd.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 2015-11-17 att godkänna samrådsredogörelsen (för det första planförslaget), att ändra planförfarandet till
normalt förfarande, att en ny detaljplan ska upprättas samt att skicka ut det
nya planförslaget på samråd.

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser,
3 kap MB
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt
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som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Vattenområdena väster om Smögen omfattas av riksintresse
för naturvård och friluftsliv. Planområde berörs inte av riksintressena för
naturvård och friluftsliv.
Hela området kring Smögens hamn omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Motivet för riksintresset är ”Bohusläns
största nu fungerande fiskeläge och fiskauktion, utanför Göteborgs-regionen, där bebyggelsen tydligt speglat samhällets utveckling: en tät äldre bebyggelseklunga i skyddat läge omges av planerade kvarter med dubbelhus och villor påverkade av badortsepoken och den
växande stenindustrin kring sekelskiftet 1900”. Områden som är av kulturhistoriskt riksintresse enligt 3 kap. MB ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada kulturmiljön.
Genomförandet av detaljplanen påverkar inte områdets kulturmiljövärden.
Vattenområdet inom ”Sjöövningsområde Skagen” omfattas även av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 §. Alla detaljplaner inom sjöövningsområden ska remitteras till Försvarsmakten. Detaljplanens genomförande
påverkar inte Sjöövningsområde Skagen.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med
hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Planområdet omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap
MB med genomförandet av detaljplanen bedöms inte vara i konflikt med
bestämmelserna.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Vattenförekomster (SFS 2004:660)
Vattenmyndigheten kartlägger och beskriver tillståndet för alla vattenförekomster i Sverige. För ytvatten anges dels ekologisk status, dels kemisk status. Detta arbete ligger sedan till grund för beslut om vilka miljökvalitetsnormer som skall fastställas för respektive område och vid vilken tidpunkt
de senast skall var uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav
som gäller för varje vattenförekomst.
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Den ekologiska statusen i ytvattenförekomst ”Kungshamns s skärgård”, ”M
Bohusläns skärgårds kustvatten” och ”Sotefjorden” har klassificerats till
måttlig och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa
miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattenstatus.
Byggande av brygganläggningar inom hamnområdet bedöms inte påverka
den ekologiska eller kemiska statusen negativt.
Se också den Miljökonsekvensbeskrivning som är upprättad av HydroGIS
AB 2013-08-07 reviderad 2013-10-18 och som tillhör ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap.

Områdesskydd, 7 kap, MB
Strandskydd inom planområdet är sedan tidigare upphävt genom nu gällande detaljplan. Enligt 7 kapitlet 18 g § miljöbalken återinträder strandskydd
automatiskt inom planområdet om detaljplanen upphävs eller ersätts av en
ny detaljplan. Avsikten är dock att strandskydd inte ska gälla inom planområdet. Kommunen får enligt 4 kap 17 § plan- och bygglagen bestämma att
strandskyddet enligt 7 kap MB ska upphävas för område inom detaljplan.
När den nya planen antas ska därför samtidigt strandskyddet upphävas.
För att strandskyddet ska kunna upphävas måste det föreligga särskilda skäl.
De särskilda skäl för upphävande i 17 kap 18 c § MB som kommunen åberopar för det aktuella området är att det redan används på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syfte samt att det behövs för en
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför planområdet.
Avgränsningen har anpassatas till erforderliga ytor för brygga. samt till ast
omfatta till angränsande detaljplaner
Marken inom området är exploaterad och vattenområdet ligger Smögens
inre hamnområde och är ianspråktaget för båtanknyten verksamhet. Ett genomförande av planen innebär inte att allmänhetens tillgång till strandområden försämras utan bedöms istället förbättras vid utbyggnad av gästhamnen.
Ej heller bedöms livsvillkoren för djur- och växtliv försämras vid genomförandet av planen eftersom både land- och vattenområde redan används för
båtanknyten verksamhet.
I plankartan har enligt PBL 4 kap. 17 § införts en administrativ bestämmelse
som anger att ”Strandskyddet är upphävt”.
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MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra
etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen
för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås. Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De sexton miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en utvärdering en
gång per mandatperiod till regeringen.
Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som bedöms
vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuvarande miljösituationen. Övriga miljömål bedöms för det aktuella planförslaget inte lika relevant att göra avstämning mot. Lokala miljömål finns ännu ej fastlagda.
Hav i balans samt levande kust och skärgård: Brygganläggningen tar endast i anspråk mindre bottenytor med delvis berg och delvis gyttjigt sediment
med skalinslag. Enligt en nyligen framtagen utredning om pålade och flytbryggors påverkan på den marina miljön är påverkan ringa.
Ingen övergödning: Någon ökad övergödningseffekt orsakas ej av brygganläggningen med båtar vid normal användning.
Giftfri miljö: Småbåtsverksamheter kan medföra mer eller mindre diffust
läckage av giftiga ämnen från bottenfärger samt spill av drivmedel, olja,
kylvätska, färgrester mm. Alternativa och mindre giftiga bottenfärger utvecklas successivt av båtbranschen.
Ett rikt växt- och djurliv: Anläggande av flytbryggor innebär att en nykolonisation av fastsittande växter och djur kan äga rum på delar under vattenytan. Vid otillräcklig vattenomsättning kan dock nedfallande djur, deras fekalier och växter orsaka syrekonsumtion i sedimentet under bryggorna.
En nyligen utförd undersökning av Göteborgs Universitet visar att fisk dras
till bryggor.
God bebyggd miljö: Hela Klevens vattenområde karakteriseras av kajer och
bryggor för främst fritidsbåtar. Tillgång till brygganläggningar med båtplatser är i dagsläget en förutsättning en positiv utveckling av det kustnära boendet.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med de nationella miljömålen.
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BEHOVSBEDÖMNING
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller inte.
Under framtagandet av ändringen av detaljplanen har en behovsbedömning
utförts för att bedöma om förslaget kan komma att medföra en betydande
miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Länsstyrelsen gavs tillfälle att yttra sig i frågan, se nedan. Utökningen av
planområdet i den södra delen med tillfartsväg är endast en mindre förändring och någon ny behovsbedömning behöver inte göras.

Sammanfattning
Detaljplanen är förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Förändringen som föreslås sker inom ett befintligt hamnområde och medför
ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Ett genomförande av
planen bedöms inte heller påverka förhållandena inom något Natura 2000område eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.
Inga betydande negativa konsekvenser för den marina miljön befaras uppkomma av de föreslagna åtgärderna.

Ställningstagande
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte genererar en betydande miljöpåverkan, vilket meddelades i samrådsyttrande daterat 2015-06-01 för planändringen.

Lännudden

SMÖGEN

KLEVEN

Bryggans läge

Delar av planområdet sett från öster med föreslaget läget för brygga markerat. Smögenön med Smögenbryggan syns till höger i bild
och Lännudden ligger rakt fram. (Foto Sotenäs kommun).
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Marin miljö
Området är en del av hamnområdet mellan Smögenön och Kleven. Området som helhet karakteriseras som välkänt hamnområde med gästande och
förtöjda båtar längs kajerna på båda sidor. Flera flytbryggor och vågbrytare
finns i inloppet till hamnen. Vattenomsättningen i hamnen, som sker mest genom hamninloppet i öster, är begränsad med en bro samt en betongkulvert i respektive del av den inre smala viken.
Det stora trycket med fritidsbåtar under sommaren medför att den marina
miljön är kraftigt påverkad, varigenom värdefulla bottenmiljöer saknas i
framför allt de inre delarna av Kleven.
Se också den Miljökonsekvensbeskrivning som är upprättad av HydroGIS
AB 2013-08-07, reviderad 2013-10-18, som tillhör ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap.

SMÖGEN
KLEVEN

Bryggans läge

Smögens hamn sett från väster med Smögenön till vänster och Kleven till höger i bild. Bryggans tänkta landfäste är markerat med pil.
(Foto Sotenäs kommun).
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Bebyggelse
Förutsättningar
Samhällsbilden runt hamnen i Smögen karakteriseras främst av bryggdäcken
och kajer utmed strandkanten samt de tätt uppförda sjöbodarna. Längs
hamnens norra sida löper den kända Smögenbryggan med tillhörande sommarbutiker och serveringar. På södra sidan i anslutning till planområdet ligger Smögen Marin AB som bedriver handels- och serviceverksamhet för fritidsbåtar. Ett samutnyttjande av bryggan planeras så att Smögen Marin kan
använda bryggan när gästhamnen inte har behov av den.
I gällande detaljplaner medger landområdet Th ”hamn” närmast vattnet och
Jm samt J1 ”småindustri” för marken ut mot Klevenvägen. I gällande detaljplan medges att kajen förlängs en bit parallellt med hamninloppet.

Vy mot bebyggelsen på Smögensidan

Planförslaget
Möjligheten att utöka kajen kvarstår i planförslaget och området får beteckningen V ”hamn”. Inom kajen får ingen byggnad uppföras. Byggrätt för en
servicebyggand eller liknade för gästhamnen medges en bit in från kajen.
Planen ska göra det möjligt att anlägga en brygga enligt redovisad placering
och utformning nedan.

Smögen Marin sydost om planområdet.
Foto taget från kajen i norr.

>34 m

Vid behov kan en servicebyggnad anordnas i läget för befintlig grå sjöbod i planområdets östra del. Bilden visar bodens
östra fasad.

Planillustrationen visar bryggans placering i Smögens hamn, minst 34 meter från landsidan i norr.
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Vattenområde
Förutsättningar
Det berörda vattenområdet anges i gällande plan som V - ”Öppet vattenområde
som inte får utfyllas eller bebyggas”. Inom området finns bryggor med förtöjningsplatser utmed befintliga kajer. I angränsande detaljplaner anges vattenområdet utanför planområdet i huvudsak som öppet vattenområdet. Öster
om planområdet anger dock en bestämmelse att det inom det öppna vattenområdet ska tillåtas uppförande av en öppningsbar bro eller anläggning som
möjliggör drift av mindre personfärja.
Planförslaget
Denna plan ska möjliggöra för anläggandet av en brygga enligt placering och
utformning redovisad i planillustrationen på föregående sida. Under sommarhalvåret ska den föreslagna bryggan användas som gästhamnsplatser och
utgör då en stor del av gästplatserna i Smögens hamn. Gästhamnsplatserna
kommer att vara en viktig tillgång för det rörliga frilustslivet. På för- och eftersäsong kommer bryggan att användas för iläggning och upptagning av
vinterförvarade båtar av marina belägen på fastigheten Kleven 2:16 söder
planområdet.
Planbestämmelsen för bryggområdet ges benämningen WV1, ”Småbåtshamn där bryggor får uppföras”. Övrigt vattenområde ges bestämmelsen W,
”Öppet vattenområde”. Bryggan ska vara placerad minst 34 meter från
landsidan i norr enligt redovisad placering i illustrationen på föregående sida.
Tillstånd för vattenverksamhet krävs. I ansökan om tillståndet finns en
MKB där påverkan på vattenmiljön beskrivs.

Hälsa och säkerhet
I händelse av brand behöver Kustbevakningen komma in i gästhamnen för
att bistå räddningstjänsten med vatten. För att säkerställa framkomligheten
för Kustbevakningens större båt, KVB 032 ska avståndet från bryggans yttre
kant vara minst 34 meter till landsidan i norr (Smögen).
Nya bryggor bör enligt Transportstyrelsen ur säkerhetssynpunkt märkas ut i
sjökort samt förses med belysning.

>34 m

Avståndet från bryggans yttre kant till landsidan i norr ska vara minst 34 meter.
(Bild Rixöbryggan)
Planbeskrivning
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Geoteknik
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom planområdet av berg i eller
nära i dagen och det bedöms inte vara några problem med stabiliteten.

Gator och trafik
Planområdet nås från Klevenvägen i söder. Jämfört med planändringen som
tidigare var föremål för samråd har detta planförslag utökats i söder för att
säkerställa framkomligheten till bryggan och dess landfäste. Framkomligheten säkerställs genom att allmän plats lokalgata föreslås från Klevenvägen
fram till hamnområdet. Möjlighet till backvändning finns i slutet av gatan.
På för- och eftersäsong kommer bryggan främst att användas för båtar som
har vinterförvarats i närheten. Båtarna kan då hämtas av sina ägare vid bryggan efter sjösättning och lämnas vid bryggan när det är dags för upptagning.
Parkering kan ske på marinas besöksparkeringar eller på en större allmän
parkering i början på Klevenvägen cirka 300 meter väster om området.
Utmed Klevenvägen finns trottoar utbyggt, vilket ger en säker trafikmiljö
för de som promenerar till och från bryggan.
Planförslaget bedöms inte orsaka någon ökad trafik av nämnvärd omfattning.

Klevenvägen sett mot öster.
(Foto Sotenäs kommun).)

Planområdets tillfart, sett från Klevenvägen i söder. (Foto Sotenäs kommun)

VA och el
Vatten- och spillvattenledningar ligger i den föreslagna lokalgatan. I dagsläget finns inget behov av anslutning till vatten- och avloppsnätet.
Angränsande fastigheter är anslutna till el. Vid behov av elförsörjning till nya
bryggor eller eventuell servicebyggand är det möjligt att lösa.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att få utnyttja
planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
Huvudmannaskap
Sotenäs kommunen är huvudman för allmän platsmark. Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän platsmark inom planområdet.
Ansvarsfördelning
Ansvaret för genomförandet sammanfatas i nedanstående tabell.
Anläggning

Genomförandeansvarig

Drift och underhållsansvarig

Kommunen

Kommunen

Fastighetsägare

Fastighetsägare

W – Öppet vattenområde

Fastighetsägare

Fastighetsägare

WV1 – Småbåtshamn

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Allmän plats:
LOKALGATA

Kvartersmark:
V - Hamn

Vattenområde:

Avtal
Avtal om upplåtande eller arrende kan komma att upprättas.

Planbeskrivning
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare
Planområdet omfattas av fastigheten Smögenön 1:414 och Smögenön 1:1.
Båda fastigheterna ägs av Sotenäs kommun. Gränsen mellan de båda fastigheterna är dock outredd i vattnet. För fullständig redovisning av fastighetsägare och rättighetsinnehavare inom och angränsande planområdet hänvisas
till den fastighetsförteckningen som tillhör detaljplanen.
En lantmäteriförrättning pågår med ärendenummer O141556 och en viss
osäkerhet i ägandet råder.
Samfälligheter, servitut och rättigheter
Inom planområdet finns ett officialservitut ”Serv 1 1427-75.3” för väg till
förmån för fastigheterna Kleven 2:10 och 2:16 sydväst om planområdet.
Utanför planområdet finns en anläggningssamfällighet Kleven GA:1 (VAledningar) med delägande fastigheter Kleven 2:10 och 2:16 och fem rättigheter:
Serv 2 (officialservitut gångväg 1427-75.1) till förmån för Smögenön 1:414,
Serv 3 (officialservitut område 1427-75.2) till förmån för Kleven 2:16,
Serv 4 (officialservitut väg 1427-75.4) till förmån för Kleven 2:10,
Serv 5 (officialservitut byggnad 1427-75.5) till förmån för Kleven 2:16,
Lr 1 (Ledningsrätt vatten och avlopp 1427-535.1) till förmån för Sotenäs
kommun.
Genomförandet av planförslaget påverkar inte några samfälligheter eller rättigheter inom eller utanför planområdet.

Utdraget ur grundkartan visar befintliga
servitut och rättigheter.
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Ekonomiska frågor
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen bekostas av kommunens tekniska kontor.
Eventuella lantmäteriförrättningar initieras och bekostas av berörd fastighetsägare.
Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät belastar respektive
fastighetsägare.

Tekniska frågor
Befintlig utbyggd gata behålls.
Ingen VA-anslutning är aktuell i förslaget.
Elanslutning kan komma att bli aktuell för att förse båtplatser med el samt
för att kunna förse bryggor med belysning.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Efter granskningen kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om
beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.

Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens
genomförande:
Dec 2016
Beslut om granskning
Jan/feb 2017
Granskning av förslag till detaljplan
Mars
Godkännande av detaljplan
April
Antagande av detaljplan
Maj
Laga kraft
Tidpunkten för laga kraft förutsätter at ingen erinran mot planförslaget inkommer samt att antagandebeslutet inte överklagas.

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Linda Hansson, planeringsarkitekt i samarbete med Per Bengtsson, projektledare på
tekniska kontoret, Sotenäs kommun. Förslaget har handlagts av Amanda
Jansson, planhandläggare/bebyggelseantikvarie på Miljö- och byggförvaltningen, Sotenäs kommun.

Amanda Jansson
Sotenäs kommun
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Linda Hansson
Rådhuset Arkitekter AB
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