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Ändring av detaljplan för Gravarne 3:1 och 3:6, Biogasanlägg-
ning, Kungshamn 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd om förslag till ändring av detaljplan för Gravarne 3:1 och 3:6, Biogasanläggning, 
Kungshamn har genomförts i enlighet med plan -och bygglagen (2010:900).  

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom den västra delen av planområdet för att 
möjliggöra en utveckling och utökning av befintlig industriverksamhet. 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område har varit ute på samråd under tiden 2 dec 2021 
– 14 jan 2022. Samrådshandlingar var daterade 2021-10-18.  

Berörda myndigheter och intresseföreningar, enligt särskild sändlista, samt berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, har getts tillfälle att yttra sig. Planhandlingarna har varit tillgängliga på kom-
munens hemsida: www.sotenas.se.  

 

Inkomna synpunkter och kommentarer  
Med anledning av samrådet har 11 yttranden inkommit från 9 remissinstanser och 2 sakägare, 
varav inga sakägare har invändningar mot detaljplanen. Yttrandena har pga. sin omfattning här i 
vissa fall sammanfattats.  

 
1. Länsstyrelsen 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som kan innebära att bebyggelsen blir olämplig 
för människors hälsa och säkerhet samt att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs. Frå-
gorna måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

http://www.sotenas.se/
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Länsstyrelsen befarar att nedanstående prövningsgrunder kan komma att påverkas negativt, 
därav behöver underlaget justeras och kompletteras till granskingskedet.  

• Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.  

 

Hälsa och säkerhet 
Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska instituts yttrande.  
I planbeskrivningen bedöms stabiliteten för ändringsområdet vara tillfredsställande för den 
byggnation som planändringen avser. Bedömningen förefaller vara hämtad från den geotekniska 
utredningen som utfördes för planområdet 2015 vilken avsåg den tidigare planerade bebyggel-
sen. Med det aktuella planändringsförslaget kommer dock utökade belastningar möjliggöras ge-
nom ökad nockhöjd samt att området för tillåten byggnation utökas.  
I dagsläget stämmer inte de geotekniska handlingarna överens med planhandlingarna. SGI anser 
därför att den geotekniska bedömningen behöver förnyas m.h.t. de förändrade förhållanden som 
det nya planförslaget medger. Området för den nu planerade byggnaden täcker stora delar av 
den befintliga slänten mot havet. SGI anser att det i planskedet behöver klarläggas vad som 
krävs för att göra marken lämplig för den planerade bebyggelsen. Lämpliga släntlutningar, be-
hov av stödkonstruktioner etc. behöver utredas för att exempelvis förhindra att utrymmesbrist 
uppstår. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att uppnå tillfredsställande släntstabilitet anser 
SGI ett dessa ska säkerställas i planen på ett plantekniskt korrekt sätt. 
 

Kommentar 
I det fortsatta planarbetet kommer en geoteknisk utredning tas fram. 

 
Skyfall 
Då planändringen innebär att prickmark tas bort och mer bebyggelse planeras kan konse-
kvenserna vid ett skyfall påverkas. Kommunen behöver belysa hur ändringen påverkar kon-
sekvensen vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Om åtgärder behövs för att riskerna ska vara 
acceptabla, behöver dessa säkerställas. 
 

Kommentar 
Konsekvenserna av skyfall samt eventuella åtgärder ska beskrivas i planbeskrivningen och om 
åtgärder behövs för att förhindra ras och skred ska det säkerställas i detaljplanen. 

 
Risk 
Hantering av biogas medför risker för omgivningen utöver lukt. När prickmark försvinner 
minskas avståndet mot angränsande bebyggelse vilket kan leda till ökad risk. Avståndet till 
känslig bebyggelse bedöms vara långt, men även risker till andra verksamheter bör belysas. 
Kommunen behöver därför beskriva hur ändringen påverkar riskbilden i området och om 
åtgärder är nödvändiga för att riskerna ska vara acceptabla. 
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Kommentar 
Konsekvenserna av hur föreslagen planändring påverkar riskbilden i området ska beskrivas i 
planbeskrivningen.  

 
Miljökvalitetsnormer 
Vatten 
I Miljökonsekvensbeskrivningen Detaljplan för Gravarne 3:1 och 3:6 Antagen 2015-10-05, 
justerad 2015-11-18, under kapitel 7.7 Utsläpp till hav, Miljökvalitetsnormer redogör kom-
munen för vattenförekomsten, dess ekologiska och kemiska status samt miljökvalitetsnorm. 
Dock är dessa uppgifter från 2009. Uppgifter från VISS 2021 visar att vattenförekomstens, 
Kungshamns skärgård har klassningen måttlig ekologisk status och miljökvalitetsnormen är 
god ekologisk status till 2027. Planbeskrivningen för ändring av detaljplan behöver uppdat-
eras med korrekta uppgifter gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten. Uppgifter 
finns på VISS, www.viss.lansstyrelsen.se.  
Kommunen behöver visa hur planändringen inverkar på möjligheterna att nå miljökvalitets-
normerna för vattenförekomsten samt hur miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten inte 
ska försämras. 

 

Kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras med korrekta uppgifter gällande MKN för vattenförekomsten, 
planändringens inverkan på dessa och eventuella åtgärder för att se till att statusen bibehålls. 

 

Råd enligt PBL och MB 
Trafik 
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet.  
 
Dagvatten  
Länsstyrelsen anser att det är positivt att dagvattnet ska omhändertas inom kvartersmark. 
Kommunen behöver dock visa de olika typerna av dagvatten, som nämns under Teknisk för-
sörjning, VA och dagvatten i planbeskrivningen. Vilka områden och/eller egenskaper avgör 
om dagvattnet klassas som smutsigt och behöver renas i Renahavs reningsanläggning. 

Kommentar 

Planbeskrivningen korrigeras angående beskrivningen av dagvatten. 
 
Övrig upplysning 
I anslutning till planområdet finns möjlighet till framtida upprustning av kaj. Länsstyrelsen vill 
upplysa om att kaj utgör tillståndspliktig eller anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmäl-
ningspliktig vattenverksamhet prövas hos Länsstyrelsen, tillståndspliktig vattenverksamhet prö-
vas hos mark- och miljödomstolen. Var prövningen av vattenverksamheten sker beror på om-
fattning, art, enskilda intressen med mera. 
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Behovsbedömning 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget med nu kända förhållanden inte innebär betydande påver-
kan på miljön, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
Kommentar 
I det fortsatta planarbetet kommer en geoteknisk utredning tas fram. 

Konsekvenserna av skyfall samt eventuella åtgärder ska beskrivas i planbeskrivningen och om 
åtgärder behövs för att förhindra ras och skred ska det säkerställas i detaljplanen. 

Konsekvenserna av hur föreslagen planändring påverkar riskbilden i området ska beskrivas i 
planbeskrivningen.  

Planbeskrivningen uppdateras med korrekta uppgifter gällande MKN för vattenförekomsten, 
planändringens inverkan på dessa och eventuella åtgärder för att se till att statusen bibehålls. 

Planbeskrivningen korrigeras angående beskrivningen av dagvatten. 
 

2. Lantmäteriet 

Planförslaget godkänns inte  
När en plan är aktuell för att handläggas med begränsat standardförfarande har Lantmäteriet föl-
jande utgångspunkt: Planförslaget ska vara så korrekt och komplett att det utifrån våra bevak-
ningsområden inte behöver göras någon justering eller komplettering av planhandlingarna. Det 
aktuella planförslaget innehåller sådana brister att Lantmäteriet inte godkänner det i dess nuva-
rande skick. Skälen till detta redovisas nedan under rubriken ”För plangenomförandet viktiga 
frågor där planen måste förbättras”.  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Ändringsområdesgräns  
I plankartan finns det en så kallad ändringsområdesgräns som markerar området där det sker 
ändringar av detaljplanen. Det finns dock problem med redovisningen:  
Ändringsområdesgränsen finns inte med i Boverkets gränshierarki och det är därför oklart vilka 
bestämmelser som avgränsas av gränsen, möjligen kan man se den som en illustrationslinje som 
därmed inte påverkar några bestämmelser alls.  
I plankartan är ändringsområdesgränsen ritad ovanpå andra gränser – egenskapsgränser och 
planområdesgränser tror jag. Men eftersom den röda linjen är så tjock, så framgår det inte av 
plankartan vilka gränser det är som ligger under den. Eftersom plankartan är den enda juridiskt 
gällande handlingen i en detaljplan så är det som bekant viktigt att regleringen är klar och tyd-
lig, vilket denna utformning inte blir.  
 
Bestämmelsen om genomförandetid  
Som det anges i planbeskrivningen så är den aktuella planen en planändring och genomförande-
tiden för underliggande plan slutar 2022-07-07. I planändringen har det blivit en olycklig ut-
formning av bestämmelsen om genomförandetid av följande skäl:  
Om det går som det är tänkt och planändringen får laga kraft innan genomförandetiden går ut, så 
får ändringarna samma genomförandetid som resten av planen. Problemet är då att det på den 
aktuella plankartan inte står någon information om den ursprungliga planen till exempel om när 
dess genomförandetid slutar, eller vilket datum som den fick laga kraft.  
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Om planen får laga kraft efter att genomförandetiden för underliggande plan gått ut ska istället 
en ny genomförandetid anges för de frågor som ändrats. I så fall bör det framgå av bestämmel-
sen om genomförandetid att den avser planändringen.  
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
Som bekant finns det stora begränsningar i kommunens möjlighet att ändra en plan under på-
gående genomförandetid. I planbeskrivningen saknas motivering av varför ändring av den aktu-
ella planen kan ske. 
 
Kommentar 
Markeringen för den ändrade delen av detaljplanen korrigeras så att underliggande gränser syns. 
Gällande detaljplan behåller sin genomförandetid som är 5 år (till 2022-07-07) och ändringen 
får en genomförandetid på 5 år. 
 

3. Statens geotekniska institut 

I planbeskrivningen bedöms stabiliteten för ändringsområdet vara tillfredsställande för den 
byggnation som planändringen avser. Bedömningen förefaller vara hämtad från den geotekniska 
utredningen som utfördes för planområdet 2015 ([2] och [3]), vilken avsåg den tidigare plane-
rade bebyggelsen. Med det aktuella planändringsförslaget kommer dock utökade belastningar 
möjliggöras genom ökad nockhöjd samt att området för tillåten byggnation utökas. I dagsläget 
stämmer inte de geotekniska handlingarna överens med planhandlingarna. SGI anser därför att 
den geotekniska bedömningen behöver förnyas m.h.t. de förändrade förhållanden som det nya 
planförslaget medger. Området för den nu planerade byggnaden täcker stora delar av den befint-
liga slänten mot havet. SGI anser att det i planskedet behöver klarläggas vad som krävs för att 
göra marken lämplig för den planerade bebyggelsen. Lämpliga släntlutningar, behov av stöd-
konstruktioner etc. behöver utredas för att exempelvis förhindra att utrymmesbrist uppstår. 
Krävs det åtgärder eller restriktioner för att uppnå tillfredsställande släntstabilitet anser SGI att 
dessa ska säkerställas i planen på ett plantekniskt korrekt sätt. 

Kommentar 
I det fortsatta planarbetet kommer en geoteknisk utredning tas fram. 
 

4. Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket har utöver nedanstående inga synpunkter på föreslagen ändring av detaljplanen.  

Om framtida förändringar i området medför att byggnader, kajer, strandlinje eller likande redo-
visade i sjökort behöver förändras ska detta rapporteras till Sjöfartsverkets Ufs-redaktion 
(underrättelser för sjöfarande). 

Kommentar 
Tack för synpunkterna.  

 

5. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Naturvärden och skyddad natur  
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Om planen ändras och hänvisning till upphävande av strandskydd tas bort kan det se ut som 
strandskyddet inte är upphävt, därför kanske det vore bra att skriva i plankartan att strandskyd-
det är upphävt i och med den tidigare planens antagande. 

Kommentar 
Gällande detaljplan har en planbestämmelse, a2, och en administrativ gräns som visar var 
strandskyddet är upphävt. Bestämmelsen och gränsen ska vara kvar på plankartan, det har fel-
aktigt tagits bort på samrådshandlingen.  

 

6. RAMBO AB 

Detaljplanen ska följa Sotenäs kommuns avfallsföreskrifter vad gäller avfall. Vändzon ska fin-
nas och vägens bredd minst 3,5 meter med 1 meter fri yta på var sida. Som mest 10 % lutning på 
väg samt plan hårdgjord yta för kärlen. Kärl och iordningställande av mark för kärl bekostas av 
exploatören. 

Kommentar 
Tack för synpunkterna.  

 

7. Västvatten AB 

Sotenäs Vatten AB har av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs kommun fått möjligheten 
att yttra sig angående rubricerad detaljplan. Syftet med planändringen är att utöka byggrätten 
inom den västra delen av befintligt industriområde. Högsta tillåtna nockhöjd blir +21 meter 
inom hela ändringsområdet och prickmarken i söder tas bort, i övrigt kvarstår gällande planbe-
stämmelser.  

Synpunkter  

Dricksvatten  

Inga synpunkter.  

Spillvatten  

För kännedom närmar sig Omholmen ARV sin belastningsgräns och ytterligare påkopp-
lingar/ökningar av spillvattenflöde är förenat med omfattande åtgärder.  

Dagvatten  

Inga synpunkter.  

Övriga synpunkter  

s.2 ”VA/dagvatten” ändra till vatten/spill-/dagvatten.  

s.9 ”VA och dagvatten” ändra till Vatten, spill- och dagvatten.  

s.13 ”VA och dagvatten” ändra till Vatten, spill- och dagvatten. 

Kommentar 
Tack för informationen. Planhandlingarna uppdateras med korrekt benämning. 
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8. Räddningstjänsten  

Räddningstjänsten har granskat planförslaget och har inget att erinra mot ansökan. 

 

9. Trafikverket  

Ärendebeskrivning 
Kommunen har tagit fram förslag till ändring av befintlig detaljplan i syfte om att utöka bygg-
rätten inom västra delen av planområdet för att möjliggöra en utveckling och utökning av befint-
lig industriverksamhet. Planområdet ansluter till statlig allmän väg 174, befintlig anslutning av 
försedd på vänstersvängfält. 
 
Synpunkter och upplysningar 
Trafikverket har i tidigare yttrande lämnat synpunkter på en uppgift om att planförslaget skulle 
medföra en minskning av tunga transporter med 20 % och att en motivering till detta önskas. I 
dialog med plankonsulten har Trafikverket nu fått information om att någon sådan uppgift inte 
lämnats. 
 
Trafikverket bedömer att en ändring av gällande detaljplan endast medför en marginell påverkan 
på det statliga vägnätet. Trafikverket har därmed inget att erinra.  

Kommentar 
Tack för synpunkterna. 

 

Sakägare enligt fastighetsförteckning 
10. Gravarne 3:6 

Ingen erinran. 

 

11. Vägga 2:427 

Ingen erinran. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen anger följande prövningsgrunder: Bebyggelse blir olämplig för männi-
skors säkerhet med avseende på geoteknik, skyfall och risker med en ny byggnad samt 
att miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.  

 
Lantmäteriet anser att redovisningen av ändringsområdesgränsen på plankartan samt ge-
nomförandetiden behöver justeras. 

 

Förslag till fortsatt arbete 
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Inför granskningen av detaljplanen ska planhandlingarna justeras enligt nedan: 

Plankartan  

• Ändringsområdets markering justeras 
• Genomförandetiden för ändringen anges 
• Mindre korrigeringar så att befintliga bestämmelser och gränser på plankartan kvarstår 

och det som ändras markeras tydligt 
 

Planbeskrivningen  

• Förtydligas med konsekvenserna av skyfall 
• Förtydligas med påverkan på riskbilden i området 
• Uppdateras med uppgifter gällande MKN för vattenförekomsten 
• Kompletteras med information kring dagvatten 

Utredningar som behöver tas fram:  

• Geoteknisk utredning 

Utöver detta görs redaktionella uppdateringar i planbeskrivning. 

Detaljplaneprocessen 
De synpunkter som kommit in under samrådet ligger som grund för fortsatt planarbete. 
Planarbetet fortsätter att bedrivas med standardförfarande. Förslaget till detaljplan kommer att 
justeras och nya handlingar, granskningshandlingar, skickas därefter ut till berörda sakägare och 
remissinstanser. Inkomna yttranden sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.  

Därefter upprättas det planförslag kommunen avser att anta. När detaljplanen antagits vinner 
den laga kraft tre veckor efter antagandet under förutsättning att ingen har överklagat 
detaljplanen. 

 

 

 

Ellen Jansson  

Planhandläggare  
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