
 

ANTAGANDEHANDLING 

 

 

 

Detaljplan för   

SÄM 2:1 m.fl.  

Bovallstrand, Sotenäs kommun, Västra Götalands län  
  

  
  

PLANBESKRIVNING 2018-03-26, justerad 2018-06-29 
  



 

 

 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta med planbestämmelser, skala 1:500, format: A1 

Till planen hör följande handlingar: 
• Illustrationskarta, skala 1:500, format: A1 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

Utredningar: 
• Översiktlig bergteknisk undersökning för DP Säm 2:1, 

Bovallstrand, Sotenäs kommun. Petro Team Engineering AB  
2015-08-10 

• Del av Säm 2:1, Bovallstrand i Sotenäs kommun. VA och 
dagvattenutredning för ny detaljplan. Aqua Canale 2016-04-14, 
Reviderad 2018-02-20 

• Säm 2:1 Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan Projekterings-
PM/Geoteknik, Bohusgeo 2016-01-22, reviderad 2016-11-02 

Bilaga 1:1 Planområde med planerad byggnation samt 
beräkningssektioner  

Bilaga 2:1-2:11 Beräkningssektioner. 

• Säm 2:1 Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan Markteknisk 
undersökningsrapport/Geoteknik (Mur/Geo), Bohusgeo 2016-01-22 

Bilaga 1:1-1:5 Kalibreringsprotokoll, fältutrustning 

Bilaga 2:1-2:6 Utvärderade CPT-sonderingar i Conrad 

Bilaga 3:1-3:3 Portrycksmätningar 

Bilaga 4:1-4:4 Rutinundersökning, lab 

Bilaga 5:1-5:3 Ödometerförsök-CRS 

• Bedömning av påverkan på Bottnefjordens miljökvalitetsnorm, 
ALcontrol AB, 2017-02-06  

• Naturvärdesinventering Säm 2:1, Bovallstrand, Sotenäs kommun, 
Naturcentrum, 2016-12-22 

• Säm 2:1, Bovallstrand: Planförslagets effekter på naturvärden, 
Naturcentrum, 2017-04-07 

Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 
Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 

Uppdragsnummer: 311 797 
 

Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB 
där inget annat anges. 
 



   1 

 

 

 

Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning 
Bovallstrand, Sotenäs kommun  2018-03-26, justerad 2018-06-29 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING ................................................................................... 2 

Bakgrund ........................................................................................... 2 

Planförslagets syfte och huvuddrag .................................................... 3 

Planområdet ...................................................................................... 3 

Planprocessen ................................................................................... 4 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................... 5 

Översiktsplan ..................................................................................... 5 

Detaljplan ........................................................................................... 5 

Kommunala beslut ............................................................................. 6 

Kommunfullmäktiges vision 2020 ....................................................... 6 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER .......... 7 

Grundläggande hushållningsbestämmelser,  3 kap MB....................... 7 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB ................................. 7 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB ........................................................... 8 

PLANFÖRSLAGET – FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER .............................................................. 10 

Natur ................................................................................................ 10 

Bebyggelse ...................................................................................... 14 

Lek och rekreation............................................................................ 18 

Gator och trafik ................................................................................ 19 

Teknisk försörjning ........................................................................... 20 

Hälsa och säkerhet .......................................................................... 24 

BEHOVSBEDÖMNING ............................................................... 25 

MILJÖMÅL .................................................................................. 26 

Allmänt............................................................................................. 26 

Påverkan ......................................................................................... 26 

GENOMFÖRANDE ..................................................................... 27 

Allmänt............................................................................................. 27 

Organisatoriska frågor ...................................................................... 27 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser ..................................... 29 

Ekonomiska frågor ........................................................................... 30 

Tekniska frågor ................................................................................ 31 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR ...................................................... 31 

Fortsatt arbete.................................................................................. 31 

Preliminär tidplan ............................................................................. 31 

Medverkande i planarbetet ............................................................... 32 

Justeringar ....................................................................................... 32 

 



 

 

 

 

2 

ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

INLEDNING 
Bakgrund 
Ägaren till fastigheten Säm 2:1 önskar pröva om fastigheten är lämplig för 

bostadsbebyggelse. Fastigheten ligger i den norra delen av Bovallstrand, 

söder om väg 174 som fungerar som infart till samhället norrifrån. Ägaren 

har ansökt om och erhållit ett positivt planbesked för cirka 25 enbostadshus 

och två flerbostadshus med vardera 6 lägenheter (KS 2009-05-27 § 87).  

Sedan planbeskedet gavs år 2009 har ägaren till Säm 2:1 förvärvat delar av 

fastigheten Heljeröd 1:24. Ägaren önskar att även pröva om de delar av 

Heljeröd 1:24 som uppgått i Säm 2:1 är lämpliga för bostadsbebyggelse. 

Området ligger på ängsmark nedanför det bergiga område där plantillstånd 

tidigare givits.  

Kommunen och ägaren önskar dela upp exploateringsområdet i två delar efter 

områdets förutsättningar: ängsdelen och bergsdelen. För de två olika områdena 

kommer varsin detaljplan att tas fram.  

Det aktuella planförslaget behandlar den norra delen av Säm 2:1 och en mindre 

del av Heljeröd 1:24.  

Orienterande bild över Bovallstrand med 
planområdet utritad med röd linje. 
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Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning 
Bovallstrand, Sotenäs kommun  2018-03-26, justerad 2018-06-29 

Planförslagets syfte och huvuddrag 

Planförslaget syftar till en utbyggnad av 10-15 bostäder i villor och parhus, 

radhus eller mindre flerbostadshus inom ett cirka 1,7 hektar stort område.  

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger vid den norra infarten till samhället Bovallstrand, söder 

om väg 174. Den norra delen av planområdet utgörs av obebyggd öppen 

ängsmark. Den södra delen utgörs av ett kuperat bergsområde. 

Planområdet omfattar delar av fastigheten Säm 2:1. Mot sydväst gränsar om-

rådet till ett obebyggt höjdparti i nordväst-sydostlig riktning. Nordost om 

området ligger gles bostadsbebyggelse utmed Bruksgatan och Heljerödsga-

tan.  

I norr gränsar planområdet till ett utbyggnadsområde inom detaljplan för 

Heljeröd 1:8. Stärkestensvägen går igenom detta planlagda område och an-

sluter till väg 174. 

  

Planområdets ungefärliga avgränsning marke-
rad med vit linje. Säm 2:1 rastrerad med röd 
linje. 
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ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

Markägoförhållanden 
Fastigheten Säm 2:1 ägs av exploatören. Övriga ägarförhållanden framgår av 

fastighetsförteckningen. Över fastigheten Heljeröd 1:24 går två servitut 

(1427-765 1 och 1427-765 2) för vägändamål som tillåter in- och utfart över 

fastigheten. Det norra servitutet ingår i det aktuella planområdet.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-

heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 

detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-

ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 

de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 

motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-

plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-

skrivningen. 

Samråd om detaljplanen har genomförts mellan våren/sommaren 2016. Ef-

ter samråd har inkomna synpunkter sammanställts och besvarats i en sam-

rådsredogörelse. Utifrån synpunkterna har planförslaget sedan bearbetats. 

En ny möjlighet till insyn och påverkan ges genom att förlaget hålls tillgäng-

ligt för granskning innan detaljplanen kan antas. Detaljplanen har varit ut-

ställd för granskning under våren 2018. 

Standardförfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen, PBL 2010:900 (SFS 

2014:900) och bedrivs med standardförfarande. Detta förfarande tillämpas 

om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrel-

sens granskningsyttrande, saknar betydande intresse för allmänheten och 

inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.   
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Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning 
Bovallstrand, Sotenäs kommun  2018-03-26, justerad 2018-06-29 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan ÖP 2010 ligger det aktuella planområdet inom 

”område för bebyggelseutveckling inom tätort”. I översiktsplanen gäller för 

det aktuella området, betecknat U49 Säm: ”Utredningsområde för bostäder. Till-

fart bör ske från väg 174 via nyligen planlagt område (Heljeröd 1:8).” 

Detaljplan 
Planområdet är inte tidigare planlagt. Planområdet gränsar i norr till detalj-

plan för Heljeröd 1:8 som vann laga kraft 2010-03-23 och som möjliggör ut-

byggnad av en grupp om maximalt 17 nya enbostadshus. 

  

Ovan: Utsnitt från ÖP 2010 Bovallstrands tä-
tortsområde. 

Ovan och till vänster: Utsnitt från ÖP 2010 som 
visar på utredningsområdet för bostäder – U49 
inom generellt område för tätorten. 

Ovan: Detaljplan för Heljeröd 1:8. 
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ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

Kommunala beslut 
En första ansökan om att få pröva bebyggelse inom området inkom 2001-

11-22. Miljö- och byggnämnden avslog ansökan 2002-03-21.  En ny ansökan 

inkom 2006-11-11, den ansökan avslogs från att prövas före hösten 2008. 

Ett beslut om att medge prövning av inkommen ansökan i detaljplan för de-

lar av fastigheten Säm 2:1 m fl togs av Kommunstyrelsen 2009-05-27 § 87.  

27 augusti 2013 inkom exploatören med en komplettering av planansökan 

bestående av förnyade skisser på bebyggelsen. Skisserna kompletterades 

med en ansökan om upprättande av planutredning daterad 2014-03-11 där 

bebyggelse på den norra delen av Säm 2:1 (tidigare Heljeröd 1:24) föreslogs.  

2014-04-10 § 21 tog Byggnadsnämnden beslut om att lyfta ärendet Säm 2:1 

från kategorin ”Avvaktande” till kategorin ”Pågående” planer.  

Samråd för planen genomfördes sommaren 2016. Efter samrådet samman-

ställdes inkomna yttrande i en samrådsredogörelse. 11 yttranden inkom. 

Med samrådsredogörelsen som grund togs ett beslut i byggnadsnämnden 

2016-12-08 om att godkänna samrådsredogörelsen samt att gransknings-

handlingar ska upprättas i enlighet med samrådsredogörelsens förslag till 

fortsatt arbete och därefter ställa ut planen för granskning. 

Kommunfullmäktiges vision 2020 
Vision 2020 omfattar övergripande och långsiktiga mål som ligger till grund 

för och är vägledande i hela den kommunala verksamheten. Vision 2020 ly-

der: "Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar ut-

veckling och framtidstro" och beskrivs under följande punkter: 

• Ett gott liv i Sotenäs - hela livet, präglat av respekt för den enskilde och 

människors lika värde 

• Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

• Goda betingelser för företagande 

• En attraktiv besökskommun 

• Alla finner sitt önskade boende 

• Ett rikt fritids- och kulturutbud 

• Ett livslångt lärande 

 

 

 

 
 

 

 

Ovan: Strukturbild för Norra Bohuslän. 
Planområdet är beläget i det kustnära områ-
det som enligt strukturplanen innehåller bl.a. 
lokala centra och besöksnäring.  
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Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning 
Bovallstrand, Sotenäs kommun  2018-03-26, justerad 2018-06-29 

Strukturplan norra Bohuslän 
Kommunfullmäktige har 2009-10-14 antagit "Strukturplan/ överenskom-

melse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplane-

ring och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän". Planen ska vara vägle-

dande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän och gäl-

ler från 1 januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att norra Bohuslän är ett 

attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god 

tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kust-

samhällen. Kommunerna ska planera för en positiv och långsiktig utveckling 

för att främja dessa kvalitéer. Den bebyggelse som föreslås i planförslaget 

ligger i ”Kustnära område”. 

 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS 
BESTÄMMELSER 
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 

som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 

kulturmiljön.  

Norr om länsväg 174 omfattas stranden och vattnet av riksintresse för na-

turvård, ”NO 114063 Åbyfjorden-Bärfendalen”, som är utökat till att också 

omfatta hela Bottnefjorden och dalgången som innefattar Tosteröds vatten 

mot det innersta av Sotenäset. 

Den föreslagna bostadsbebyggelsen ligger utanför riksintresseområdet och 

bedöms inte skada detta. Dagvattnen föreslås i möjligaste mån rinna i öppna 

diken efter fördröjning i dagvattendamm. Längden på rinningsvägen till 

Bottnefjorden innebär att slam och partiklar hinner sjunka till botten i dag-

vattendamm eller dike innan det når havet.  

Inga åtgärder föreslås inom riksintresseområdet norr om väg 174.  

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. 

Detta innebär att ingrepp och exploateringsföretag endast får genomföras 

om de inte påtagligt skadar de natur- och kulturvärden som ligger till grund 

Utsnitt från ÖP2010 som visar område av 
riksintresse för naturvård norr om väg 174 
samt område som berörs av särskilda hus-
hållningsbestämmelser enligt 4 kapitlet i 
miljöbalken. 
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ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

för bestämmelserna. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utveckling 

av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Eftersom föreliggande 

planförslag innebär en utveckling av tätorten Bovallstrand bedöms inte plan-

förslaget motverka syftet med riksintresset. 

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. Mil-

jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 

parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-

ten samt omgivningsbuller.  

En bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för Bottnefjorden har 

utförts av ALcontrol AB 2017-02-06. Bedömning baseras på den dagvatten-

lösning som presenterats under samrådet. Inför granskning har dagvatten-

lösningen reviderats avseende hur regnvatten ska fördröjas. Principlös-

ningen är dock densamma. Alcontrols bedömning är därför fortfarande ak-

tuell. 

Vattenförekomster (SFS 2004:660)  
Planområdets närliggande kustvatten Bottnafjorden omfattas av miljökvali-

tetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska 

statusen för vattenområdet måttlig, biologiska kvalitetsfaktorer som klassats 

som måttliga är bottenfaunan (data saknas för vattenförekomsten bedöm-

ning baseras på utanförliggande vattenförekomst). 

Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status ska 

uppnås till år 2027. Enligt VISS (Vatteninformation sverige) kan god ekolo-

gisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer 

som indikerar näringsämnespåverkan) inte uppnås till 2021 på grund av att 

över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från ut-

sjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras 

till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. 

Vattenförekomstens kemiska status är god men uppnår ej god ytvattenstatus 

med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter 

(PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i 

fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i 

Sverige. Det går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska hal-

terna. Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt undantag i 

form av ett mindre strängt krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och 

PBDE. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvat-

tenstatus. De nuvarande halterna (december 2015) får dock inte öka. 

De planerade tomterna ska anslutas till det kommunala VA-systemet. Dag-

vattenflödet, som kommer att öka till följd av exploateringen, ska fördröjas 

inom planområdet.  
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Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning 
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Bedömningen är att aktuell detaljplan inte kommer leda till att miljökvalitets-

normen för vattenförvaltning överstigs samt att ekologisk eller kemisk status 

inte försämras i Bottnefjorden på grund av planens genomförande eftersom 

dagvatten från området kommer renas i en dagvattendamm och i de diken 

som leder från dagvattendammen till Bottnafjorden.  

Ingen grundvattenförekomst påverkas av detaljplanen. 

Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)  
Bottnefjorden har också miljökvalitetsnormer kopplade till fisk- och mussel-

vattenförordningen. Området är utpekat som musselvatten. Det betyder att 

de gränsvärden och riktvärden för musselvatten anges som anges i förord-

ningens bilaga 2 ska råda. Avsikten med förordningen är att inom området 

göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en 

hög kvalitet på skaldjursprodukter som äts direkt av människor. 

De planerade tomterna ska anslutas till det kommunala VA-systemet. Dag-

vattenflödet, som kommer att öka till följd av exploateringen, ska fördröjas 

inom planområdet. Bedömningen är att den aktuella detaljplanen inte kom-

mer leda till att kvalitetsnormer för förekomster av substanser och kemiska 

föreningar i fisk- och musselvatten överstigs. 
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ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Natur 
Mark, terräng och vegetation 
Planområdet ligger i randpartiet mellan Bottnefjorden i norr och bergspar-

tier i söder. Avståndet till Bottnefjorden från planområdets norra gräns är ca 

175 meter. 

Planområdet består av två delar, den norra delen utgörs av delar av en äng 

som ligger på ca + 15 m.ö.h. Det är endast ängens östra kant som tas i an-

språk för bebyggelse. Resterande del av ängen, ca 4/5-delar ligger väster om 

planområdet och berörs inte av denna plan. Öster om ängen finns en bergs-

klack som är ca 10 meter högre än ängspartiet. Norr om ängen ligger en 

bergklack ca 4-5 meter över ängspartiet som är planlagd för bostadsbebyg-

gelse. Vägar och infrastruktur var 2015 utbyggda inom ramen för den an-

gränsande detaljplanen för Heljeröd 1:8.  

Översiktsbild av planområdet med höjder an-
givna på flygfotot. 
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Detaljplan för del av Säm 2:1 m.fl. ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning 
Bovallstrand, Sotenäs kommun  2018-03-26, justerad 2018-06-29 

Mot söder övergår ängen i en flack sluttning som i sin tur övergår i ett 

bergsparti. Planområdet omfattar sluttningen och delar bergsområdet upp 

till höjd av +39 meter. De omkringliggande högsta bergspartierna i anslut-

ning till planområdet når höjder omkring +50-60 meter, dvs de är omkring 

30-40 meter högre än ängen och omkring 20 meter högre än det högst lig-

gande delarna av planområdet. 

Geoteknik 
Förutsättningar 

En geoteknisk utredning har genomförts i samband med planarbetet (Bo-

husgeo Säm 2:1, U15082, 2016-01-22, rev 2016-11-02). Sonderingar har ut-

förts inom de områden som inte består av fastmark/bergspartier. I dessa 

områden varierar lutningen mellan 1:30 till 1:5. 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan 1-15 meter i de 13 sonderings-

punkterna (fördelade på 5 sektioner) som gjorts i undersökningen. Sonde-

ringarna visar att det fasta ytlagret utgörs av siltig sand och siltig torrskorpe-

lera. Tjockleken varierar mellan 1 till 2,5 meter. Vattenkvoten uppmättes till 

mellan 15-30 %. Siltinnehållet gör jorden tjällyftande och flytbenägen. Lera 

finns mellan marknivå och ner till 14,5 meter inom planområdet. Leran är i 

regel siltig med en vattenkvot uppmätt till mellan ca 40 och 65.  

Släntstabiliteten bedöms under nuvarande och planerade förhållanden vara 

tillfredsställande. För planerade förhållanden gäller dock att en förstärkning 

med lättfyllning (exempelvis cellplast) utförs.  

Vidare visar den geotekniska undersökningen att leran inte kan påföras nå-

gon belastning utan att det finns risk för att långtidssättningar ska uppstå. 

Därför rekommenderar den geotekniska utredningen att grundläggning av 

byggnader inom områden med underliggande lera ska ske med spetsbärande 

pålar och att husen i dessa fall ska ha fribärande golv.  

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max schakt-

djup av 1,5 meter. Vid schakt under grundvattennivån, i samband med ne-

derbörd eller vid riklig vattentillrinning kan flackare släntlutning/och eller 

erosionsskydd erfordras. Vid schaktningsarbeten bör det också speciellt be-

aktas att jorden delvis är mycket flytbenägen. Om arbetena utförs vid kall 

väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. 

Planförslag 

En planbestämmelse har införts om att gatan ska lastkompenseras med lätt-

fyllning. Utöver detta har en upplysning införts i planen om den geotekniska 

rapporten. 

  



 

 

 

 

12 

ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

Radon 
Marken klassas enligt den geotekniska undersökningen som normalradon-

mark och byggnaderna bör utföras radonskyddade.  

Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säker-

ställa att gränsvärdet för radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas. Detta 

betyder att det i de flesta fall krävs ett radonsäkert byggande. Eventuella åt-

gärder ska beaktas och bevakas vid bygglovprövning.  

Fornlämningar 
Enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst FMIS finns inga registrerade forn-

lämningar inom planområdet. 

Naturmiljö 
Naturcentrum AB har utfört en naturvärdesinventering (2016-12-22), samt 

gjort ett naturvårdsutlåtande om planförslagets påverkan på naturvärdesob-

jekten (2017-04-07). 

 

I det norra utredningsområdet, som omfattar det aktuella planområdet, finns 

i den nordvästra änden ett stycke jordbruksmark. Här löper flera öppna di-

ken och i ett skogsbryn finns en stenmur. Ett av dikena löper längs stenmu-

ren på en sträcka av 20 meter inom planområdet. Både stenmuren och diket 

Bild från naturvärdesinventeringen. Planområ-
dets gräns markerad med vit linje.  
 
Inventeringsområdets norra delområde är av-
gränsat med röd linje, det södra delområdet är 
avgränsat med blå linje. Naturvärdesobjekt 
med påtagligt naturvärde är färgade orange 
(område 1 och punkter), objekt med visst na-
turvärde är gula (område 2 och 4).  
 
Bokstaven A markerar stenmur och B dike. 
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omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 5 § miljöbalken. Vid verk-

samhet som avser att skada eller ta bort sådana objekt ska dispens sökas hos 

länsstyrelsen. 

I planområdets centrum finns ett hygge där en blandskog dominerad av gran 

har avverkats. I den västra kanten finns fortfarande en stående blandskog 

dominerad av björk. 

Fotografier från planområdet, Ovan: Mot sö-
der från det nya bostadsområdet som berörs av 
detaljplan för Heljeröd 1:8 m.fl. 
Nedan: Mot norr från höjden som syns i den 
vänstra bilden. I denna bild är plangränsen 
schematiskt inlagd. 



 

 

 

 

14 

ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

Inom planområdet finns två naturvärdesobjekt. I den södra delen av plan-

området finns en bergvägg (nr 1 på kartan), som är vänd mot norr. Här bil-

das en skuggig och fuktig miljö med påtaglig kryptogamflora. Objektet be-

döms ha påtagligt naturvärde (klass 3). Naturvärdena vid bergväggen kan 

enligt naturvårdsutlåtandet påverkas negativt om fler än 10-20% av blocken 

här tas bort, vilket kan bli följden om planen genomförs på grund av säker-

hetsskäl. Påverkan bedöms dock bara ha betydelse på lokal nivå.  

I den sydöstra delen av planområdet finns en öppen hällmark med sparsam 

trädvegetation (nr 2 på kartan). Hällmarken skulle kunna vara lekvatten för 

groddjur och/eller livsmiljö för hasselsnok. Objektet bedöms ha visst natur-

värde (klass 4). Det innebär att det bedöms som viktigt att den totala arealen 

av denna typ av miljö inte minskar inom ett landskap för att dess ekologiska 

funktion ska finnas kvar, men att varje enskild del inte är lika viktig för den 

biologiska mångfalden.  

Planförslaget 
Enligt naturvårdsutlåtandet bör åtgärder vid de öppna hällarna undvikas i så 

stor utsträckning som möjligt. Merparten av de öppna hällarna ligger dock 

utanför planområdet och påverkas därmed inte av förslaget.  

Mindre delar av delområde 2 kommer, om planen genomförs bebyggas med 

villor men den del som planeras att bebyggas har ej karaktären öppen häll-

mark som naturvärdet är kopplat till. 

Bebyggelse 
Bebyggelseområden 
Förutsättningar 

Inom planområdet finns idag inga bostäder.  

Direkt norr om planområdet, närmast väg 174, pågår bostadsutbyggnad 

inom detaljplanen för Heljeröd 1:8. I den planen föreskrivs att bostadsbygg-

nader ska uppföras med fasad av stående träpanel i dova färger. Vidare ska 

tak beläggas med röda takpannor eller bandfalsad röd plåt. Valmade tak får 

ej förekomma. Takvinkeln får vara mellan 22 och 30 grader och minsta re-

spektive största byggnadsyta är 70 respektive 110 kvm för huvudbyggnad. 

Högsta tillåtna nockhöjden är cirka 7 meter över marknivån. I sluttande ter-

räng ska höjdskillnader tas upp med sockel eller suterrängvåning. Planbe-

stämmelserna innebär att det är möjligt att uppföra friliggande villor med  

1 ½ våning i detta planområde. 17 bostadshus kan uppföras inom planom-

rådet för Heljeröd 1:8. 
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Väster om det aktuella planområdet ligger fastigheten Heljeröd 1:24. Den är 

bebyggd med bostadshus och en lada. Omgivna av fastigheten 1:24 ligger tre 

bebyggda bostadsfastigheter insprängda. En av dessa utgör närmsta granne 

åt väster (Heljeröd 1:25) och ligger cirka 40 meter från vägen som leder in i 

planområdet. Öster om planområdet ligger en bebyggelsegrupp med blan-

dad villa- och fritidshusbebyggelse.  

Överst: Panorama från ängen mot söder, öster och norr.    Mitten t.h: Heljeröd 1:60 från nordväst.   
Strax till höger om bildens mitt syns bostadshuset på Heljeröd 1:60.   Nederst t.h: Bostadshus öster om planområdet 
Mitten t.v: Foto från ängen söderut. Bostadshus Heljeröd 1:25 till vänster i bild.  vid Bruksgatan. Heljeröd 1:60 i förgrunden.  
Nederst t.v: Bostadshus inom planområdet Heljeröd 1:8.   
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Avstyckade bostadsfastigheter är på 250-300 kvadratmeter inom detaljplane-

området för Heljeröd 1:8 och de fastigheter som ligger öster om planområ-

det har en tomtstorlek som varierar mellan 750 och 1500 kvadratmeter.  

Med undantag av Heljeröd 1:60 är bebyggelsen avskild av en berg-

platå/bergrygg gentemot planområdet. Heljeröd 1:60 gränsar direkt till om-

rådet. Fastigheten ligger i avslutningen av Bruksgatan och det är möjligt att 

från Bruksgatan ta sig vidare västerut in i planområdet på en stig.  

Planförslag 

Förslaget innebär att planområdet kan bebyggas med friliggande villor med 

möjlighet till radhus eller flerbostadshus där terrängen så medger.  

Den föreslagna bebyggelsen är placerad så att den inte syns från väg 174. 

Den ligger också på så vis att kringliggande/bakomliggande höjder är klart 

högre (cirka 10-20 meter) än de nockhöjder som föreslås. Det innebär att 

bebyggelsen kommer uppfattas som om den ligger inbäddad i landskapet på 

håll. Planen medger därför en relativt fri utformning av bebyggelsen med 

begränsningar endast i nockhöjd och byggnadshöjd. 

Friliggande hus föreslås i östra delen av planområdet. En bestämmelse om 

att bostadshus ska placeras minst fyra meter från angränsande 

Illustration över hur området kan exploateras 
enligt detta förslag till detaljplan. Nedanför 
branten och på ängsdelens två södra tomter är 
det möjligt att uppföra parhus, radhus eller 
flerbostadshus istället för de illustrerade vil-
lorna. 

Exempel på utformning av nya flerbostadshus. 
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bostadsfastighet och minst tre meter från gata föreslås i planen. Radhus får 

dock sammanbyggas över fastighetsgräns. 

Komplementbyggnader ska placeras på ett avstånd av minst 1,5 meter från 

fastighetsgräns eller sammanbyggs över fastighetsgräns. Största tillåtna bygg-

nadsarea per fastighet för friliggande villor är 200 kvadratmeter.  

I planansökan gavs möjlighet att pröva flerbostadshus och parhus inom om-

rådet. Två lägen bedöms som lämpliga för sådan bebyggelse: i norra delen 

av området Ängen samt Nedanför branten. Båda dessa områden ligger intill 

bakomliggande bergspartier som har en sådan skala att en större byggnads-

volym inte kommer att bli dominerande i landskapet. I planen föreslås också 

radhus tillåtas. Byggrätten inom dessa områden är anpassad efter vad som 

föreslås, för ängen sammanlagt 1200 kvm uppdelat i tre olika egenskapsom-

råden, och nedanför branten 350 kvm. För att bebyggelsen ska få en god an-

passning till landskapsbilden vad gäller hushöjd och markbearbetning anges 

en bestämmelse om högsta nockhöjd över angivet nollplan. Bestämmelsen 

anpassas efter terrängen och anges per egenskapsområde. Högsta byggnads-

höjd för de delar där flerfamiljshus medges är 6,2 meter exklusive sockel. 

Högsta sockelhöjd för alla områden där byggnadshöjd anges är 1,6 meter.  

Inom större delen av området Ängen föreslås en maximal nockhöjd om 

+22,5 meter över kartans nollplan, samt en högsta byggnadshöjd om 5,2 

meter, där sockel inte ska räknas in. Regleringen medför att envåningshus 

med sadeltak kan byggas. Avsikten är att utsikten från närmast angränsande 

granne i öster, Heljeröd 1:60, inte ska skymmas. Marknivån inom grannfas-

tigheten ligger på +21,7 meters höjd och färdig golvhöjd för huvudbyggna-

den är ca +22,5 m. 

Inom området Höjden där avsikten är att friliggande villor ska byggas föreslås 

högsta nockhöjd 9 meter. Inom detta område är marken mer kuperad och 

bebyggelsen behöver kunna ligga på olika nivåer. 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger i utkanten av Bovallstrands tätort. Avståndet till centrum 

är cirka 1,5 km.  

I Bovallstrand finns kommunal service bland annat i form av för-, låg- och 

mellanstadieskola, återvinningsstation. 

Här finns också kommersiell service i form av livsmedelsbutik, bensinstation 

samt ombud för apotek och systembolaget. 

Tillgänglighet 
Då delar av planområdet är kuperat kommer delar av vägarna inom området 

ha en lutning som ligger på 12 %. Detta innebär en försämrad tillgänglighet i 

främst de södra delarna av planområdet där lutningen på vägarna kommer 

överstiga 8 % (motsvarande 1:12).  
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Vägarna inom området är allmän platsmark där BFS 2011:5 (Boverkets för-

fattningssamling, föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och an-

vändbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på 

allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader) 

kan tillämpas. I författningen anges under rubriken allmänna råd att ”Ber-

giga partier med stora höjdskillnader kan vara exempel på platser och områ-

den där det med hänsyn till terrängen är orimligt att föreskrifterna gäller fullt 

ut”.  

Planområdet är bergigt och det skulle innebära stora schaktningar och slän-

ter om vägar skulle anläggas med flackare lutning. 

Inom tomtmark är det möjligt att anlägga parkeringar i anslutning till bostä-

dernas entréer så att tillgänglighetskraven möts.  

Lek och rekreation 
Förutsättningar 

Planområdet ligger i anslutning till ett vidträckt skogs- och hällmarksområde 

mellan Bovallstrand och väg 879 öster om Bovallstrand. Soteleden leder in i 

strövområdet. Leden har en av många startpunkter i anslutning till Fabriks-

gatan, lokaliserad cirka 200 meter väster om planområdet. 

Soteleden, som är en cirka 60 km lång vandringsled, sträcker sig runt delar 

av kusten i Sotenäs kommun. Det finns 20 olika etappsträckor och prome-

naden går längs skogs-, bergs- och havsmiljöer. 

Planförslag 
Om planförslaget genomförs kommer de delar av Soteleden som ligger 

inom planområdet att behöva ledas om. Delvis kan den nya lokalgatan 

Soteleden passerar genom 
planområdet.  
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genom området användas. De delar av Soteleden som berörs ligger i utkan-

ten av det naturområde som leden passerar genom och den sträckan utgör 

en mycket liten del av stigsystemet som helhet. Påverkan bedöms därför 

som liten.  

Ett stråk i den östra delen av planområdet planläggs som allmän plats:  

NATUR för att knyta lokalgatan till en befintlig stig från Bruksgatan. 

Gator och trafik 
Förutsättningar 

Väg 174 norr om planområdet är relativt kraftigt trafikerad särskilt under 

sommaren. Årsmedeldygnstrafiken uppgår till cirka 2200-2300 fordon. Un-

der den korta tid i mitten av juli, då trafiken är som tätast kan antalet fordon 

uppgå till cirka 5500-6000 fordon. Andelen tunga fordon är låg. Hastigheten 

är begränsad till 40 km/tim där Stärkestensvägens utfart ligger.  

En gång- och cykelväg utefter väg 174 som kopplar området till Bovall-

strands samhälle planeras av kommunen tillsammans med Trafikverket. Det 

är i nuläget osäkert när cykelvägen kan komma att anläggas.  

Soteleden leder från planområdet västerut till Fabriksgatan och kan följas in 

mot samhället för de som önskar att promenera i naturen.  

Planförslag 

Som underlag för detaljplanen har en vägutredning tagits fram (Aqua Ca-

nale, Del av Säm 2:1, Bovallstrand Sotenäs kommun, VA och dagvattenut-

redning för ny detaljplan). Enligt vägförslaget föreslås en gatubredd på 5 

meter för en ny lokalgata som går i nord-sydlig riktning genom området. 

Lokalgaten beräknas få en lutning om ca 12 %. Vägen avslutas i en T-kors-

ning, avsikten är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av vägen mot söder. 

Övriga vägar kommer utgöras av stickgator inom kvartersmark. 

De slänter som är nödvändiga för att anlägga gatan föreslås ligga inom väg-

området förutom på de ställen där vägen gränsar till bostadskvarter. Vägen 

förutsätts anläggas innan fastigheterna bebyggs och släntmarken kommer 

ingå i bostadskvarteret. Trottoar kan byggas inom vägområdet. 

Planområdet ansluts till väg 174 som ingår i det funktionellt prioriterade 

vägnätet, exploateringen bedöms inte påverka vägen. Kommunen har i sin 

översiktliga planering redovisat att en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 

bör ske längs med väg 174 på sikt. Innan en sådan väg är utbyggd finns det 

möjligheter att röra sig mellan de bostadsområden som ligger söder om väg 

174 i ett befintligt stigsystem. 

Väg 174  
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Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplatser finns vid väg 174, utfarten från Heljerödsgatan. 

Utfarten ligger cirka 250 öster om utfarten från Stärkestensvägen. Väg 174 

trafikeras av linje 862 (Hallinden – Hunnebostrand – Smögen) och linje 867 

(Soterundan) som har högts turtäthet och passerar cirka 15 gånger på varda-

gar. Linje 980 som idag trafikerar sträckan upphör i juni 2019. 

Parkering 
Parkering sker inom egna fastigheter. 

Störningar 
Den trafik som genereras på lokalgatan är så pass liten att ingen störning be-

döms uppkomma. Det stora avståndet till väg 174 bedöms innebära att bull-

ret från vägen inte kommer att medföra att några riktvärden överskrids för 

de planerade bostäderna. 

Teknisk försörjning 
VA och dagvatten  
En VA- och dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanar-

betet (Aqua Canale, Del av Säm 2:1, Bovallstrand Sotenäs kommun, VA och 

dagvattenutredning för ny detaljplan). 

Illustration som visar principlösningen för 
VA- och dagvattenhantering i området. 
All nederbörd fördröjs i en dagvatten-
damm centralt i området. 
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Vattenledningssystemet fram till planområdet är utbyggt med bra kapacitet 

och ett vattentryck på ca +62 meter (vattentornets höjd i Hunnebostrand).  

Vattentrycket för de högst belägna tomterna i etapp 1 blir ca +22 m, kravet 

är normalt +25 meter. VA-huvudman garanterar normalt vattentryck endast 

i anslutningspunkten. Om vattentrycket upplevs vara för lågt inne på det 

privata nätet bekostas en eventuell tryckstegring av fastighetsägare/förening. 

Eftersom vattentrycket ligger på gränsen avsätts en yta för tryckstegrings-

station med markanvändningen Teknisk anläggning, VA för att säkra vatten-

trycket för framtida utbyggnadsetapper. Tryckstegringsstationen ska ligga på 

en markhöjd om +30 m. Ett område för en sådan station finns inlagt på 

plankartan. Området ligger på lämplig nivå. 

Brandposter finns i anslutning till området, inom detaljplaneområdet för 

Heljeröd 1:8. 

Med hänsyn till 100-års regn och skyfall, samt mot bakgrund av sårbarheten 

med strömavbrott bör färdigt golv byggas på en sådan höjd i förhållande till 

markhöjd vid förbindelsepunkter och högsta högvattenyta att risken för vat-

tenskador och översvämningar begränsas. Färdigt golv ska vara minst 30 cm 

över markhöjden vid förbindelsepunkt, om inte detta är möjligt så måste av-

loppet pumpas (villapump, gäller även dagvatten). Tekniska lösningar som 

t.ex. pumpar är dock mer sårbara. För att undvika dyra återställningskostna-

der bör färdigt golv ligga minst 50 cm över högsta högvattenyta. 

I utredningen föreslås att huvudledningar, spill och dricksvatten ska anslutas 

till kommunens anslutningspunkter. Enligt dagvattenutredningen för den 

angränsande planen för Heljeröd 1:8 så ska spillvattnet avledas till avlopps-

pumpstation strax norr om Skomakarudden för vidaretransport till renings-

verket i Hunnebostrand. 

Hela områdets nederbörd fördröjs i en dagvattendamm inom den till plan-

området angränsande fastigheten Heljeröd 1:24.  

Dagvattenledningar ansluts till befintligt dike som rinner genom ängspartiet 

och vidare genom västra delen av planområdet för Heljeröd 1:8.  

För de vägar som ligger i anslutning till naturområden kan de delarna avvatt-

nas mot naturmarken via en grässlänt med tvärslutningen 2,5%. På grund av 

platsbrist och att en öppen dagvattenhantering skulle innebära schaktnings-

arbete i berg föreslås dagvattnet ledas via dagvattenledningar till dagvatten-

dammen. Det innebär att vägar ansluts till dagvattenledning och fastigheters 

tak och dräneringsarbeten ansluts till dagvattenservis. 

I utredningen föreslås ytor dimensionerade för 10-årsregn. Vid större regn-

mängder (utredningen redovisar 100-årsregn) kommer flödena bli så stora 

att regnytvatten kommer rinna utmed vägar och öppna diken ner till befint-

ligt dike. Befintliga diken bedöms ha tillräcklig kapacitet för det avrinnande 

vatten som tillkommer utifrån aktuellt planförslag. 
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I samband med bygglov är det viktigt att dagvattnet redovisas för hus och 

tomt. Dagvatten som kommer uppströms nya hus får inte rinna ner i husets 

dräneringsledningar. Hus och tomtytor ska anslutas till dagvattenledning, 

dagvatten får inte rinna ner till andra fastigheter eller ut på vägar. 

Påverkan på slutrecipienten Bottnafjorden redovisas här på ett övergripande 

sätt. Resonemanget är baserat på beräkningar utförda i andra detaljplaner 

med liknande storlek och med en rapport: 2016-05, Kunskapssammanställning 

Dagvattenrening utgiven av Svenskt vatten AB med huvudförfattaren Godecke 

Blecken, som grund.  

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige, hemsidetjänst som länssty-

relserna tillhandahåller) är den ekologiska statusen för Bottnafjorden måttlig. 

Hemsidan redovisar en mängd biologiska kvalitetsfaktorer varav följande vi-

sar på måttlig status: bottenfauna och totalmängder kväve och fosfor som-

martid. Övriga biologiska kvalitetsfaktorer är höga eller goda. 

Hur mycket kväve och fosfor får Bottnafjorden idag? VISS anger följande 

betydande påverkanskällor: jordbruk (22 ton kväve och 2,6 ton fosfor per 

år), skogsbruk (10 ton kväve och 0,2 ton fosfor per år), enskilda avlopp (1 

ton kväve och 0,15 ton fosfor/år) samt atmosfärisk deposition (5,2 ton 

kväve och 0,04 ton fosfor per år). Okänd signifikant påverkan finns också 

angivet som påverkanskälla. Sammanlagt ger de betydande påverkans-

källorna som det finns data på utsläpp på 36,2 ton kväve och 2,99 ton fosfor 

per år. Sker betydande förändringar av dessa halter om planen genomförs?  

De uppskattade värdena nedan är en förenkling och används för att ge en 

förståelse om vilka mängder det kan röra sig om. Värdena baseras på mot-

svarande beräkningar som gjordes för en utbyggnad av en parkeringsplats på 

0,5 ha i Tanums kommun. (ÅF Kompletterande PM, Dagvattenutredning, utökad 

infartsparkering, Grebbestad, uppdragsnr 745341). Vägytan inom planområdet är 

0,15 ha och tomtytan ca 1, 4 ha. Andelen hårdgjord yta in om planområdet 

är alltså betydligt under de 0,5 ha parkeringsyta som jämförelsen baseras på.  

Om planområdet byggs ut skulle dagvatten från vägarna inom området 

kunna tillföra kväve-och fosfortillskott i storleksordningen två gånger det 

som släpps ut idag för kväve och sex gånger för fosfor. De absoluta mäng-

derna per år kommer röra sig om cirka 5 kg kväve (från ca 2,5 kg) och 4 

hekto fosfor (från ca 1 hekto) om dagvattnet inte renas på sin väg mot slut-

recipienten.  

Eftersom dagvattnet föreslås fördröjas kommer en sedimentering och där-

med rening av kväve- och fosforpartiklar att ske. (En stor del av förorening-

arna från vägar är partikelbundet. Det har sin förklaring i att de kväve- och 

fosforföreningar som återfinns i vägdagvatten har sitt typiska ursprung i 

växtdelar och djuravföring som finfördelas av trafiken, källa: Trafikverkets 

rådsdokument Vägdagvatten, 2011:112).  
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Dagvattendammen i sig kan förväntas ge (olika nivåer anges i olika litteratur-

studier) mellan 55-75% reningsgrad för partikelbundet fosfor. Diket ger en 

ytterligare rening med omkring 30%. Det betyder att en förväntad rening på 

omkring två tredjedelar eller mera kan förväntas för fosfor.  

Motsvarande siffror för kväve är ca 35 % rening för dammen och ytterligare 

10% rening i diket, sammanlagt sker en förväntad rening om ca 40-45%.  

Om dagvattnet tas om hand på det vis som föreslås i dagvattenutredningen 

kommer mängden kväve som tillförs slutrecepienten vara i samma storleks-

ordning som idag. För mängden fosfor kan det ske en ökning (per år) i stor-

leksordningen något hekto vilket i sammanhanget får anses sakna betydelse 

för huruvida MKN för ekologisk status ska klaras år 2027 eller inte. 

 

El, tele och datakommunikation 
Det finns inom området ledningsrätt för luftburna elledningar. Den led-

ningsrätt som berör planområdet mest går i nord-sydlig riktning. Den be-

rörda luftledningen har markförlagts och flyttats under 2015. På grund av 

praktiska omständigheter har flytten/markförläggningen av luftledningen 

inte samordnats med planarbetet. Ledningsägaren Fortum har genom bola-

get Ellevio sagt sig stå för kostnaderna att flytta kabeln till vägmark när 

Illustration som visar Fortums ledningar 
inom området, vit färg är luftledning, svart 
färg ledningsrätt, gul färg övriga ledningar 
(luftledningen är numera flyttad och 
markförlagd). 



 

 

 

 

24 

ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning Detaljplan för del av Säm 2:1 
2018-03-26, justerad 2018-06-29 Bovallstrand, Sotenäs kommun  

planområdet exploateras. Detta gäller också de ledningar som går i öst-väst-

lig riktning i norra delen av planområdet.  

Inom mark avsedd för lokalgata finns möjlighet att markförlägga de led-

ningar som behövs inom området. En ny transformatorstation föreslås i den 

centrala delen av planområdet. 

Avfall 
Avfall hämtas vid varje enskild fastighet. Vändmöjlighet för sopbil finns i 

söder. 

Hälsa och säkerhet 
Risk för skred/bergras 
Förutsättningar 

En bergteknisk utredning har tagits fram i samband med detaljplanearbetet 

(Petro Team Engineering AB, 2015-08-10, Översiktlig bergteknisk under-

sökning för DP Säm 2:1, Bovallstrand, Sotenäs kommun). Följande är en 

sammanfattning av utredningen. 

Berggrunden i området består av rödgrå granit och är i huvudsak sönder-

sprucken i två branta sprickgrupper nordväst-sydöst och sydväst-nordöst. 

Bergbranter och stora stenblock förekom-
mer inom planområdet. Ovan de två berg-
partier som utredningen menar bör säk-
ras. 
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En tredje sprickgrupp finns mot sydöst och består av bankningsplan med 

flack stupning mot sydöst. Den storskaliga topografin i området följer 

sprickgrupperna.  

Överlag är berget av god kvalitet, sprickfrekvensen är låg, sprickorna är råa 

och ovittrade. Sprickorna är ofta mycket uthålliga med spricklängder över 

tio meter. Bankningsplan återkommer med 1-2 meters mellanrum. 

I gränspartiet mellan det föreslagna detaljplaneområdet och angränsande de-

taljplan för Heljeröd 1:8, strax nedanför bergslänten finns ett stort block. 

Blocket vilar stabilt men har spruckit sönder vilket medför att den övre de-

len kan glida ner om vibrationsalstrande arbete såsom sprängning sker i när-

heten. I den norra delen av planområdet, nedanför branten finns ett mindre 

block som kan glida ner åt väster. 

Planförslaget 
I detaljplanen föreslås en administrativ bestämmelse om att startbesked inte 

får ges förrän instabilt block tagits ner eller säkrats i angränsande område. 

Bestämmelsen gäller för bägge de partier som enligt utredningen bör säkras.  

BEHOVSBEDÖMNING 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 

kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.  

Under framtagandet av planförslaget har en så kallad behovsbedömning ut-

förts för att bedöma om planförslaget 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 miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Länsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig i frågan vilket gjordes i samrådsske-

det. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Ut-

byggnaden utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 

och medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Ett genom-

förande av planförslaget bedöms inte heller påverka förhållandena inom nå-

got Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande miljökva-

litetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens 

översiktsplan.  

Ställningstagande 
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. 

Länstyrelsen delar kommunens ställningstagande. 
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MILJÖMÅL 
Allmänt 
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 miljökvalitetsmål 

som bedöms vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den 

nuvarande miljösituationen. 

Påverkan 
God bebyggd miljö 
Planförslaget innebär en komplettering i direkt anslutning till befintlig be-

byggelse inom ett tätortsområde. Förslaget utnyttjar till stora delar redan be-

fintlig intrastruktur och följer intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Begränsad klimatpåverkan 
Bebyggelsen planeras i en tätortszon och kollektivtrafik finns cirka 200 me-

ter från planområdet.  

Sammanfattning av påverkan på miljömålen 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i överens-

stämmelse med de nationella miljömålen. 
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GENOMFÖRANDE 
Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-

tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-

komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-

ningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 

Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-

den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om 

kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens ut-

gång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.  

Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att er-

sätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de out-

nyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekono-

miskt garanterade”. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 

underhåll av allmän platsmark inom planområdet. I det intilliggande plan-

området för Heljeröd 1:8 är kommunen inte huvudman för allmän plats-

mark. Kommunen föreslås därför inte heller vara huvudman för allmän 

plats i denna plan. 

All allmän plats inom planområdet föreslås få enskilt huvudmannaskap. 

När kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna är de enskilda 

fastighetsägarna primärt ansvariga. Inget ansvar behöver som regel läggas på 

den enskilde utan skyldigheten fullgörs oftast genom att fastighetsägarna går 

samman i en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanlägg-

ning. 

Ansvarsfördelning 
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatören och 

Sotenäs kommun Ansvarsfördelningen är sammanfattad i tabell på följande 

sida: 
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ALLMÄN PLATSMARK 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

GATA Exploatör Nybildad samfällighetförening via 

en gemensamhetsanläggning. 

NATUR 

(slänt för att an-

lägga GATA) 

Exploatör 

 

Nybildad samfällighetförening via 

en gemensamhetsanläggning. 

Spill- och dricks-

vattennät 

Exploatör Nybildad samfällighetförening via 

en gemensamhetsanläggning. 

Dagvatten-anlägg-

ning 

Exploatör Nybildad samfällighetförening via 

en gemensamhetsanläggning. 

El och tele Ledningsägare Ledningsägare 

KVARTERSMARK 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

B Exploatör/fastighetsägare Fastighetsägare 

Spill- och dricks-

vattennät 

Respektive fastighetsägare från  

anvisad anslutningspunkt 

Respektive fastighetsägare 

Dagvatten-anlägg-

ning 

Respektive fastighetsägare till  

dagvattenservis 

Respektive fastighetsägare 

E-område, 

El och tele 

Ledningsägare Ledningsägare 

 
Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna GATA och 

NATUR. Exploatören av området ansvarar för att lokalgatan (GATA) blir 

utbyggd inom området. Ansvar för driften av vägen belastar en nybildad 

samfällighetsförening. Slänter tillhörande vägutbyggnaden kommer till 

mindre del förläggas på mark med användningen NATUR inom planområ-

det. 
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Avtal 
Detaljplaneavtal 
Ett planavtal har upprättats mellan Sotenäs kommun och exploatören.  

Exploateringsavtal/ VA-avtal 
Ett exploateringsavtal kan vid behov upprättas mellan Sotenäs kommun och 

exploatör. Alternativt upprättas ett va-avtal mellan exploatören och Västvat-

ten. Ett exploateringsavtal kopplas vanligtvis till planen för att få överens-

stämmelse med intentionerna i planförslaget. I avtalet regleras aktuella frå-

gor, kostnader och ansvarsfördelning för utbyggnaden som planen ger tillå-

telse till. Ett eventuellt avtal ska vara påskrivet av båda parter och godkänt 

innan planen antas.  

Avtal om dagvattendamm 
Ett avtalsservitut avseende dagvattendamm upprättas mellan exploatören 

och fastighetsägaren av Heljeröd 1:24. Exploatören ansöker hos lantmäteri-

myndigheten om att skriva in avtalet i fastighetsregistret. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Fastighetsindelning 
Planområdet indelas i fastigheter efter att planen vunnit laga kraft. Initiativ 

till fastighetsbildning tas av exploatören.  

Gemensamhetsanläggning 
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom plan-

området föreslås att gemensamhetsanläggningar bildas enligt anläggningsla-

gen (AL). Förvaltningen av respektive anläggning verkställs genom bildandet 

av en samfällighetsförening. Ansökan om bildande av gemensamhetsanlägg-

ning görs hos lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen fattas bl.a. beslut 

om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor 

mm. 

En gemensamhetsanläggning för lokalgata, naturmark (allmän plats) och 

drift av dagvattendamm bör bildas. 

Då infarten till området sker över samfälligheten Heljeröd s:1 bör även för-

hållandet gentemot den anläggningen regleras.  

Fastighetskonsekvenser 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-

heter inom och i anslutning till planområdet. Nedan redovisas de bedömda 

konsekvenserna för fastigheterna. 

Inom Säm 2:1 kommer avstyckning ske till bostadsfastigheter.  

Tillkommande bostadsfastigheter kan komma att ingå i gemensamhetsan-

läggning för gata, naturmark och dagvattendamm. 
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Fastigheten Heljeröd 1:24 belastas av två officialservitut gällande väg till för-

mån för Säm 2:1. (Aktnr: 1427-765.1 och 1427-765-2). Det område som be-

rörs av det norra servitutet föreslås ingå i planområdet med bestämmelsen 

GATA. Servitut 1427-765-2 bör upphävas i form av en fastighetsreglering. 

Även ledningsrätter som berör planområdet bör ses över. 

Fastigheten Heljeröd s:1 kommer att belastas av trafik till och från planom-

rådet. Förhållandet mellan Heljeröd s:1 och gemensamhetsanläggningen för 

Säm 2:1 kan regleras på flera olika sätt. Ett servitut är en möjlig lösning för 

att säkerställa åtkomst till planområdet via Heljeröd s:1. 

Ett avtalsservitut upprättas avseende dagvattendamm inom fastigheten Hel-

jeröd 1:24. Exploatören ansvarar för att ansöka om förrättning. 

Ekonomiska frågor 
Allmänt 
Kostnader förenade med planläggning belastar exploatören.  

Allmän platsmark 
Exploatören bekostar anläggandet av en lokalgata i området. Kostnader för 

framtida underhåll av lokalvägen och naturområdena belastar den nybildade 

samfällighetsföreningen. 

Ledningsägaren ska genom Ellevio bekosta de åtgärder för eventuell flytt 

och ned/omgrävning av den tidigare luftburna elledningen i planområdet i 

nord-sydlig riktning samt flytt av elledningar i planområdets norra del.  

Kvartersmark 
Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare uppförande 

och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar. 

Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av 

va-ledningar från anvisad anslutningspunkt. 

Exploatören (alternativt fastighetsägare om försäljning av fastighet sker in-

nan byggnation) bekostar anläggande av en vändplats för sopbil. Den nybil-

dade samfällighetsföreningen övertar kostnadsansvaret för skötsel och un-

derhåll av ovanstående anläggningar. 

Ledningsägaren ska genom Ellevio bekosta de åtgärder för eventuell flytt 

och ned/omgrävning av den tidigare luftburna elledningen i planområdet i 

nord-sydlig riktning samt flytt av elledningar i planområdets norra del.  
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Fastighetbildning 
Exploatören ansöker om och bekostar förrättningskostnader avseende av-

styckning, fastighetsreglering med mera gällande bostadstomterna inom 

planområdet. Ledningsägaren/exploatören ska ansöka om och bekosta den 

lantmäteriförrättning som krävs för att ta bort eller ändra ledningsrätter för 

elledningar inom planområdet. 

Övrig 
Exploatören bekostar byggnation av dagvattendamm med tillhörande an-

läggningar. 

Tekniska frågor 
VA och dagvatten 
Exploatören bygger ut vatten- och avloppsledningar till den standard som 

kommunen kräver (förslag på hur utbyggnaden ska se ut finns i den tillhö-

rande VA- och dagvattenutredningen) och ansluter dessa till en anslutnings-

punkt som kommunen anvisar, i enlighet med upprättat VA-förslag. 

El, tele- och datakommunikation 
Planområdet ska anslutas till befintliga system i anslutning till planområdet. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Planförslaget ställs ut för granskning av länsstyrelsen, statliga organ och 

myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av 

de åtgärder som föreslås i planen. Efter granskningen sammanställs inkomna 

yttrande i granskningsutlåtande. 

Därefter 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: 

Maj 2009  Plantillstånd 

Maj 2016 Samråd av förslag till detaljplanen med bland 
andra berörda markägare, länsstyrelsen, 
myndigheter och kommunala nämnder. 

Vår 2018  Granskning av förslag till detaljplan 

Höst 2018  Godkännande av detaljplan 
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Höst 2018  Antagande av detaljplan 

Vår 2019  Laga kraft 

Datum för laga kraft förutsätter att planen inte blir överklagad. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Johan Wahl-

ström, arkitekt, Helena Bråtegren, arkitekt och Kalle Gustafsson, planerings-

arkitekt, på uppdrag av Sotenäs kommun och exploatören. 

Planförslaget har upprättats i samarbete med Sotenäs kommun. 

Justeringar 
Efter granskning har följande justeringar gjorts av planförslaget:  

• Föreslagen byggnadshöjd och nockhöjd inom området Ängen har 
på plankartan justerats för att utsikten mot havet för bostadshuset 
inom Heljeröd 1:60 inte ska skymmas. Beskrivningen angående fö-
reslagna nockhöjder och byggnadshöjder har reviderats. 

• Planbeskrivningen har justerats avseende information om vatten-
trycket för de högst belägna tomterna.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om lämpliga 
golvhöjder och åtgärder för att undvika översvämningar vid skyfall. 

• Befintlig och ny sträckning på Soteleden har lagts in på illustrations-
kartan. 

• Övriga ändringar är redaktionella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Jansson   Johan Wahlström 

Plan- och exploateringschef   Arkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Arkitekter AB  
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