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Detaljplan för del av Finntorp 2:285, Bovallstrand,  
Sotenäs kommun 
UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING 

Hur granskningen av detaljplanen har bedrivits 

Granskning av detaljplan för del av Finntorp 2:285 har genomförts i enlighet med PBL 
2010:900.  
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2020-12-17, har varit utställda för 
granskning under tiden 23 december 2020 – 15 januari 2021. Planhandlingarna har fun-
nits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: 
www.sotenas.se. Granskningen kungjordes på anslagstavlan på kommunens hemsida. 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsför-
teckning, har genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. 
Under granskningen inkom 8 yttranden från remissinstanser och 1 yttrande från en be-
rörda sakägare.  
 
Inkomna synpunkter och kommentarer  
1. Länsstyrelsen 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länssty-
relsen. 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, över-
svämning, erosion) 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem pröv-
ningsgrunderna. 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

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

hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

Kommentar 
Kommunen noterar att Länsstyrelsen inte ser några hinder mot att anta detaljplanen. 
 
2. Lantmäteriet 

På s. 22 i planbeskrivningen har redovisningen av innehållet i exploateringsavtalet för-
bättrats. Det som är något otydligt är att det framgår att exploateringsavtalet ska reglera 
att ett separat avtal ska upprättas för VA och överlåtelse av mark. Det kan möjligen tyd-
liggöras om VA och marköverlåtelse ska styras av exploateringsavtalet eller lämnas helt 
utanför detta. Om regleringen av VA och marköverlåtelse ska ingå i exploateringsavta-
let är det bra att närmare tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla mel-
lan avtalsparterna. 
Kommentar 
Beskrivningen avseende innehållet i exploateringsavtalet bedöms vara tillräcklig. Plan-
beskrivningen justeras inte. 
 
3. Trafikverket 

Trafikverket har inget att tillägga i granskningsskedet. 
Kommentar 
Noteras. 
 

4. Västtrafik 

Synpunkter: 
Västtrafik har tagit del av granskningsförslag till detaljplan enligt ovan. Vi ser inte att vi 
fått planen skickad till oss i samrådsskedet och yttrar oss därför i detta skede i stället. 
Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Genom att 
utveckla bostäder och verksamheter i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsätt-
ningar för att resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Detalj-
planen möjliggör boende i nära anslutning till de centrala delarna av Bovallstrand och 
därmed finns relativt goda möjligheter att kunna göra hållbara resval. 
Planområdet ligger inom gång- och cykelavstånd till viktiga funktioner såsom skola, 
förskola och hållplats samt till centrumfunktioner. 
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Västtrafik saknar beskrivning av hur gång- och cykelförutsättningarna ser ut för områ-
det i planbeskrivningen. 
Västtrafik ser gärna att planområdets koppling genom gång- och cykellänkar till mål-
punkter, däribland hållplatsen vid Sotenäsvägen (Bovallstrand), tydliggörs. Gena och 
trygga gång- och cykellänkar är viktiga förutsättningar för att fler ska välja hållbara 
resalternativ och bör därför beaktas i planeringsskedet. 
Västtrafik har i övrigt inget att erinra gällande förslaget. 
Kommentar 
Beskrivningen avseende gång- och cykeltrafik bedöms vara tillräcklig utifrån vad som 
föreslås i detaljplanen. Närmsta busshållplats ligger vid Sotenäsvägen och nås via låg-
trafikerade villagator samt separat gångväg vid Bovallstrands skola. Planbeskrivningen 
justeras inte. 
 

5. SGI 

SGI noterar de uppdateringar som skett i granskningshandlingar i form av utlåtande av-
seende bergstabilitet och uppdatering av planbeskrivning och plan- och illustrations-
karta. SGI har avseende detta ingen anledning att göra andra bedömningar än vad som 
ges och ser därmed ur geoteknisk säkerhetssynvinkel inga hinder för fortsatt planlägg-
ning. 
Kommentar 
Noteras. 
 
6. Rambo 

All sophantering ska, enligt nuvarande nationell miljö- och avfallslagstiftning, i första 
hand kunna lösas på varje enskild fastighet. Vändzonen ser bra ut. 
Husen längst in kommer Rambo inte backa in att tömma om det byggs enligt illustrat-
ionskartan. Hämtningen ska ske, ur arbetsmiljösynpunkt, utan backning in på återvänds-
gator. 
Kommentar 
Avsikten är att sophämtning sker vid varje enskild fastighet. Vid byggnation av radhus 
eller parhus kan gemensamt sophus anordnas i anslutning till vändplanen. Sophämtning 
bedöms kunna ske på ett sätt som följer Rambos riktlinjer. 
Yttrandet föranleder inget behov av ändringar i planförslaget. 
 

7. Västvatten 

Har följande synpunkter: 
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Dagvatten: Den norra delen av föreslaget planområde har inte verksamhetsområde. 
Detta enligt beslut 2002-08-22 (Dnr KA 02/210) då enbart halva fastigheten Finntorp 
2:285>1 fick verksamhetsområde. Tyvärr har verksamhetsområdet därefter blivit felakt-
igt inritat i kartan.  
På sidan 14 i Planbeskrivningen står det under ”Teknisk försörjning”, ”Vatten, spillvat-
ten och dagvatten” och ”Förutsättningar” att planområdet ligger inom kommunens verk-
samhetsområde. Dessvärre stämmer detta alltså inte. Ett kompletterande beslut från 
kommunfullmäktige behövs följaktligen. Det avskärande diket bör betraktas som ett 
markavvattningsföretag, då det inte är VA-huvudmannens ansvar att omhänderta natur-
vatten utanför verksamhetsområde. 
Spillvatten: Inga synpunkter. 
Dricksvatten: Inga synpunkter. 
 
Kommentar: 

Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Planbeskrivningen upp-
dateras med denna information.  
Ett avtal mellan exploatören och Västvatten behöver upprättas för att säkerställa en fun-
gerande dagvattenhantering.  
 
8. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inga synpunkter på rubricerat förslag till detalj-
plan. 
Kommentar 
Noteras. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
9. Finntorp 2:290 

Då vi sedan tidigare har haft stora problem, med vedeldande grannar och tvingats 
koppla in miljönämnden, är vår förhoppning, att braskaminer ej kommer att tillåtas i de 
nya bostadsfastigheterna. Vintertid, då det ofta blåser nordostlig vind, kommer vi att få 
problem med röken. 
Kommentar 
Olägenheter kopplade till vedeldning hanteras genom anmälan till Miljökontoret. Det är 
inte möjligt att förbjuda installation av braskaminer i en detaljplan. Synpunkterna föran-
leder ingen ändring av planförslaget. 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter under granskningen 
Synpunkter från externa och interna remissinstanser: 

• Redovisningen av innehållet i exploateringsavtalet bör förbättrats.  

• Texten avseende verksamhetsområde för VA bör justeras. 

• Gång- och cykelkopplingar mellan planområdet och busshållplats bör beskrivas. 
 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

Efter genomförd granskning har synpunkter inkommit som föranleder mindre juste-
ringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att fö-
reslagna ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny 
granskning.  
Endast redaktionella ändringar i planbeskrivningen föreslås. 
 
 
 
 
Ellen Jansson 
Planhandläggare 
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