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Planbeskrivning Ändring av detaljplan för KULLEN 
Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 Kungshamn, Sotenäs kommun  

PLANHANDLINGAR 
Ändring av detaljplan 
Den aktuella planen innebär en ändring av den gällande planen ”Detaljplan 
för Kullen, Kungshamn, Sotenäs kommun” antagen av Kommunfullmäktige 
i Sotenäs 1992-10-13 och lagakraftvunnen 1992-11-17.  

Denna planbeskrivning avseende ändringen ska läsas tillsammans med de 
ursprungliga plan- och genomförandebeskrivningar som bifogas plan- 
handlingarna.  

Ändringar i detaljplanen är införda på en kopia av den ursprungliga plankar-
tan med den ursprungliga grundkartan som underlag, således med den fas-
tighetsbildning som gällde år 1992. Ett aktuellt utdrag ur kommunens  
primärkarta redovisas därför som en separat handling tillhörande planänd-
ringen  

Ändringen av detaljplanen består av: 
• Plankarta med planbestämmelser, skala 1:500 i A1-format  

Till ändringen av detaljplanen hör följande handlingar: 
• Planbeskrivning, Ändring av detaljplan för Kullen (denna handling) 
• Utdrag ur primärkarta, skala 1:500 i A1-format 
• Planbeskrivning, Detaljplan för Kullen 
• Plankarta, Detaljplan för Kullen 
• Genomförandebeskrivning, Detaljplan för Kullen 
• Illustration, Detaljplan för Kullen 

Övriga handlingar: 
• Fastighetsförteckning 
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Ändring av detaljplan för KULLEN Planbeskrivning 
Kungshamn, Sotenäs kommun Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 

INLEDNING 
Bakgrund 
Den gällande detaljplanen för området Kullen antogs 1992. Planen syftade 
till att ge möjlighet att uppföra cirka 30 bostäder i form av flerbostadshus 
samt förråd och garage i anslutning till bostäderna. Enligt en planbestäm-
melse ska bostadshus placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och komple-
mentbyggnader minst 1 meter från tomtgräns. Planen bekräftade även  
befintlig hantverksanvändning i den östra delen av planområdet. 

Under 2017 färdigställdes 28 enbostadshus av exploatören BoKlok Housing 
AB, i form av radhus uppförda på 28 avstyckade tomter. Samtliga bostads-
fastigheter är avstyckade i strid med placeringsbestämmelsen i detaljplanen, 
då radhusen är placerade i eller mycket nära fastighetsgränser. Vid bygglov-
sansökningar från fastighetsägare i området har det uppdagats att uppföran-
det av mindre tillbyggnader inte är möjligt med avseende på  
placeringsbestämmelsen i detaljplanen. 

Planen upprättas på initiativ av BoKlok Housing AB som ansökte om plan-
besked 2019 med syfte att ändra detaljplanen för att göra befintlig bygg- 
nation planenlig och möjliggöra mindre tillbyggnader. 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutade 2020-05-27 § 120 att ge ett 
positivt planbesked. En ändring av den gällande detaljplanen ska därför tas 
fram. 

Planändringens syfte och huvuddrag 
En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya för-
hållanden, hålla den aktuell eller anpassa den till befintliga förhållanden utan 
att genomföra hela den lämplighetsbedömning som måste göras vid upprät-
tandet av en ny detaljplan. Då lämplighetsprövningen redan är genomförd i 
den gällande planen kan planändringen fokusera endast på de enstaka frågor 
som ändringen berör. 

Huvudsyftet med den aktuella planändringen är att göra den befintliga bygg-
nationen planenlig samt att tillåta mindre tillbyggnader genom att ta bort 
den planbestämmelse som reglerar det minsta tillåtna avståndet mellan be-
byggelse och tomtgräns. Ändringen medför även att den bestämmelse som 
innebär att ”bebyggelse skall utformas i huvudsaklig överstämmelse med il-
lustration” samt bestämmelsen om att ”bostäder skall förberedas för källsor-
tering av avfall och kompostering” tas bort. 

Storleken på byggrätten inom planområdet förblir efter planändringen oför-
ändrad.  
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Planbeskrivning Ändring av detaljplan för KULLEN 
Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 Kungshamn, Sotenäs kommun  

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger i den norra delen av Kungshamn, mellan Bäckeviksgatan 
och Kungsgatan, i nära anslutning till Kungshamnsvallen. Söder och väster 
om området finns befintliga bostäder och i norr en parkering.  

Planområdet för ändringen omfattar hela det befintliga planområdet för den 
gällande planen ”Detaljplan för Kullen”. Området är cirka 14 000 m² stort.  

Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med vitstreckad linje. 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är privatägd. Inom fastigheten Bäckevik 1:143 
finns bostadsytor och parkeringar. 28 avstyckade bostadsfastigheter (Bäcke-
vik 1:144–1:171) samt fastigheten Bäckevik 18:1 som är bebyggd med en 
verksamhetsbyggnad. 

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.  
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Ändring av detaljplan för KULLEN Planbeskrivning 
Kungshamn, Sotenäs kommun Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 

I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen 
med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med 
tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor 
behandlas också i planbeskrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas och granskas med länsstyrelsen, statliga organ 
och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är be-
rörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning genom-
förs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge  
möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen.  

Standardförfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Plan-
arbetet är påbörjat efter årsskiftet 2014/2015 och bedrivs med ett så kallat 
standardförfarande, eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen, 
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det har ingått i 
bedömningen av planförfarande att ändringen inte medför betydande 
miljöpåverkan.  

Standardförfarandet innebär att samråd, underrättelse (om granskning) 
granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i 
planprocessen.  

 

I det aktuella skedet ska planförslaget antas. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 
I den gällande översiktsplanen för Sotenäs kommun ligger planområdet 
inom det generella utvecklingsområdet för tätorten Kungshamn. Inga speci-
fika områdesrekommendationer finns för det aktuella området. 

Detaljplan 
För området gäller detaljplanen ”Detaljplan för Kullen, Kungshamn, So-
tenäs kommun” antagen av Kommunfullmäktige i Sotenäs 1992-10-13 och 
lagakraftvunnen 1992-11-17. Genomförandetiden sattes till fem år och har 
därmed gått ut. Det anges på plankartan att kommunen inte är huvudman 
för de allmänna platserna. Huvudmannaskapet är således enskilt. Det åter-
finns inga allmänna platser inom planområdet. 
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Planbeskrivning Ändring av detaljplan för KULLEN 
Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 Kungshamn, Sotenäs kommun  

Planen möjliggör uppförande av bostäder inom en stor del av planområdet. 
Användningen anges till ”B - Bostäder”.  

Gällande detaljplan, ”Detaljplan för Kullen, Kungshamn, Sotenäs Kommun”, antagen 1992. 
Rödstreckad linje anger området för planändringen som innefattar hela planområdet för den  
gällande planen. 

Bostadsbyggnaderna får uppföras i två våningar med en högsta tillåtna bygg-
nadshöjd på 6,5 meter. Utöver detta får takkupor anordnas och suterrängvå-
ning inredas där markförhållandena tillåter.  

Tak ska utföras som sadeltak som ska beläggas med takpannor i röd färg 
med en takvinkel mellan 18 och 35 grader. Husfasader ska utgöras av träpa-
nel och målas i ljus täckande färg. Uthus och garage får även målas med fa-
luröd färg. Suterrängvåning får utföras i natursten eller puts i ljus färg.  

En placeringsbestämmelse anger att bostadshus ska placeras minst 4,5 meter 
från tomtgräns och komplementbyggnader minst 1 meter från tomtgräns. 

Den sammanlagda tillåtna byggnadsarean inom bostadsanvändningen är 
2400 m². Det anges också att byggnaderna ska utformas i huvudsaklig över-
ensstämmelse med illustrationen. 

Bestämmelser om att grundläggning av bostäder och lokaler där människor 
ska vistas ska utföras radonsäkert finns i planen. Det anges även i en be-
stämmelse att bostäder ska förberedas för källsortering av avfall och kompo-
stering. 
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Ändring av detaljplan för KULLEN Planbeskrivning 
Kungshamn, Sotenäs kommun Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 

I sydöstra delen av planområdet finns användningarna ”J1 - Hantverk” och 
”P - Parkering, garage”. Genom planbestämmelser är byggnadsarean be-
gränsad till högst 800 m² inom detta område. Byggnader får uppföras i högst 
en våning med en byggnadshöjd på maximalt 4 meter. Samma placeringsbe-
stämmelse avseende bostadshusens placering i förhållande till tomtgräns 
återfinns inom denna användning. Detta trots att användningen inte tillåter 
uppförandet av några bostadshus. Tillåten takvinkel ligger mellan 15 och 35 
grader. Bestämmelsen angående grundläggning med avseende på radonsäk-
ring återfinns även inom detta område.  
 

Illustration, tillhörande ”Detaljplan för Kullen, Kungshamn, Sotenäs Kommun”, antagen 1992.  

BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Riksintressen, 3 och 4 kap MB 
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till  
Lysekil är ett riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap 2 §. Hela planområdet in-
går i detta riksintresseområde, där turismens och friluftslivets intressen sär-
skilt ska beaktas vid bedömning av exploatering eller andra ingrepp i miljön. 
Kustområdet är även av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som finns. Riksintressena utgör inte hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller av det lokala näringslivet. Planområdet berörs inte av några 
bestämmelser enligt 3 kap MB. 
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Planbeskrivning Ändring av detaljplan för KULLEN 
Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 Kungshamn, Sotenäs kommun  

PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Bebyggelse 
Bostäder 
Förutsättningar 
Området är bebyggt med bostäder i form av 28 äganderätter i radhusform i 
två våningar. Radhusen är uppförda i längor på mellan tre och fem bostäder. 
Husen är utformade med ljus träpanel och sadeltak belagda med rött tegel.  

 
Befintlig bostadsbebyggelse i form av radhusbebyggelse inom planområdet. 
 

 
Befintlig bostadsbebyggelse inom planområdet. På bilden syns exempel på tillbyggnader i form av 
uterum 
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Ändring av detaljplan för KULLEN Planbeskrivning 
Kungshamn, Sotenäs kommun Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 

De 28 avstyckade fastigheterna inom området varierar i storlek. Fastighets-
storleken sträcker sig från cirka 150 m² upp till cirka 700 m², där medelstor-
leken ligger på runt 250 m².  

När området bebyggdes uppfördes radhus med tillhörande förråd på varje 
fastighet. Byggnadsarean uppgick då totalt till drygt 71 m² per fastighet där 
huvudbyggnaden upptar ca 65 m² och förrådet ca 6 m². Detta innebar att 
strax under 2000 m² av den totala byggrätten på 2400 m² nyttjades inom bo-
stadsområdet när de 28 tomterna inom området initialt bebyggdes. 

På upp emot 10 av de avstyckade fastigheterna har därefter tillbyggnader till-
kommit vilket gjort att byggnadsarean inom dessa fastigheter ligger på cirka 
80 m² per fastighet. De flesta tillbyggnader har skett genom att så kallade 
”Attefallstillbyggnader” som enligt PBL 9 kap 4b innebär att en tillbyggnad 
på maximalt 15 m² inom en bostadsfastighet får uppföras utan bygglov om 
kriterier gällande en maximal nockhöjd på 4,5 meter och ett avstånd på 
minst 4,5 meter till fastighetsgräns uppfylls. Tillbyggnad får dock uppföras 
närmare 4,5 meter från fastighetsgräns om de grannar som berörs medger 
det.  

Tillbyggnader som utgörs av Attefallstillbyggnader är inte bygglovspliktiga 
och får uppföras planstridigt, exempelvis så berörs inte Attefallstillbyggna-
derna av bestämmelser i detaljplanen kring minsta avstånd från fastighets-
gräns, prickmark osv. Attefallstillbyggnaden ska inte heller räknas in vid be-
dömningen av planenlighet vid en lovprövning av andra åtgärder på tomten. 
Det betyder exempelvis att om det har byggts en Attefallstillbyggnad ska 
den inte räknas in i byggnadsarean vid bedömning om en lovpliktig åtgärd är 
planenlig. De tillbyggnader som har skett i enlighet med PBL 9 kap 4b har 
således inte inneburit att den totala byggrätten inom området har nyttjats. 

En något större tillbyggnad, cirka 25 m², återfinns på fastigheten 1:154. Den 
tillbyggnaden har uppförts med hjälp av bygglov. Detta innebär att runt 
2000 m² av byggrätten på 2400 m² i dagsläget är utnyttjad. 

Bestämmelsen ”e1” reglerar i den gällande planen byggrätten till maximalt 
2400 m² byggnadsarea inom hela användningsområdet för bostäder. Bygg-
rätten är inte styrd/reglerad per avstyckad fastighet. Detta innebär att de fas-
tighetsägare som söker bygglov först för sin egen fastighet inom ramen för 
den tillåtna byggrätten kan bidra till att utnyttja byggrätten upp till 2400 m² 
fullt ut vilket därmed skulle innebära att byggrätten enligt detaljplanen är 
fullt utnyttjad, även om inte alla har sökt bygglov för en tillbyggnad. 

Planförslaget 
Planändringen innebär att placeringsbestämmelsen ”Bebyggelse skall place-
ras i huvudsaklig överstämmelse med illustration” tas bort. Även placerings-
bestämmelsen ”p1 - Bostadshus skall placeras minst 4,5 meter från tomt-
gräns. Uthus, garage och förråd får placeras 1 meter från tomtgräns” tas 
bort. 
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Planbeskrivning Ändring av detaljplan för KULLEN 
Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 Kungshamn, Sotenäs kommun  

Detta skapar möjlighet till en mer flexibel placering av byggnader och inne-
bär att redan uppförda byggnader inte bryter mot några bestämmelser.  

Att uppföra tillbyggnader och komplementbyggnader i direkt anslutning till 
fastighetsgräns möjliggörs och innebär att exempelvis komplementbyggna-
der som i dagsläget inte får uppföras på grund av placeringsbestämmelser nu 
kan uppföras i direkt anslutning till de avstyckade bostadsfastigheter som 
finns inom planområdet. Avståndet mellan bebyggelse inom planområdet till 
befintlig bebyggelse utanför planområdet påverkas högst begränsat, då be-
stämmelsen gällande prickmark (mark som inte får bebyggas) kvarstår.   

En mer flexibel plan avseende byggnaders placering skapar fler möjligheter 
inom respektive fastighet, men innebär även en konsekvens i form av att ex-
empelvis komplementbyggnader kan uppföras i direkt anslutning till befint-
liga bostadsfastigheter inom planområdet, vilket exempelvis kan påverka sol- 
och skuggförhållanden på befintliga tomter inom planområdet. 

Bestämmelsen avseende avfallshantering, ”b2 – Bostäder skall förberedas för 
källsortering av avfall och kompostering” tas bort. Det finns en avfallshante-
ring i området i dag i form av ett gemensamt kärlskåp, som enligt Rambo 
fungerar bra. Därmed blir bestämmelsen onödig och kan tas bort. 

Verksamheter 

Förutsättningar 
I den sydöstra delen av planområdet återfinns en byggnad som inhyser till-
verkning av belysningsarmatur. 
 

 
Befintlig verksamhet i den sydvästra delen av planområdet. 
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Ändring av detaljplan för KULLEN Planbeskrivning 
Kungshamn, Sotenäs kommun Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 

Planförslaget 
Inga ändringar inom fastigheten där det bedrivs verksamheter föreslås i 
planförslaget. Bestämmelsen gällande att bebyggelse ska placeras i huvud-
saklig överensstämmelse med illustrationen och placeringsbestämmelsen 
som reglerar avstånd mellan byggnader och tomtgräns utgår även inom detta 
område. 

Omgivande bebyggelse/stadsbild 
Förutsättningar 
Planområdet ligger i den norra utkanten av Kungshamn. Området är omgi-
vet av främst småhus i form av villor samt av idrottsanläggningen Kungs-
hamnsvallen i väster. 

Planförslaget 
Ett genomförande av planförslaget bedöms få mycket begränsad påverkan 
på omgivande bebyggelse och stadsbild. 

UNDERSÖKNING 
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 detta planförslag har en så kallad undersökning 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. 

Sammanfattning  
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Hu-
vudsyftet med planförslaget är att bekräfta befintlig bebyggelse och endast 
tillåta mindre tillbyggnader i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och 
medför därför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Inget Na-
tura-2000-område berörs eller påverkas på ett betydande sätt. Ett genomfö-
rande av planförslaget bedöms inte innebära ett överskridande av miljökvali-
tetsnormer eller att miljökvalitetsnormer inte uppfylls. Planförslaget överens-
stämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 

De miljövärden som blir berörda bedöms sammantaget inte vara av sådan 
karaktär eller omfattning att ett genomförande av detaljplanen antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande 
Kommunens sammanvägda bedömning är att ett genomförande av 
planändringen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med MKB ska därför inte genomföras. Under samrådet 
yttrade sig länsstyrelsen och meddelade att de delade kommunens 
bedömning avseende betydande miljöpåverkan.  
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Planbeskrivning Ändring av detaljplan för KULLEN 
Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 Kungshamn, Sotenäs kommun  

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 av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomföran-
det 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 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Genomförandetiden för planändringen är 5 år från det datum planändringen 
vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i tabellen nedan: 
 

Anläggning Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder Respektive fastighetsägare 
(ingen förändring från nuläget) 

Respektive fastighetsägare 
(ingen förändring från nuläget) 

J1 P – Hantverk, 
parkering, garage 

Respektive fastighetsägare 
(ingen förändring från nuläget) 

Respektive fastighetsägare 
(ingen förändring från nuläget) 

 
Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med användningsbeteckningen  
”B - Bostäder”, ”J1 - Hantverk” samt ”P - Garage, parkering”. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för genomförande och underhåll. 
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Kungshamn, Sotenäs kommun Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 

Avtal 
Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden vid pla-
nens framtagande har upprättats mellan Sotenäs kommun och exploatören 
BoKlok Housing AB. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är privatägd. Inom fastigheten Bäckevik 1:143 
finns bostadsytor och parkeringar. 28 avstyckade bostadsfastigheter (Bäcke-
vik 1:144–1:171) samt fasigheten Bäckevik 18:1 som är bebyggd med en 
verksamhetsbyggnad. Inga marksamfälligheter finns inom planområdet. En 
anläggningssamfällighet finns inom planområdet i form av ”Bäckevik ga:2” 
som förvaltas av Kungskullens samfällighetsförening och omfattar vägar, 
grönområde och lekplats. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Rättigheter 
Inom planområdet återfinns 54 olika servitut. 51 stycken av dessa servitut 
omfattar officialservitut för bostadsfastigheterna Bäckevik 1:144-1:171. Ser-
vituten omfattar rätten till byggnader. Fastigheten Bäckevik 18:1 innehar två 
officialservitut för rätt till väg. Bäckevik ga:2 har ett officialservitut för ut-
rymme. Inga rättigheter bedöms påverkas av planändringen. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planändringen innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom planområdet. I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekven-
serna för fastigheterna inom planområdet.  

Fastighets- 
beteckning 

Bedömd konse-
kvens av planen 

Övriga  
kommentarer 

Bäckevik 18:1 Ingen konsekvens Planbestämmelser  
gällande placering utgår. 

Bäckevik 1:143 Ingen konsekvens  

Bäckevik 1:144 -1:171 
(totalt 28 fastigheter) 

 

Ingen konsekvens.  Större flexibilitet gällande 
placering av byggnader i 
förhållande till avstånd 
mot tomtgräns och i för-
hållande till illustrationen 
tas bort. Inget krav på av-
fallshantering. 
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Planbeskrivning Ändring av detaljplan för KULLEN 
Antagandehandling 2021-10-07, justerad 2021-11-17 Kungshamn, Sotenäs kommun  

Ekonomiska och tekniska frågor 
Allmänt, plankostnader 
Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal.  

Exploateringskostnader 
Kvartersmark 
Inom avstyckade fastigheter bekostar respektive fastighetsägare samtliga åt-
gärder, uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanlägg-
ningar. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Inkomna yttranden under granskningen har sammanställts i ett gransknings-
utlåtande. Kommunen kan nu besluta om att anta planförslaget. Om beslu-
tet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet: 

Maj 2020 Positivt planbesked 

Maj 2021 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda 
markägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala 
nämnder. 

Okt 2021 Granskning av förslag till detaljplan 

Dec 2021 Antagande av detaljplan 

Jan 2022 Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom planerings-
arkitekt Kalle Gustafsson och arkitekt Hanna Persson på uppdrag av explo-
atören. Planförslaget har handlagts av Astrid Johansson, planhandläggare på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sotenäs kommun. 

 
Astrid Johansson  Kalle Gustafsson 
Planhandläggare  Planeringsarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Arkitekter AB 
Sotenäs kommun  Samhällsplanering & Miljö 
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