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HANDLINGAR

- Plankarta med bestämmelser

- Illustrationskarta

- Planbeskrivning (denna handling) 

En plankarta med bestämmelser är ett juridiskt bindande 
dokument som en kommun antar för att reglera använd-
ningen av mark- och vattenområden. Plankartan omfat-
tar det område inom vilken detaljplanens bestämmelser 
gäller och visar vilka byggrätter kommunen medgivit i sitt 
antagandebeslut. 

En illustrationskarta är inte juridiskt bindande utan syftar till 
att illustrera hur det som beslutas i plankartan skulle kunna 
se ut när det byggs ut. Illustrationskartan omfattar samma 
område som plankartan.

Planbeskrivningen innehåller beskrivningar av förutsättnin-
gar, förändringar 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 översiktsplan samt hur planen är avsedd att 
genomföras.

UTREDNINGAR
• Projekterings-PM för Geoteknik (Bohusgeo AB 2020-05-14, 

rev 2022-01-11)
• Naturinventering (Naturcentrum, 2020-03-23 (rev. 

2022-01-12)
• VA-utredning (EH-konsult AB, 2022-01-14)
• Väg-PM (Tengbom 2020-06-10, rev 2022-01-24)

BILAGOR
• Fastighetsförteckning 2020-06-30 rev 2021-08-04, 

2022-02-07
• Behovsbedömning med checklista (2015-04-30)
• Samrådsredogörelse (2018-03-23)

MEDVERKANDE
Handlingarna har upprättats av Tengbomgruppen, 
planarkitekter Robin Sjöström och Frida Skarp i samarbete 
med planarkitekt Lars-Inge Knutsson. 
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INLEDNING

 Bakgrund
Ulebergshamns samhälle har de senaste åren expanderat 
påtagligt. Efterfrågan på mark för nya bostäder är fortfar-
ande stark, vilket ställer höga krav på att planer tas fram för 
att tillgodose rådande och framtida behov. 
Projektet avser exploatering av markområdet norr om 
Munkebo etapp 1, ett område för småhus, vars detaljplan 
vann laga kraft 2008 och var fullt utbyggd 2014. Redan i 
samband med planeringen av första etappen såg man att 
en framtida utökning mot norr var möjlig. Detta förbered-
des genom att infrastruktur i området placerades för att 
ge möjlighet att knytas samman med en nästa etapp. 
Under arbetet med etapp 1, 2009, visades det nya området 
upp för kommunledningen, som föreslog att området i 
fråga (Munkebo etapp 2) skulle ingå i kommunens nya 
Översiktsplan 2010, som då var under upprättande.

I samband med markarbeten vid etapp 1 dimensionerades 
pumpstation och ledningar för vatten, spillvatten, el och 
media för att möjliggöra anslutning av etapp 2 (aktuellt 
planområde).

Bild med vy från planområdet och över en del av Munkebo, etapp 1. 
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Under arbetets gång med etapp 2 har fl era alternativa 
lösningar för områdets disposition och tomternas placering 
prövats och analyserats noggrant med hänsyn till områdets 
förutsättningar och i dialog med kommunen. Målsättningen 
har varit att skapa en exploatering som tar hänsyn till berget 
och dess kvalitéer. Olika alternativ för väganslutning har 
utretts och landat i en anslutning via befi ntlig gata genom 
Munkebo etapp 1 (se vidare sid. 7).

Vid samrådstillfället 1-29 april 2016 innehöll förslaget 
21 villatomter och angjordes via två tillfartsvägar från 
Kvarnmyrsvägen i väster. Längs den nordligaste tillfartsvä-
gen fanns plats för gemensam sophantering. För att undvika 
att ta strandskyddat område i anspråk samt anpassa 
bebyggelsens placering och utformning efter landskapet 
arbetades förslaget om till granskningshandlingar 2019. Då 
innehöll förslaget 17 villatomter, varav fyra suterränghus, som 
passats in i landskapet för att undvika stora utfyllnader och 
döljas i så stor utsträckning som möjligt när man kommer 
på vägen från Bovallstrand. All bebyggelse placerades 
utanför strandskyddat område och tillfartsvägen ritades om 
i sträckning enligt beslut från byggnadsnämnden 2018-12-
06 § 167 och anpassades för att inkräkta så lite som möjligt 
på strandskyddet. Den nordligaste av de två angöringarna 
från Kvarnmyrsvägen ströks och platsen för gemensam 
avfallshantering fl yttades till den nya infartens placering.

I fortsatt arbete visade det sig att den dispens från biotop-
skyddet som behövdes avslogs. Dispensen krävdes för att 
kunna dra den föreslagna tillfartsvägen över ett dike genom 
åkermark, vilket ledde till ytterligare revideringar av försla-
get. I denna granskningshandling innehåller förslaget 18 
villatomter, varav fyra suterränghus, och angöringsvägen 
har fl yttats åt söder, genom Munkebo etapp 1, för att undvika 
passage över det biotopskyddade diket. Den gemensamma 
avfallshanteringen har strukits och vändplatser har istället 
anpassats för att möjliggöra sophämtning vid varje tomt. 
Planområdet ligger nu också helt utanför strandskyddat 
område. 
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Planförslagets syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bildandet av 18 nya 
tomter för friliggande småhus. Målsättningen är att skapa en 
exploatering som tar hänsyn till naturmiljön, berget och dess 
kvalitéer i enlighet med riktlinjerna för utvecklingsområdet 
i översiktsplanen. Syftet med regleringen av bebyggelsen 
och dess placering är att den ska smälta in i landskapet och 
att hellre spränga in sig i berget snarare än att göra större 
utfyllnader. Detaljplanen syftar också till att säkerställa 
allmänhetens tillgänglighet till naturmiljön i närområdet för 
rekreation.

Läge, areal och avgränsning
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av 
Ulebergshamn och utgör en utvidgning av ett redan utbyggt 
område vid Munkebo. Området ligger på en höjd och knyter 
i söder direkt an mot detaljplanen för Munkebo, etapp 1. I 
både öster och väster avgränsas planområdet av branta 
sluttningar. 

Området har en areal av ca 4,7 hektar. 

Markägoförhållanden
Planområdet berör stora delar av fastigheterna Sotenäs 
Uleberg 1:3 och 1:4. Fastigheterna 1:3 och 1:4 är i enskild 
ägo, men köpeavtal har träffats med exploatör (se 
“Fastighetsrättsliga frågor”). 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut 
och samfälligheter inom och intill planområdet, se till-
hörande fastighetsförteckning.

Planprocessen
Detaljplanen hanteras med normalt förfarande enligt Plan- 
och bygglagen (2010:900), vilket innebär att förslaget ska 
skickas ut på samråd och granskning för möjlighet till insyn 
och att lämna synpunkter innan det kan antas.

Detaljplanen har varit ute på samråd 1-29 april 2016. 
Efter samråd har inkomna synpunkter sammanställts och 
besvarats i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna 
under samrådet bearbetades planförslaget och sändes ut 
på granskning under 10 juli - 31 juli 2020. Synpunkterna har 
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sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande. Till 
följd av inkomna synpunkter har följade delar justerats: 

Allmänna justeringar
• Avtal om markåtkomst av de fastigheter som ingår i plan-
förslaget har tecknats.
• Väg-PM har justerats med en redovisning av anslutning till 
väg 888 som godkänts av Trafi kverket.
• Naturvärdesinventeringen har justerats.
• Tidigare hus 17 har utgått och hus 16 har förskjutits söder ut.

Planbeskrivningen
• Genomförandedelen har uppdaterats och kompletterats.
• En utförlig motivering av valet av enskilt huvudmannaskap 
har formulerats.

Plankartan 
• Villkor för startbesked ändras från ”startbesked får inte ges 
för bostäder förrän gator samt vatten och spillvatten kommit 
till stånd” till ”startbesked får inte ges för bostäder förrän 
gator kommit till stånd”.
• Ett E-område för transformatorstation har införts i planen. 
• Placeringen av hus 16 har justeras.
• Hus 17 har utgått och dammen består
• En vändplan har lagts till i den sydöstra delen av 
planområdet.

Illustrationskartan
• Har uppdaterats utifrån justeringarna i plankartan.

KOMMENTARER 
Efter genomförd granskning har byggnadsnämnden till-
skrivit berörda fastighetsägare för godkännande av ingrepp 
i detaljplanen, under pågående genomförandetid. Därvid 
har framkommit att något godkännande inte kommer att 
lämnas, med motiveringen att planens genomförandetid 
ännu ej utlöpt. Planförslaget har därför ändrats genom att 
den föreslagna tillfartsgatan från sydost har tagits bort. 
Tillfarten kommer istället att ske via befi ntlig gata genom 
Munkebo etapp 1. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunala beslut

Planbesked och planuppdrag
Kommunstyrelsen fattade 2012-02-08 beslut om att ge 
positivt planbesked för Munkebo, etapp 2. Miljö- och 
byggnämnden beslutade 2012-02-23 att starta planarbe-
tet. Planförslaget är upprättat enligt Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). Byggnadsnämnden skickade ut planen på 
samråd 1-29 april 2016.

Vid möte 2018-12-06 beslutade Byggnadsnämnden om att 
anslutningsvägen skulle dras västerut från planområdet till 
väg 888, via Rosvägen. En väganslutning i linje med beslutet 
kräver passage över ett dike i jordbrukslandskap och dispens 
för detta kunde inte beviljas. I följande förslag föreslogs 
därför en anslutning från sydöst. Detta förslag fi ck också 
strykas på grund av att gällande plan för Munkebo etapp 
1 fortfarande har genomförandetid kvar och alla sakägare 
inte godkänt ändring av denna. Nuvarande förslag innebär 
istället tillfart till området via befi ntlig gata genom Munkebo 
etapp 1, Arons gata.

Belsut under planprocessen
KS 2012-02-08 § 27  Beslut om positivt planbesked.
BNau 2013-10-10 § 76  Beslut att inte arbeta vidare enligt  
    programskiss dat 2013-05-16.
BNau 2016-02-11 § 15  Beslut att godkänna    
    samrådshandlingar.
BN 2016-09-08 § 66  Beslut att lägga ärendet vilande.
BN 2018- 04-19 § 47  Beslut att återuppta arbetet   
                med detaljplanen, godkänna 
    samrådsredogörelsen samt   
                att granskningshandlingar 
    ska upprättas i enlighet med   
    samrådsredogörelsen.
BN 2018-12-06 § 167  Beslut att detaljplanen ska ha sin  
    tillfart enligt alternativ 1.
BN 2019-10-17 § 130  Beslut att godkänna granskning- 
    shandlingarna och ställa ut planen  
    för granskning.
BN 2021-06-03 § 87 Beslut att godkänna gransknings-
    utlåtande och att antagande-   
    handlingar ska upprättas.
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Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen har ett gällande bostadsförsörjningsprogram för 
åren 2016 - 2020, antaget av Kommunfullmäktige 2016-09-
22. Programmet anger att bostäderna i Sotenäs kommun 
huvudsakligen består av småhus och den vanligast förekom-
mande upplåtelseformen är äganderätt. Det anger också 
att en betydande del av bostäderna i kommunen är delårs-
boende, vilket innebär att folkmängden ökar avsevärt under 
sommarmånaderna.

Det aktuella planområdet ligger inom utredningsom-
råde för detaljplan för bostäder (U43 Munkebo) utpekat i 
bostadsförsörjningsprogrammet.

Vision 2020
Vision 2020 omfattar övergripande och långsiktiga mål som 
ligger till grund för, och är vägledande i, hela den kommu-
nala verksamheten. Visionen fastställdes av kommunfullmäk-
tige 2007-12-13 (§ 169). Visionen anger att Sotenäs kommun 
ska sträva emot följande:

Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, 
hållbar utveckling och framtidstro. 

1. Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat av respekt för den 
enskilde och människors lika värde 

2. Hållbar utveckling – demokratiskt, socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt 

3. Goda betingelser för företagande 
4. En attraktiv besökskommun 
5. Alla fi nner sitt önskade boende 
6. Ett rikt fritids – och kulturutbud 
7. Ett livslångt lärande

Den här detaljplanen bidrar framförallt till delområde fem.

Strukturplan Norra Bohuslän
Kommunfullmäktige fattade i december 2009 beslut om att 
godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska 
planeringen i Sotenäs kommun. Dokumentet anger en 
gemensam inriktning för fysisk planering i fem kommuner i 
norra Bohuslän.

Enligt strukturbilden ligger det aktuella planområdet inom 
zonen Skärgård. Av de inriktningar som anges för skärgård-
szonen bedöms följande relevanta för planområdet:
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• att skärgården utgör basen för våra unika natur- och 
kulturvärden även i ett nationellt perspektiv.

• att en levande skärgård utgör en av de viktigaste 
förutsättningarna för vår attraktionskraft.

• att allmänheten skall ha tillträde till strandzonen.

Översiktsplan
Sotenäs kommun antog i december 2010 en kommunom-
fattande översiktsplan, ÖP 2010. Den anger bland annat 
områden för bebyggelseutveckling inom tätort och pekar 
ut fyra mellanrumszoner. Dessa mellanrumszoner markerar 
områden som omfattas av en återhållsamhet mot nya 
bostäder, verksamheter och anläggningar med hänsyn till 
att bevara uppdelningen i ett fl ertal karaktäristiska orter 
längs kommunens västra kust. Zonerna samverkar också 
väl med områden utpekade som riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 3 kap 6 § och 
kap 4.

Området för planförslaget är angivet som tätortszon. Den 
norra delen av detaljplanen är också utpekad som omvan-
dlingsområde U43. Omvandlingsområdet U43 beskrivs på 
följande sätt: ”Utvecklingsområde för bostäder. Området 
ska utgöra förlängning av befi ntligt bostadsområde. 
Allmänhetens tillgänglighet till närrekreationsområden ska 
beaktas. Strandskyddsgräns ska respekteras. Bebyggelsens 
exponering mot omgivningen ska begränsas.” 

Detaljplanen bedöms förenlig med syftet i kommunens 
gällande översiktsplan (ÖP 2010) och Länsstyrelsens gran-
skningsyttrande. Hela planområdet ligger inte inom rekom-
menderat omvandlingsområde U43, men hela planområdet 
ligger inom det område som är angivet som tätortszon. 
Kommunen värderar mellanrumszonerna högt och före-
språkar utveckling i anslutning till befi ntliga tätorter, inom 
utpekat område för bebyggelseutveckling inom tätort.
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Strandzon

Ulebergshamn

VO2

Utdrag ur Mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplanen. 
Området ligger till stora delar inom tätortszon. Planområdets ungefärliga 
läge markerat med blå heldragen linje.

Detaljplan
Området är inte tidigare detaljplanelagt. Det ligger i direkt 
anslutning till detaljplan 1427-P90 som vann laga kraft 2008-
07-24 och gäller för området Munkebo etapp 1. 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS 
BESTÄMMELSER

Riksintressen

 Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Planområdets nordöstra del tangerar riksintresset för natur-
vård (3 kap 6§ MB) som omfattar Ramsvikslandet, Hållö, 
Kornö och Gåsö skärgård. Delen som gränsar mot riksin-
tresset planläggs som NATUR. Riksintresset bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget.

Planområdets nordöstra del gör ett mindre intrång i riksin-
tresset för friluftsliv (3 kap 6§ MB) som omfattar området 
Norra Bohusläns kust – inre kustzonen. Riksintresset omfattar 
områden med särskilt goda förutsättningar för berikande 
upplevelser i natur- och kulturmiljöer, vattenanknutna 
friluftsaktiviteter samt friluftsaktiviteter och därmed beri-
kande upplevelser. De värden i riksintresset som påverkar 
planområdet utgörs av turism och närrekreation i närheten 
av tätorterna, landskapet och naturmiljön. Gränsdragningen 
för riksintresset för friluftsliv är inte exakt utan bör kunna ses 
som ungefärlig, så länge dess syften uppfylls och värden 

Område för verksamhets-
utveckling utanför tätort

Områden för närrekreation

Område för bebyggelseutveckling 
inom tätort

Mellanrum

Sträckning för utbyggnad 
av G/C-väg

Teckenförklaring
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inte påverkas negativt. Planförslaget berörs till en mindre 
del av riksintresset, men är utformat så att tillgängligheten 
till naturmiljön för friluftsliv inte hindras i området utan 
snarare underlättas. Planförslaget säkerställer också att 
bebyggelsen anpassas så att den inte stör landskapsbilden 
och upplevelsen av platsen på avstånd och på så sätt 
påverkar riksintresset negativt. Detaljplanen anpassas också 
efter de fyra mellanrum som pekas ut i Översiktsplanen för 
Sotenäs kommun, vilka också samspelar väl med hänsynsta-
gande till riksintresset längs det västra kustområdet.

Karta över riksintressen för Naturvård och Friluftsliv i anslutning till 
planområdet (Länsstyrelsen, Västra Götaland). Blå linje illustrerar den 
ungefärliga plangränsen. 

 Särskilda hushållningsbestämmelser, kap 4 MB
Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken (MB) i sin helhet av 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
fi nns där. 4 kap MB handlar i motsats till 3 kap MB om kustens 
samlade värden. 

Planområdet berörs i sin helhet av två av riksintressena 
som anges i kap 4 MB. Riksintresset för Obruten kust – 
Kustområdet och skärgården i Bohuslän och riksintresset för 
Rörligt friluftsliv – Norra Bohuslän.

Friluftsliv

Naturvård



13

GRANSKNINGSHANDLING 2 Planbeskrivning
2022-01-21

Detaljplan för delar av Uleberg 1:3 och 1:4 
Munkebo, etapp 2, Ulebergshamn, Sotenäs kommun

Vad gäller riksintresset för Obruten kust bedöms planförsla-
get inte påverka det negativt, då förslaget anpassas för att 
smälta in i naturmiljön genom placering och utformning. 
Planförslaget har också anpassats så att bebyggelsen ska 
synas så lite som möjligt från omgivningen genom att fl era 
av bergets höga punkter bevaras och bebyggelsen hålls låg. 
Detta innebär att bebyggelsen kommer att synas något från 
den sida som vetter mot tätorten, men inte blir iögonfal-
lande från den sida som syns från vägen när man kommer 
från Bovallstrand. Detta är också den sida som gränsar mot 
det mellanrum som pekas ut i översiktsplanen med syfte 
att stärka och bevara karaktären i området och syftet med 
riksintresset för obruten kust.

Riksintresset för Rörligt friluftsliv kommer att påverkas på 
så sätt att dess areal minskar men att tillgängligheten till 
omkringliggande mark ökar. Svårtillgänglig natur blir mer 
tillgänglig genom nya vägdragningar och kopplingar upp 
på berget. En ökad tillgänglighet leder till att fl er kan nyttja 
området för rekreation. Att ny bebyggelse placeras i anslut-
ning till befi ntlig innebär också att exploateringen koncen-
treras och större ytor på andra platser kan bevaras som 
opåverkade natur- och kulturlandskap.

Miljökvalitetsnormer (MKN), 5 kap MB

Vattenförekomster (SFS 2004:660)
Bottnefjorden är recipient för dagvatten från planområdet.

Bottnefjordens ekologiska status är idag måttlig. 
Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen 
god ekologisk status ska uppnås till 2027. Det är tekniskt 
omöjligt att uppnå god ekologisk status till 2021 på grund av 
att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen 
kommer utifrån havet. Åtgärderna för denna vattenföre-
komst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027.

Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvat-
tenstatus med avseende på kvicksilver och polybromerade 
difenyleter (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna 
av kvicksilver och PBDE i fi sk bedöms överskrida EU:s
gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det 
går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska 
halterna då dessa beror främst på påverkan från långväga 
luftburna föroreningar och det bedöms tekniskt omöjligt 
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att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk 
ytvattenstatus. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetsk-
ravet om god kemisk status. De nuvarande halterna av
kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka.

Planförslaget bedöms med föreslagna åtgärder (se “Vatten, 
spillvatten och dagvatten” på sidan 31) inte medföra 
försämringar av vattenkvaliteten i Bottnefjorden och bedöms 
därmed inte motverka att MKN för Vattenförekomster kan 
uppnås inom uppsatta tidsramar.

Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
Bottnefjorden ingår enligt Länsstyrelsen (14 FS 2007:554) 
i musselvatten som ska skyddas enligt förordningen 
2001:554 om miljökvalitetsnormer för fi sk- och musselvatten. 
Musselvattenstatusen är god, med undantag av den kemiska
statusen. Musselvattnet kontrolleras även kontinuerligt med 
avseende på bakterier av Livsmedelsverket.

Planförslaget bedöms med föreslagna åtgärder (se rubriken 
“Vatten, spillvatten och dagvatten”) inte medföra försäm-
ringar av vattenkvaliteten i Bottnefjorden och bedöms 
därmed inte motverka att MKN för fi sk- och musselvatten 
kan uppnås.

Skydd av naturen, 7 kap MB

 Biotopskydd

Direkt norr om planområdet fi nns en nyckelbiotop med 
ädellövnaturskog. Nyckelbiotopen ligger delvis inom pla-
nområdet och planläggs som NATUR och påverkas på så 
sätt inte av exploateringen. Inom planområdet fi nns två 
stengärdsgårdar uppe på berget. En mindre gärdsgård 
med enbart en stenrad och en större gärdesgård med mer 
”murkaraktär”. Dessa ligger inte på jordbruksmark och 
bedöms därför inte omfattas av biotopskyddet. 
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Karta över områden i anslutning till planområdet utpekade som nyckel-
biotoper (Skogsstyrelsen). Blå linje illustrerar gränsen för planområdet.

Strandskydd
Planområdet gränsar till strandskyddat område men ingen 
del av området omfattas av strandskydd.

PLANFÖRSLAG 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Nedan beskrivs de förutsättningar som fi nns inom planområ-
det idag och hur dessa kommer att förändras genom detalj-
planens genomförande.

Natur

Mark, terräng och vegetation
Planområdet ligger på en av de högre bergsplatåerna i 
skärgårdslandskapet och dess topografi  består idag huvud-
sakligen av bergig terräng med stora höjdskillnader. Berget 
genomskärs av en större sänka som löper i riktningen nord-
syd/sydöst och i denna fi nns en mindre damm. Uppe på 
berget fi nns två mindre klapperstensområden och i nordväst 
fi nns dessutom ett storblockigt rasområde. Bergets sidor 
stupar i väster, norr och öster brant ner mot omgivande 
landskap.

Nyckelbiotop

Naturvärde

Bäck med 
biotopskydd
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Vy från väster som visar på terrängen. Till höger i bild syns delar av 
Munkebo, etapp 1.

Nivåskillnaden inom de delar av planområdet som ska 
bebyggas uppgår till cirka 25 meter, där de lägsta nivåerna 
ligger i de nordvästra delarna av planområdet och de 
högsta nivåerna i de sydöstra delarna. Totalt har planområ-
det nivåskillnader på upp till cirka 45 meter. 

Den dominerande miljön i området utgörs av hällmarker 
med långsam igenväxning av ljung och buskar. Det är i 
stort sett fritt från trädvegetation. Något matjordstäcke 
av betydelse förekommer praktiskt taget inte. Det fi nns 
i dagsläget ingen bebyggelse inom det föreslagna 
planområdet.

Landskapsbild
Landskapsbilden är en viktig del av riksintressen som berör 
området (se “Grundläggande hushållningsbestämmelser, 
3 kap MB” och “Särskilda hushållningsbestämmelser, kap 
4 MB”) med avseende på natur- och kulturmiljö. Området 
ligger uppe på en höjd som syns tydligt från omgivningen. 
Därför är det viktigt att ny bebyggelse anpassas så att den 
döljs och smälter in i landskapet i så stor utsträckning som 
möjligt.

Planförslag
Planförslaget är utformat för att bebyggelsen ska passas in 
så bra som möjligt i terrängen. Byggnaderna har placerats i 
terrängen med målsättningen att alla hus ska erhålla utsikt 
mot hav och berg, samtidigt som uppfyllnader ska minime-
ras samt att exponeringen mot omgivningen begränsas.



17

GRANSKNINGSHANDLING 2 Planbeskrivning
2022-01-21

Detaljplan för delar av Uleberg 1:3 och 1:4 
Munkebo, etapp 2, Ulebergshamn, Sotenäs kommun

Mot öster sänks marknivån för att kunna placera byggnad-
erna så att de inte blir iögonfallande från vägen, vid resa från 
Bovallstrand. Det mellanrum som fi nns mellan Ulebergshamn 
och Bovallstrand kan därmed bevaras. Byggnaderna som 
alla kommer vara i ett plan eller som suterränghus placeras 
lågt och nära berget. 

Gata, byggnader och anläggningar har placerats så att 
stora utfyllnader kan undvikas. Plankartan reglerar genom 
bestämmelsen n1  och prickmark hur schaktning och spräng-
ning får ske i området. Bestämmelsen visar på specifi ka delar 
av planområdet som ska bevaras för att värna landskaps-
bilden och dölja delar av bebyggelsen från avstånd.

hus 19 

+58,5

Fotomontage 
från söder

enligt 

förslaget
Höjdpunkter som 

ligger närmare 

fotopunkten ca +57 

och +58 m

Fotomontage för fullt utnyttjad byggrätt. Siffra på byggnad avser nockhöjden. 
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Fotomontage 
från öster

idag

enligt 

förslaget

hus 12 

+53,5

hus 10

+53,0
hus 9

+53,0

Fotomontage för fullt utnyttjad byggrätt. Siffror avser nockhöjden
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hus 4 

+54

hus 3 

+54,5
hus 2 

+54 hus 19 

+58,5

hus 18 

+57,5

Fotomontage
från väster

idag

enligt 

förslaget

Fotomontage för fullt utnyttjad byggrätt. Siffror avser nockhöjden.
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Naturmiljö
En naturinventering med inriktning på skyddsvärda arter 
och värdefulla naturmiljöer (Naturcentrum 2020-03-23 rev 
2022-01-12) har genomförts på platsen. Inga rödlistade eller 
skyddade arter har noterats i området. Området berörs inte 
av några naturvårdsförordnanden. Lövskogen nedanför 
branten mot öster är utpekad som nyckelbiotop.

Utredningen identifi erar särskilda värdefulla objekt i området 
i form av småvatten, hällmarksmosaiker och bergsklåva. I 
planområdet fi nns två mindre småvatten som påverkas av 
planförslaget. En större vattensamling, ca 250 m2 stor och 
ca en meter djup som bedöms ha “Höga naturvärden - klass 
II”. Dammen är också en gammal myrsamfällighet som 
sannolikt tjänstgjort som vattenhål för djur som gått på bete 
på dåtidens utmark. Enligt rapporten från 2013 kan man inte, 
trots frånvaron av fynd av större vattensalamander, utesluta 
att dammarna vissa år utnyttjas av amfi bier. Den 9/3 2020 
och 2/5 2021 besöktes området och dammarna, men inte 

Sektion B-B

Del av sektion B-B
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heller då kunde några groddjur observeras. De foton på 
amfi bier som inkommit under granskningen har bedömts 
vara en skogsödla och inte salamander. 

Den västligaste dammen är tämligen grund och torkar 
sannolikt ut på sommaren, men bedöms också den ha 
”påtagliga naturvärden – klass III”. 

Hällmarksmosaiker: Mycket kännetecknande för det bohus-
länska kustlandskapet är mosaiken av öppna, lavbeväxta 
klippor, berghällar, små bergklåvor, partier med ljung, 
gräs- och örtbeväxta partier samt mindre vattensamlingar. 
Naturtypen är fortfarande mycket vanlig och naturvärdena,
åtminstone om man ser till antalet rödlistade arter, bedöms 
i regel som tämligen låga. Artrikedomen i hällmarksmosai-
ken är dock ganska omfattande, inte minst när det gäller 
lavfl oran. 

Planförslag
Visionen för områdets övergripande planering är att de 
enskilda byggnadernas och vägarnas placering skall i möjli-
gaste mån göras med naturliga anpassningar. Med detta 
menas att utformningar och placeringar av byggnader, 
uppfarter och altaner skall följa vegetationsytor, hällmarker, 
dammar och andra naturliga, ursprungliga inslag i området. 
I grunden ligger tanken att bebyggelse och vägar skall 
harmonisera med den bohuslänska karaktären i området. 
Som utgörs av mosaiker av glacialt slipade, lavtäckta häll-
marker, små vegetationsytor, ljunghedsfragment, mindre 
vattensamlingar och små till medelstora bergsprickor 
(klåvor) med växtlighet. Nedan fi nns exempel på åtgärder 
som planeras i samband med exploateringen. I naturinven-
teringen går att läsa en mer ingående förklaring och motiv 
till de olika åtgärderna.  

• Detaljanpassningar av bebyggelsen så att hällmarksstruk-
turer bevaras. 

• Hävd av ljungmarker (eventuell bränning). Ljunghedar 
och ljungmarker är några av de viktigaste naturtyperna i 
Bohusläns kustlandskap. 

• Etablering av grönytor med naturlig växtlighet. I området 
fi nns ca 3000 – 4.000 m2 jordtäckta markytor som inte är 
planerade att bebyggas. Dessa föreslås få utvecklas till 
ängsmark med naturlig ängsfl ora. 
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• Öppna marker med glest trädskikt, med enbart enstaka 
vindpinade träd (ek, björk, rönn). För att bibehålla nuvarande 
naturvärden med god utsikt och typisk bohuslänsk, öppen 
karaktär ska uppväxande skog hållas borta genom återkom-
mande röjningar.

• Bevara dammar och vattensamlingar, eller om det av 
planeringsskäl inte går, skapa nya vattensamlingar och att 
gräva ut igenväxta sådana där det är möjligt. Genom att till 
exempel anlägga grodtunnlar kan man leda djuren under 
vägen istället för över. Trädgårdar, vägslänter, husgrunder 
och murar har goda förutsättningar att tjänstgöra både 
som övervintringsplatser och jaktmarker. För att bibehålla 
dammar och vattensamlingar krävs återkommande under-
håll, med bortgrävning av igenväxande växtlighet.

• Övervintringsplats för amfi bier. Om bebyggelsen inte 
naturligt skapar övervintringsplatser för amfi bier kan man 
anlägga sådana. 
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Naturvärdeskarta från naturinventering över området, inklusive strukturer, 
en del naturvårdsåtgärder, gator, tomtmark och bebyggelse. 

Geoteknik
Större delen av planområdet ligger direkt på berg. Inga 
geotekniska problem bedöms föreligga.

Radon
Berggrunden utgörs av bohusgranit med generellt hög 
radonavgång.

Planförslag
Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvar för 
att säkerställa att gränsvärdet för radongas inte överskrids. 
Detta betyder i de fl esta fall att det krävs ett radonsäkert 
byggande.
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Fornlämningar
Inom området fi nns inga kända fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets karta Fornsök.

Bebyggelse

Bebyggelseområden
Idag fi nns ingen bebyggelse inom planområdet. 

Planförslag
Planförslaget innebär att arton nya småhus kan uppföras 
i området. Byggrätterna har placerats i terrängen med 
målsättningen att alla hus ska erhålla utsikt mot hav och 
berg, samtidigt som utfyllnader ska minimeras. Husen är 
också placerade så att exponeringen mot omgivningen 
begränsas. Bebyggelsen hålls låg och placeras strategiskt 
i landskapet för att döljas av berget sett från omgivningen. 
Mot öster placeras bebyggelsen så att den till största delen 
skyms av berget när man passerar på vägen nedanför 
området, från Bovallstrand. På så sätt bevaras upplevelsen 
av det mellanrum som fi nns utpekat mellan Ulebergshamn 
och Bovallstrand.

Byggnaderna har i de fl esta fall placerats på eller lägre än 
befi ntlig marknivå för att undvika utfyllnader. Sprängning 
kommer att krävas för uppförande av bebyggelse inom 
detaljplanen.

I den norra delen av planområdet fi nns byggrätter som 
möjliggör suterränghus. Bestämmelsen e2 anger i plankartan 
att det på respektive fastighet här får uppföras en huvud-
byggnad med en byggnadsarea om 120 m2  samt garage/
uthus/gårds-byggnad upp till 35 m2. Byggnadernas höjd 
regleras genom en nockhöjd som begränsar hur höga de får 
vara. Utöver den angivna nockhöjden tillåts ventilationshu-
var, skorstenar och liknande byggnadsdelar att sticka upp.

Övriga byggrätter inom planområdet möjliggör för småhus 
i ett plan. Bestämmelsen e1 anger i plankartan att det på 
respektive fastighet här får uppföras en huvudbyggnad med 
en byggnadsarea om 180 m2 samt garage/uthus/gårds-
byggnad upp till 35 m2. Byggnadernas höjd regleras genom 
en nockhöjd som begränsar hur höga de får vara. Utöver den 
angivna nockhöjden tillåts ventilationshuvar, skorstenar och 
liknande byggnadsdelar att sticka upp.
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Generellt för planområdet gäller att alla huvudbyggnader 
ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns mot 
bostadsfastighet och minst tre meter från gräns mot allmän 
plats. Garage, uthus eller andra typer av gårdsbyggnader 
ska placeras minst fem meter från anslutande gata och 
minst en halvmeter från annan fastighetsgräns.

På områden markerade med prickmark i plankartan får inga 
byggnader uppföras. 

Områdets gestaltning
”Miljön på Sotenäset är unik. Naturens skulpterade granit 
och unika fl ora skapar tillsammans med den äldre fi skar- och 
stenhuggarbebyggelsen ett kulturlandskap med stora livs-
miljö- och upplevelsevärden. 

Norra Bohusläns kustband är klassat som nationallandskap 
enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Den skulpterade graniten, 
fjordarna och kustsamhällena skapar tillsammans en helhet 
som bär på ovärderliga natur- och kulturkvaliteter. När vi gör 
ingrepp i den fysiska miljön, t.ex. genom att bygga nytt i käns-
liga lägen eller bygga om äldre hus, gör vi samtidigt ingrepp i 
denna helhet.” (Bygg med känsla 2004 - Riktlinjer för nybyg-
gnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun)

Planområdet är del i detta natur- och kulturlandskap 
och måste därför anpassas i utformning för att smälta in 
i landskapet. Ett av planområdets största karaktäristiska 
värden är den bohuslänska graniten och den karga fl oran i 
naturlandskapet.

Området har ingen tydlig visuell koppling till det historiska 
samhället i Ulebergshamn och dess bebyggelses ljusa färg-
skala utan knyter istället mer an till berget och naturen. 

Planförslag
Planförslaget innebär att ny bebyggelse och anläggnin-
gar inom planområdet ska anpassas till naturmiljön och 
landskapet. 

Ledord för förslaget är:
- I harmoni med landskapet 
- Material i samklang med platsen 
- Murar istället för slänter 
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- Attraktiv bondemiljö med berget som tomt 
- Läk såren med altaner

Byggrätternas placering har gjorts med utgångspunkt i att 
bebyggelsen ska synas så lite som möjligt på avstånd och 
att berg i dagen kan framträda mellan husen. De högsta 
punkterna undanhålls från exploatering. Vid placering av 
byggnader på tomterna bör undersökning av bergets natur-
liga slag göras och husen ges plats utefter det. 

Materialval och färgsättning ska ta stöd i omgivande berg 
och natur så att bebyggelsen smälter samman med natu-
rens färgskala och påverkan på landskapsbilden blir mindre. 
Plankartan reglerar detta genom fl era olika bestämmel-
ser. Den första anger att fasaderna ska kläs med stående 
träpanel i grå kulör. Detta gör att bebyggelsen smälter in i 
den omgivande miljön. En annan bestämmelse anger att 
byggnadernas takbeläggning ska vara av ett material som 
inte refl ekterar solljus och materialet ska vara i en grå kulör. 
Plankartan anger också att även fönsteromfattningar och 
plåtbeslag ska vara grå.

Exempel på hur bebyggelse skulle kunna se ut inom området vad gäller 
utformning, material och färgsättning.
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Plankartan reglerar också att altaner inte får byggas högre 
än byggnadens färdiga golvnivå. På så sätt hålls altanerna 
nära mark och kan nyttjas för att fylla ut sår i berget som 
uppstår vid sprängning och stora höga konstruktioner som 
sticker ut och syns på håll kan undvikas. För suterränghusen 
fi nns ett undantag där altaner får anläggas i anslutning till 
färdig golvnivå på bägge planen. Detta för att ge möjlighet 
för en kvalitativ uteplats i anslutning till rum för samvaro, som 
kan antas komma att placeras på det övre planet. Altaner 
får även högst ligga 4 meter från byggnad med undantag 
för sådana anläggningar som krävs för att tillskapa tillgäng-
liga gångvägar till byggnaderna.

Offentlig och kommersiell service
Service i form av dagligvarubutiker, vissa sällanköpsbu-
tiker, vårdcentral, skola, förskola och äldreboende fi nns i 
grannorten Hunnebostrand. Avståndet från planområdet 
till Hunnebostrands centrala delar är cirka 2,5 kilometer. 
Högstadieskola fi nns i Kungshamn.

Planförslag
Planförslaget medger ingen service eller kommersiell verk-
samhet inom området.

Tillgänglighet
Planområdet är mycket kuperat och i dagsläget relativt 
svårtillgängligt.

Planförslag
Anslutningsgatan till området har studerats. Att ansluta 
området från väster har inte konstaterats möjligt då en 
dispens från biotopskyddet för ett dike i jordbruksmarken 
inte kunnat ges. En anslutning via infarten till den gemen-
samma gästparkeringen i Munkebo etapp 1 har också stud-
erats, men visats sig inte kunna genomföras. Istället föreslås 
att planområdet kopplas samman med befi ntlig gata 
genom Munkebo etapp 1.

Lek och rekreation
Området är på grund av sin topografi  något svårtillgängligt. 
Dess värde för friluftsliv kan därför anses begränsat så länge 
inga gator anlagts. Däremot fi nns i omgivningarna mycket 
stora arealer orörd terräng som är väl lämpad för olika 
former av rekreation och friluftsliv.
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En mindre lekplats fi nns i den redan utbyggda delen 
Munkebo, etapp 1, vilket är ca 350 m gångväg från de 
centrala delarna av planområdet. 

Planförslag
Detaljplanen innebär att de delar av naturmarken som ligger 
inom planområdet säkerställs genom bestämmelsen NATUR.

Gator och trafi k
Det fi nns inga anlagda gator eller gångstråk inom planom-
rådet idag. Arons gata, som går genom Munkebo, etapp 1, 
ansluter mot planområdet och kan kopplas samman med 
det nya gatunätet.

Planförslag
Detaljplanen möjliggör för byggnation av nya gator med 
gångstråk inom planområdet. Dessa knyter an mot Arons 
gata som går genom Munkebo, etapp 1. Matningen till 
området sker genom Munkebo etapp 1, via Arons gata. 
Anslutningen till väg 888 sker i samma läge som Munkebo 
etapp 1. Med utgångspunkt i det begränsade antal bostäder 
som tillkommer inom planområdet anses trafi kökningen på 
Arons gata vara marginell. Den nya bebyggelsen innebär 
18 nya bostäder och bedömningen är att varje bostad 
genererar ungefär 4-6 trafi krörelser per dygn. Det ger totalt 
en ökning med 72-108 trafi krörelser på Arons gata. Utfarten 
till väg 888 har utretts i ett separat Väg-PM för att säkerställa 
att trafi ksäkerheten inte påverkas negativt.

Inom planområdet nås tomterna via sidogator som avslutas 
med vändplatser. De nya gatorna i området pekas ut genom 
bestämmelsen LOKALGATA i plankartan. Gatorna utformas 
med bredden 6 meter, där 4 meter utgör körbana.

Markering mellan gångbana och körbana inom bostadsom-
rådet föreslås bestå av en rad med storgatsten. Gångbanan 
och körbanan föreslås ligga i samma nivå vilket gör att 
gångbanan vid möte mellan två bilar kan användas. 
Körbanans bredd kan därigenom hållas smal vilket uppma-
nar till en låg hastighet.
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Bild på Munkebo etapp 1. Det föreslås samma gatubredd i etapp 2 men 
där trottoaren är bredare och ligger i samma nivå som körbanan. 

Möjlighet för gång- och cykeltrafi k ges på nya gator inom 
planområdet. Planområdet kopplas samman med Arons 
gata genom Munkebo, etapp 1. Området får låg trafi kbelast-
ning på gatorna vilket bidrar till att skapa en trygg miljö för 
barn som vistas och rör sig i det nya området.

Kollektivtrafi k
Kollektivtrafi ken nås huvudsakligen från befi ntlig busshåll-
plats vid väg 888 ca 1,2 km gångavstånd från planområdet. 
Hållplatsen Uleberg längs väg 174 ligger på ett gångavstånd 
av ca 1,3 km gångavstånd. Dessa hållplatser har avgångar 
bland annat till Smögen, Bovallstrand, Kungshamn och 
Hallinden med frekvensen ungefär varannan timma för de 
bussar som går oftast.

0.25       1.85       0.15                                      4.0                    0.25

Förslag till vägsektion för gatan uppe i bostadsområdet, mått i meter.
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Parkering
Det fi nns ingen parkering inom planområdet idag. 

Planförslag
Parkering för de nya småhusen sker på den egna tomten, på 
kvartersmark. Plankartan ger möjlighet för att bygga garage 
på varje tomt och reglerar att garage, uthus eller annan 
gårdsbyggnad ska placeras minst fem meter från angörings-
gata. Det innebär att plats för uppställning av bil kan skapas 
mellan garaget och gatan.

Plankartan anger också en mindre yta i den centrala delen 
av området som parkering, vilken kan nyttjas som besök-
sparkering för området. 

Buller
Planområdet bedöms inte påverkas av bullernivåer som 
begränsar möjligheten att bygga bostäder. Den marginella 
trafi kökning (se stycket om gator och trafi k) som genereras 
i området bedöms inte heller ge någon betydande buller-
påverkan på befi ntligt bostadsområde i munkebo etapp 1 . 
Hastigheten bedöms också bli låg inom området och längs 
Arons gata, vilket även det bidrar till låga bullernivåer. 

Teknisk försörjning
Nedan beskrivs förutsättningarna för teknisk försörjning inom 
planområdet och hur detta föreslås lösas i detaljplanen.

 Vatten, spillvatten och dagvatten
Ledningar för vatten och spillvatten fi nns framdragna 
genom området Munkebo etapp 1 för att kunna ansluta till 
det aktuella planområdet.

Ingen dagvattenhantering fi nns inom området idag efter-
som det är oexploaterat.

Planförslag
Utredning (EH-konsult 2020-06-09, rev 2022-01-14) för hanter-
ing av vatten, spillvatten och dagvatten inom planområdet 
har tagits fram. Utredningen anger att ledningar för vatten 
och spillvatten kommer att anslutas till kommunens ledning-
snät i Arons gata. Anslutningspunkter för respektive fastighet 
anvisas av Västvatten AB. Spillvattnet från  tomterna, i norra 
delen av planområdet, som ligger på en lägre höjd än ledn-
ingsnätets anslutningspunkt, leds ner till en pumpstation. 
Därifrån pumpas det sedan upp och vidare ut i det kommu-
nala ledningsnätet. Området för pumpstationens placering 
är angivet på plankartan med bestämmelsen E1.
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Dagvatten från takytorna föreslås i första hand avledas 
genom utkastare direkt till tomtmark. Där detta inte går 
föreslås att takytorna avleds via dagvattenledning till 
fördröjningsmagasin som sedan har bräddledning till 
dagvattenservisen. Därmed tas dagvattnet i största möjliga 
mån hand om lokalt på tomtmark före anslutning till 
ledningsnätet.

Ett fördröjningsmagasin planeras i områdets nordöstra del 
inom naturmark. En planbestämmelse anger att fördröjning 
får ske i området. 

Dagvattnet från planområdet skall i så stor utsträckning som 
möjligt ledas i öppna rinningsvägar. Vid behov av rensning 
i diken på ängs-/åkermark för att hantera dagvattnet ska 
anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen.

El, tele och datakommunikation
Ledningar för el, tele och datakommunikation fi nns fram-
dragna genom området Munkebo etapp 1 till det aktuella 
planområdet. 

Planförslag
Området ansluts till befi ntliga ledningar i Munkebo, etapp 1.

Uppvärmning
I varje hus planeras det att installeras en bergvärmepump 
och vattenburen golvvärme. Eventuellt tillskott av energi 
vintertid kommer att ske med el.

Avfall
Idag fi nns ingen avfallshantering inom planområdet. 
Närmsta återvinningscentral fi nns i Hunnebostrand.

Planförslag
Vändplatserna är anpassade för att möjliggöra att sopbilen 
kan vända, så att den kan köra in och hämta avfall vid varje 
enskild tomt. Hushållsavfallet omhändertas av entreprenör, 
utsedd av kommunen. 
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Karta som visar transportvägar (röd prickad linje) som är 6-7 m breda, 
inklusive körbar  yta markerad för gång, och backvändplatser (röda 
cirklar) som är för renhållningsfordon inom planområdet. 

Hälsa och säkerhet
Risk för skred, bergras och blocknedfall
I Projekterings-PM för Geoteknik (Bohusgeo AB 2020-05-14, 
rev 2022-01-11)anges att hela planområdet utgörs av berg 
i dagen. Hela planområdet bedöms ha tillfredsställande 
släntstabilitet. Risk för bergras eller blocknedfall som kan 
påverka planområdet bedöms inte föreligga. 
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KONSEKVENSER

Innebär förslaget betydande miljöpåverkan?
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer 
och program, 4 Kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) och 
6 kap 11§ miljöbalken (MB), ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla planer och program som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Som stöd för kommunens ställningstagande om miljöpåver-
kan görs först en behovsbedömning. Behovsbedömningen 
är den analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljöbedömning behöver göras eller inte. Vid behovsbedöm-
ningen beaktas kriterier i MKB förordningen bilaga 4 särskilt.
Till grund för behovsbedömningen för aktuellt planförslag 
ligger en checklista, se bilaga, avseende dess konsekvenser, 
daterad 2016-03-30. Med utgångspunkt i den checklistan 
bedömer kommunen att planens genomförande inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Motiven till bedömningen är: 
• Planförslaget överensstämmer med intentionerna i ÖP-10. 
• Planförslaget ger ingen stark påverkan på riksintressen 

och åsidosätter inga miljökvalitetsnormer. 
• Inga nationella miljömål motverkas. 
• Den påverkan planen medför bedöms kunna hanteras 

inom detaljplanearbetet med tillhörande utredningar. 
• Kommunen anser att det inte kan antas fi nnas risk för en 

betydande påverkan på miljön, människors hälsa och 
säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser. 

En miljöbedömning behöver därmed inte genomföras och 
det fi nns inget behov av att upprätta en särskild miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB).

Länsstyrelsen har i mail 2015-04-30 uppgett att man instäm-
mer i kommunens bedömning att detaljplanen inte förväntas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Nollalternativet
Om detaljplanen inte genomförs förblir området obebyggt 
och de bostäder som behövs för kommunens utveckling 
måste uppföras på annan plats.

Ekologiska konsekvenser
Intillliggande områden har tidigare används som bergtäkter 
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och spår av stenindustri fi nns i grannskapet. Planområdet 
är idag i stort sett opåverkat av människan. Det synliga spår 
som fi nns är en kortare stenmur i den centrala delen inom 
området. Genom planförslaget påverkas naturmiljön genom 
att stora delar av området exploateras och tas i anspråk, 
vilket medför att hällmarkslandskapet till viss del försvinner. I 
den till planen tillhörande naturinventeringen konstateras att 
de ekologiska värdena i området är begränsade och att inga 
viktiga naturvärden skadas.

Riksintressen och områden med särskilda natur- och 
kulturintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken berörs. Planen 
har utformats så att påverkan på dessa intressen minimeras. 
Till exempel har bebyggelsen placerats så att exponeringen 
mot omgivande landskap blir minsta möjliga. Plangränsen 
har anpassats för att inte göra intrång i riksintresse för natur-
vård eller nyckelbiotopen nordöst om detaljplanen.
Det område som i översiktsplanen utpekats som ett s.k. 
mellanrum kvarstår i huvudsak opåverkat. 

Planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnor-
mer överskrids.

Miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generations-
mål, 24 etappmål och 16 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 fl era miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöar-
betet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs upp med en 
rapport varje år och en utvärdering en gång per mandat-
period till regeringen. Nedan följer en avstämning mot de 
miljökvalitetsmål som bedöms ha koppling till planförslaget. 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden 
vara i god överensstämmelse med de nationella miljömålen. 

Begränsad klimatpåverkan 
+ Bebyggelsen placeras i en tätortszon med tillgång till viss 
service och kollektivtrafi k, vilket kan bidra till att minska 
transportbehovet och bilberoendet. Gång- och cykelmöj-
ligheter mellan planområdet och Ulebergshamn fi nns 
genom Munkebo, etapp 1. Hunnebostrand, där det fi nns 
ytterligare service, är också på cykelavstånd.
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Frisk luft 
+ Närheten till havet och vindutsattheten gör luftförhålland-
ena mycket goda inom planområdet. 

Giftfri miljö 
+ Boende kommer inte att utsättas för föroreningar. 
Inga kända föroreningar fi nns inom eller i anslutning till 
planområdet. 

Säker strålmiljö 
+ Radonsäkert byggande regleras genom BBR (Boverkets 
Byggregler). 

Hav i balans, Levande kust och skärgård samt Ingen övergöd-
ning 
+ Planområdet kommer anslutas till det kommunala 
VA-nätet, vilket bidrar till att minska föroreningar i hav och 
vattendrag. Ökad tillgång på bostäder i tätorterna förbät-
trar förutsättningarna för en levande bygd. 

God bebyggd miljö 
+ Förtätning och bebyggelseutveckling inom tätortsområdet 
möjliggör en ökad andel helårsboende, bidrar till att kunna 
bibehålla service och kan bidra till ett minskat bilberoende. 
Bebyggelsen inom planområdet anpassas för att passa in 
i natur- och kulturmiljön samt för att begränsa den visuella 
påverkan av exploateringen från närområdet. Det fi nns 
också god tillgång till naturmiljö för rekreation i närheten.

Rikt växt- och djurliv 
- Planens genomförande kommer att medföra ingrepp i 
markmiljön. 

 + Planen utformas så att exploateringen inte påverkar riksin-
tresse för naturvård eller biotopskyddade miljöer i anslutning 
till planområdet negativt. Det anses inte fi nnas några högre 
naturvärden inom planområdet. 

Sociala konskevenser
Planförslaget innebär att det kan byggas fl er bostäder i 
området, vilket kan bidra till att attrahera fl er helårsboende 
till kommunen. Som exempel kan ses Munkebo etapp 1 där 
cirka hälften av bostäderna är helårsboende. Fler boende 
kan i sin tur generera skatteintäkter till kommunen vilket 
gynnar alla. De kan också utgöra underlag för att kunna 
bibehålla visst utbud och service i området, även utanför 
sommarsäsongen. 
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Den småhusbebyggelse som medges i planförslaget bidrar 
till att mer bebyggelse av liknande karaktär som det som 
redan fi nns i området kan tillskapas. En mer blandad 
bebyggelse skulle kunna ge andra förutsättningar för olika 
målgrupper att fl ytta till eller bo kvar i området. Ställt emot 
behovet av att tillskapa fl er bostäder generellt bedöms 
detaljplanen ändå bidra till en positiv utveckling.

Ur ett barnperspektiv kan förslaget erbjuda en god uppväxt-
miljö med stora möjligheter till att vistas i naturen. 

Förslaget innebär att ny bebyggelse på ett naturligt sätt 
kopplas ihop med  Munkebo, etapp 1. Gatorna bedöms inte 
få någon större trafi k, därför föreslås inte separata gångvä-
gar. Förslagsvis utformas gatorna på ett sätt som gör att de 
uppfattas som gångfartsgator där gående och cyklister har 
företräde och bilförare kör försiktigt. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bidrar till att fl er invånare kan bosätta sig i 
kommunen, vilket i sig kan bidra till en ökning av underlag för 
offentlig och kommersiell service.

Kommunen får intäkter från anslutningsavgifter för vatten 
och spillvatten.

Kommunen får över tid kostnader för skötsel och underhåll 
av allmänna ledningar och pumpstationen. Skötsel och 
underhåll av allmän platsmark som gator och naturmark 
inom planområdet hanteras av en eller fl era gemensam-
hetsanläggningar och innebär på så sätt inte kostnader för 
kommunen.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar den principiella 
ansvarsfördelningen och möjligheterna till genom-
förande, men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att ge vägledning vid planens 
genomförande.



38

GRANSKNINGSHANDLING 2 Planbeskrivning
2022-01-21

Detaljplan för delar av Uleberg 1:3 och 1:4 
Munkebo, etapp 2, Ulebergshamn, Sotenäs kommun

Organisatoriska frågor

Preliminär tidsplan
Samråd   1-29 april  2016
Granskning  Kvartal 2  2020
Granskning 2 Kvartal 1 2022
Antagande  Kvartal 2  2022
Laga kraft  Kvartal 2  2022

Exploateringen kan påbörjas direkt efter att planen vunnit 
laga kraft och övriga lov och tillstånd beviljats. Utbyggnaden 
antas ske stegvis, i takt med efterfrågan.

Genomförandetid
Genomförandetiden har bestämts till fem år från den 
dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan berörda 
fastighetsägares medgivande. Om så ändå sker, kan 
kommunen bli skyldig att betala ersättning för till exempel 
minskad eller förlorad byggrätt. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller 
upphävs, men kommunen kan inte bli skyldig att betala 
ersättning.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Enskilt huvudmannaskap gäller för de allmänna platser som 
ingår i detaljplanen, i detta fall gatu- och naturmarken. 
Huvudman och ansvarig för dessa allmänna platsers anläg-
gande, drift och underhåll är de berörda fastighetsägarna 
genom en eller fl era gemensamhetsanläggningar. I avvak-
tan på att dessa bildas vilar ansvaret på exploatören. 

Motivet för enskilt huvudmannaskap grundar sig i att det 
lokalt på orten till stora delar är enskilt huvudmannaskap. 
Munkebo etapp 1 där detta planområde trafi kmatas ifrån 
har enskilt huvudmannaskap. Det skulle därigenom inte 
fi nnas en koppling ut till det större kommunala vägnätet om 
denna detaljplan skulle ha kommunalt huvudmannaskap. 
Det anses även lämpligt att dessa två liknande områden 
sköts och driftas på likartat sätt, antingen genom en större 
vägförening eller genom två vägföreningar.

På kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för 
åtgärder på sin egen fastighet. 
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Karta som visar vem som ansvarar för utbyggnad samt skötsel och drift av 
olika delar inom planområdet när det är utbyggt. 

Avtal
Följande avtal reglerar exploateringen: 
• Genomförandeavtal mellan Sotenäs Vatten AB och 

exploatör angående uppförande samt ansvar kring 
dricksvatten- och spillvatten.

• Planavtal mellan kommun och exploatör angående 
reglering av kommunens kostnader för kartmaterial och 
ärendets administrativa handläggning.

• Avtal om markåtkomst av de fastigheter som ingår i plan-
förslaget har tecknats (Uleberg 1:3 och 1:4 och samfäl-
ligheten s:8).

• Exploateringsavtal mellan kommun och exploatör.

 Fastighetsrättsliga frågor
Området ska exploateras av Ulebergshamn Fastigheter AB, 
som träffat avtal om förvärv av den mark inom fastigheterna 
Uleberg 1:3 och 1:4 som planområdet omfattar. Övriga 

Kvartersmark. 
Exploatör bygger. 
Respektive 
fastighetsägare 
ansvarar sedan för 
skötsel på sin tomt.

Allmän plats. Natur. 
Inklusive fördröjn-
ingsmagasin för 
dagvatten och 
dammar. Enskilt 
huvudmannaskap. 
En eller fl era gemen-
samhetsanläggnin-
gar  ansvarar.

Allmän plats. Gata 
och parkering. Enskilt 
huvudmannaskap. 
Gemensamhets-
anläggning(ar)  
ansvarar.

Inom området 
anläggs led-
ningsnät för 
vatten och avlopp. 
Exploatören ansva-
rar för anläggning 
och lämnar efter 
godkänd slutbesikt-
ning över till Sotenäs 
vatten AB medan 
ansvaret för drift och 
underhåll läggs på 
Västvatten. 

Drift och underhåll 
av ledningsnätet för 
dagvatten ansvaras 
för av en gemen-
samhetsanläggning.

Kvartersmark. 
Pumpstation. 
Exploatören ansva-
rar för anläggning 
och lämnar efter 
godkänd slutbesik-
tning över den till 
Sotenäs vatten AB 
medan ansvaret för 
drift och underhåll 
läggs på Västvatten. 

Pumpstation
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berörda fastighets- och rättighetsägare redovisas i den till 
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 

Fastighetsindelning
Exploatören ska ansöka hos lantmäterimyndigheten om 
fastighetsbildning av de i planen ingående tomterna samt 
bildande av den eller de gemensamhetsanläggningar som 
ska svara för drift och skötsel av gator och naturområden. 

Gemensamhetsanläggning
En eller fl era gemensamhetsanläggningar kommer att 
behövas för drift och skötsel av området. Den eller de 
kommer att vara huvudman för allmänna platser såsom 
LOKALGATA och NATUR. 

Fördröjningsmagasin för dagvatten inom naturmarken 
samt ledningsnätet för dagvattenhantering inom hela 
planområdet kommer att ansvaras för av en eller fl era 
gemensamhetsanläggningar.

Dagvattenledningar från hus 1-4 planeras att kopplas på 
befi ntlig anslutningspunkt. 

Naturområdet kommer att omfatta dammar som tas om 
hand av gemensamhetsanläggningen.

Ekonomiska frågor

Planekonomi och fi nansiering
Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med 
tecknat planavtal.

Kostnader för fastighetsbildning
Exploatören ansvarar för kostnader i samband med 
fastighetsbildning och tillkomst av eventuella servitut, ledn-
ingsrätter och gemensamhetsanläggningar.

Exploateringskostnader
Exploatören ansvarar för utbyggnad av hela planområdet. 
Exploatören ansvarar även för utbyggnad av vatten- och 
spillvattenledningar, pumpstation samt utvidgning av 
befi ntlig anslutningsväg, vilka sedan lämnas över för förvalt-
ning och underhåll till Sotenäs vatten AB respektive Sotenäs 
kommun. Detta regleras i exploateringsavtalet.
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Tekniska frågor

Vatten, spillvatten och dagvatten
Ledningsnätet för vatten och spillvatten samt pumpstation 
inom området byggs ut av exploatören som sedan överläm-
nar ansvar och drift till Sotenäs vatten AB efter färdigställan-
det. Sotenäs vatten AB ansvarar sedan för drift och underhåll 
av ledningarna.

Ledningssytemet för dagvatten samt fördröjningsmagasinet 
byggs ut av exploatören och lämnas sedan att förvaltas av 
en gemensamhetsanläggning.

Inom egen fastighet ansvarar respektive fastighetsägare för 
sin vatten- och spillvattensanläggning.

El, tele och datakommunikation
Vid utbyggnad av området ansvarar exploatören för att 
lägga rör för tekniska system så som el, tele och datakom-
munikation. Anslutning av de tekniska systemen till berörda 
infrastrukturföretag regleras sedan genom särskilda avtal.

Administrativa frågor

Villkor för startbesked
På plankartan fi nns en administrativ bestämmelse som 
anger att startbesked för bostäder inte får ges förrän gator 
är utbyggda. Detta för att säkerställa tillgängligheten till 
området innan det byggs ut, eftersom kommunen inte är 
huvudman för allmänna platser inom detaljplanen och 
därför inte har ansvaret för att bygga ut infrastrukturen.




