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INLEDNING 

Bakgrund 
Örns camping har varit en etablerad campinganläggning sedan 1959. Ur-
sprungligen var det SAAB:s camping och den drevs som en semesteranlägg-
ning för anställda på SAAB. Sedan 2004 drivs den i privat regi som Örns 
camping.  

Campingområdet är inte planlagt sedan tidigare, kommunens översiktsplan 
pekar ut området som utredningsområde för utveckling av befintlig cam-
pinganläggning. Örns camping är i behov av utveckling för att möta det 
ökande behovet av fler och större campingenheter och kravet på högre stan-
dard. Campingägaren avser att utveckla och utvidga området med plats för 
fler boendetyper; vandrarhem, stugor, villavagnar, uppställningsplatser för 
husvagnar, husbilar och tält samt servicefunktioner. 

Kommunstyrelsen lämnade ett positivt planbesked 2012. 

Ett planprogram upprättades 2014. Programmet ligger till grund för denna 
detaljplan. 

 

Planområdets placering markerad med röd ring 
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Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av campingområdet.  

Planförslaget innebär att campingområdet utökas åt öster, på östra sidan 
Håle bäck, samt på berget i campingområdets centrala del. Förövrigt kom-
pletteras campingen med mindre områden för husbils- och husvagnsplatser, 
stugor/villavagnar och servicefunktioner inom befintliga campinggrupper. 
Campingen har tidigare legat på båda sidor om länsvägen men den norra si-
dan är avvecklad och detta planförslag är bland annat tänkt som en ersätt-
ning för förlorade platser. Planförslaget ger också möjlighet att utöka områ-
det vid entrén med mer plats för reception, vandrarhem, gemensamhetslo-
kaler och restaurang. 

 

Planområdet markerat med vit streckad linje  
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Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Örns camping ligger mellan samhället Örn och färjeläget för Bohus Malm-
ön, cirka 1 mil öster om Kungshamn. Området nås från väg 873 och 
sträcker sig västerut mot Örnefjorden. 

Planområdet är cirka 11,4 hektar stort. 

Markägoförhållanden 

Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Håle 1:13, 1:21, 1:23, 1:9, 1:10 
och 2:46. Håle 1:23 ägs av Sotenäs kommun medan övriga fastigheter ägs av 
exploatören (campingägaren).  

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 
inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Planprocessen 
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. Standardförfarandet innebär att samråd och granskning 
ska genomföras innan detaljplanen kan antas. 

 

Planprocesspilarna visar ett standardförfarande.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, beskrivs boendeanläggningar för tur-
ism i form av campingar, stugbyar och villavagnar vara av stor betydelse för 
besöksnäringens fortlevnad och utveckling i kommunen. Då campingplatser 
är ytkrävande verksamheter framhålls i ÖP att befintliga campingplatser ska 
prioriteras.   

I ÖP 2010 anges området för Örns camping (UCA1) att en utbyggnad för-
utsätter en lösning av trafiken och vägfrågan genom samhället Örn. En ut-
byggnad förutsätter även ett genomförande av en planerad VA-lösning för 
området. Strandskyddet ska så långt möjligt respekteras. 

 

Bild från ÖP 2010 med markanvändning, planområdet markerat med grön cirkel (UCA 1) 

Detaljplaner 
En detaljplan angränsar detta planområde i norr, ”Byggnadsplan för Knut-
svik 1:1 m.fl.”, laga kraft 1966. 

Planprogram 
Ett planprogram har tagits fram och godkändes av Byggnadsnämndens ar-
betsutskott 2014-08-28. 

Planprogrammets utgångspunkter och mål samt samrådsredogörelsen ligger 
till grund för planförslaget. 

Behovsbedömning  
Under framtagandet av planprogrammet till detaljplanen har en behovsbe-
dömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra 
en betydande miljöpåverkan.  

Miljö- och byggförvaltningen bedömde då, 2014, att ett genomförande av 
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detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Motiven till bedömningen var detaljplanens eventuella påverkan på:  

 strandskyddad mark och vatten 
 trafiksäkerhet kopplad till genomfartstrafiken genom Örn 
 fornlämningar/kulturmiljö. 

 
I samband med detta planförslag har en ny behovsbedömning utförts, se vi-
dare under rubriken Behovsbedömning.  

Kulturmiljöprogram 
Sotenäs kommun använder sig av rapporten Kulturmiljöer i Sotenäs kommun, 
2009:48 från Bohusläns museum. Där pekas delar av planområdet ut som 
områden viktiga att spara ur arkeologiskt och kulturmiljöperspektiv. Rekom-
mendationer i rapporten är bland annat ett fortsatt bevarande av områdets 
boplatser och att odlingslandskapet vid Håle och Knutsvik hålls öppet.  

Planförslaget innebär att boplatserna skyddas från ytterligare exploatering 
och markarbeten. 

 

BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 
Planområdet berör riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § MB.  

Planförslaget innebär att befintlig campingverksamhet planläggs och utökas 
något. Stora naturområden utanför planområdet är fortfarande oexploate-
rade. Soteleden passerar genom planområdet.  

Bedömningen är att riksintresset för friluftslivet inte påverkas negativt av 
planförslaget. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Planområdet berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna för den 
obrutna kusten och för det rörliga friluftslivet, 4 kap 2–3 §§ MB. 

Campingverksamheten ger besökare enkel och nära tillgång till friluftslivet i 
närområdet. Planområdet är en mindre utvidgning av befintlig camping. 

Bedömning är att område som omfattas av särskilda hushållningsbestäm-
melser obrutna kusten och det rörliga friluftslivet inte påverkas negativt av 
planförslaget. 
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
yt- och grundvatten samt omgivningsbuller. 

Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids 
eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. 

Planområdets omgivande kustvatten omfattas av miljökvalitetsnormer enligt 
fisk- och musselvattenförordningen. Den ekologiska statusen för Hovenäset 
har klassificerats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljö-
kvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2027. Den kemiska yt-
vattenstatusen uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte ha en negativ inverkan 
på möjligheten att till 2027 uppnå de utsatta ekologiska målen för Ho-
venäset. 
 

Skydd av områden, 7 kap MB 

Strandskydd 

Strandskydd gäller utmed Örnefjorden, ca 300 meter, och utmed Håle bäck, 
100 meter.  

 

Flygfoto med strandskyddet inlagt med blå linjer 
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Utmed Örnefjorden: 

Vid hamnen i väster ligger befintlig camping inom strandskyddat område. 
Strandzonen, cirka 50 meter, planläggs inte medan resterande får vara kvar 
men inga nya stugor eller uppställningsplatser får tillkomma. 

En servicebyggnad finns inom strandskyddsområdet. Planförslaget tillåter en 
tillbyggnad eller en något större ersättningsbyggnad. Strandskyddet föreslås 
upphävas för servicebyggnaden. Särskilda skäl är att platsen redan tagits i an-
språk och saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18c pkt 1). 

Ett nytt förråd för båttillbehör/båtuthyrning föreslås inom strandskyddat 
område. Strandskyddet föreslås upphävas för sjöboden. Särskilda skäl är att 
sjöboden för sin funktion måste ligga vid vattnet (MB 7 kap 18c pkt 3), och 
i anslutning till de båtbryggor där uthyrningsbåtarna ligger, samt att behovet 
inte kan tillgodoses utanför strandskyddet.  

Utmed Håle bäck: 

De delar av campingen som ligger inom strandskydd utmed Håle bäck han-
teras i detaljplanen på följande sätt: Väster om bäcken ligger befintlig cam-
ping alldeles intill bäcken. Förslaget är att inom ett område på ca 10 meter 
från bäcken, tillåts endast uppställning av husbilar och husvagnar.  

Öster om bäcken föreslås en utökning av campingen men närmast bäcken, 
ca 10 meter, läggs ett område där endast uppställning av husbilar och hus-
vagnar tillåts.  

Naturvärden utmed bäcken ska särskilt skyddas (se naturvärdesinvente-
ringen). 

Utanför skyddsområdet (men fortfarande inom strandskydd) föreslås cam-
ping med husbils- och husvagnsuppställning, campingstugor och service-
byggnader.  

Strandskyddet föreslås upphävs i de delar utmed bäcken där camping tillåts. 
Särskilda skäl är, för västra sidan, att platsen redan tagits i anspråk och sak-
nar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18c pkt 1). Särskilda skäl 
för östra sidan är att området behövs för att utvidga pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området (MB 7 kap 18c pkt 
4).  
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PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar 
Terrängen i och runt planområdet är typiskt bohuslänskt med låglänta delar 
samt höjdpartier med berg. Höjdpartierna är kala med undantag för mindre 
partier av gräs och sly. I slutningar och randzonerna mellan de låglänta de-
larna och bergen växer det lövträd. De låglänta delarna av planområdet har 
tidigare bland annat använts som jordbruksmark.  

En naturvärdesinventering har tagits fram av Naturcentrum AB, 2018-12-
07. Enligt inventeringen utgörs de mest värdefulla objekten av Håle bäck 
med tillflöden, några vattensamlingar och lövskogsområden med ädellövträd 
i form av skogsalm, ask och en bohuslind, samt bergsbrant och klibbalskog. 

 

Karta från Naturcentrums rapport. Håle bäck (nr 1) och mindre vattensamling (nr 12) 
är värdefulla objekt inom planområdet. Deras lägen är markerade med vita pilar. 

Planförslaget 
Plangränsen är föreslagen så att flertalet naturvärdesobjekt kommer att fin-
nas utanför planområdet. Inom planområdet finns en mindre vattensamling 
i en sänka i bergspartiet centralt i området och Håle bäck i den östra delen, 
se karta ovan.  
Enligt Naturcentrums rapport bedöms bäcken inte påverkas av de verksam-
heter som nu bedrivs, t.ex. camping på befintliga gräsytor eller jordbruks-
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mark, så länge inte befintliga lövträd utmed bäcken och att bäckens hydro-
logi och vattenkemi inte påverkas negativt.  

Vattensamlingen utgör en möjlig livsmiljö för groddjur och kommer att vara 
kvar inom området. 

En planbestämmelse införs på plankartan runt vattensamlingen och utmed 
Håle bäck, ”områdets naturvärden ska skyddas” (n2). 

Geoteknik 

Förutsättningar 
En geoteknisk utredning har utförts av ÅF-Infrastructure AB, 2019-01-27.  
Utredningen bygger delvis på tidigare geotekniska undersökningar utförda 
av Bohusgeo.  

Enligt den geotekniska utredningen bedöms totalstabiliteten vara tillfreds-
ställande med hänsyn till marklutningar, djup till fast botten enligt tidigare 
utförda undersökningar, jorddjup från SGU:s jorddjupskarta samt jordlager-
följd. Enligt SGU:s karta över jordskred finns inga skredärr rapporterade 
inom området. 

Fornlämningar  

Förutsättningar 
Inom planområdet finns tre fornlämningar och en kulturlämning. En arkeo-
logisk utredning och förundersökning har utfört av Kulturlandskapet och 
redovisas i ”Kulturlandskapet rapporter 2017:9”.  

Boplatserna 159:1 och 160:1 samt härden 855 och stenbrottet 852. Utdrag ur Kultur-
landskapets rapport. 
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Inom detaljplanen finns två boplatser, RAÄ Askum 159:1 och 160:1. Dessa 
har ett stort skyddsvärde och inga ytterligare markingrepp bör ske. Länssty-
relsen har gjort förtydliganden i mail 2018-04-27, vilka redovisas i kursiv stil: 
Dessa bör ligga kvar utan ytterligare ingrepp. Nuvarande markanvändning kan fort-
sätta, men inga nya markingrepp ska ske. Befintliga villavagnar kan kvarstå, förutsatt 
att det inte kräver ytterligare ingrepp. Områdets markanvändning bör inte ändras, annat 
än återgång till jordbruk, på grund av risk för skador. Inga former av markförändringar 
får ske. Markingrepp av tvingande karaktär måste i god tid innan föregås av ansökan 
om ingrepp. Befintliga husvagns-/tältplatser kan ändras till stugor/villavagnar om minst 
25 meters fornlämningsområde till RAÄ Askum 160:1 respekteras. Detsamma gäller 
nybyggnation av stugor på berget norr om RAÄ Askum 160:1, med ett fornlämnings-
område om 25 meter. 

Fornlämningen, Askum RAÄ 855, är en härd som bedöms ha ett stort 
skyddsvärde där inga ytterligare markingrepp bör ske. 

Mitt i planområdet finns också en övrig kulturhistorisk lämning; Askum 
RAÄ 852 med rester från stenbrottsindustrin. Stenbrottsindustrin RAÄ Askum 
852. Utifrån kulturmiljölagen finns inga hinder att bygga stugor på berget ca 20 meter 
ovanför lämningen. Anpassningar till miljön bör göras utifrån de generella hänsynsreg-
lerna. 

Kulturhistoriska lämningar är inte skyddade enligt Kulturmiljölagen, men 
har ett visst skydd genom Miljöbalkens hänsynsregler. 

Öster om planområdet finns två fornlämningar, RAÄ 156:1 och 197:1.  
Fornlämningsområdet ska vara minst 30 meter från fornlämningarnas begränsning efter 
förundersökningen. 

Planförslaget 
Samtliga fornlämningar, inklusive tillhörande fornlämningsområden, ges 
skydd i detaljplanen.  

Fornlämning RAÄ Askum 159:1 ges planbestämmelsen ” befintliga cam-
pingstugor, servicebyggnader, platser för husbils- och husvagnsuppställning 
får vara kvar och inga nya får tillkomma” (N3).  Skydd mot markingrepp 
inom fornlämningen ges planbestämmelsen ”markingrepp får inte ske” (n1). 

Fornlämning RAÄ Askum, 160:1 ges planbestämmelsen N3 inom fornläm-
ningsområdet (25 meter från markerad fornlämning). Skydd mot mark-
ingrepp inom fornlämningen ges planbestämmelsen n1. 

Fornlämningen Askum RAÄ 855, ges samma planbestämmelser som ovan, 
N3 och n1. 

Invid den kulturhistoriska lämningen Askum RAÄ 852, rester från sten-
brottsindustrin, tillåts campingstugor, servicebyggnader och uppställnings-
plats för husvagnar och husbilar och området ges planbestämmelsen (O1N1) 

Fornlämningarna RAÄ 156:1 och 197:1 ligger öster om planområdet. Plan-
gränsen är dragen så att fornlämningarna inklusive fornlämningsområdet på 
30 meter ligger utanför detaljplanen.   
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Flygfoto över campingens centrala delar.  

 

Bebyggelse 

Bebyggelse och landskapsbild 

Förutsättningar 
Inom planområdet bedrivs campingverksamhet vilket förändrar områdets 
karaktär under året. Det finns totalt cirka 300 befintliga platser inom cam-
pingområdet. Campingens husvagnsplatser är fördelade så att cirka hälften 
av platserna är säsongsplatser det vill säga återkommande gäster som står på 
samma ställe från påsk till september. Vid infarten till området ligger recept-
ionen, ett vandrarhem och en före detta ladugård innehållande gemensam-
hetslokaler.  

Befintlig bebyggelse inom campingområdet är:  

 En receptionsbyggnad, cirka 180 m2 i en våning.  

 En gemensamhetslokal med tv-rum, kök etc, cirka 300 m2 i en vå-
ning. 

 Ett vandrarhem med 19 bäddar, cirka 300 m2 i en våning. 

 Två tvåbäddstugor, cirka 15 m2 vardera. 

 En trebäddsstuga (äldre bostadshus), ca 40 m2. 

 Tre servicebyggnader, cirka 50, 110 respektive 150 m2 med toa, 
dusch, sop, latrintömning, tvätt med mera. 

 Cirka 90 villavagnarna mellan 36 m2 till 50 m2. 

 Cirka 200 uppställningsplatser för husvagnar, husbilar och tält. 
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Planförslaget 
Planförslaget ger möjlighet till ytterligare cirka 70-80 uppställningsplatser för 
husvagnar/husbilar/campingstugor och större vandrarhem med plats för yt-
terligare 20–30 bäddar.  

Detaljplanen är uppdelad i olika zoner enligt följande:  

 Befintliga campingstugor, servicebyggnad och platser för husvagns- 
och husbilsuppställning får vara kvar, inga nya får tillkomma. Inom 
strandskydd och fornlämningsområden (N3). 

 Förråd för båtuthyrning. Nytt förråd inom strandskydd (N2). 

 Uppställningsplatser för husvagnar och husbilar närmast Håle bäck, 
där naturvärden finns (N1).  

 Campingstugor och servicebyggnader, inom områden utan särskilda 
restriktioner (O1) samt uppställningsplatser för husvagnar och hus-
bilar (N1). 

 Vandrarhem, restaurang, reception och samlingslokal, inom område 
utan särskilda restriktioner i centrala entréområdet (O2). 

Bestämmelser om byggnadsarea, byggnadshöjd och högsta takvinkel anges 
för nya byggnader. 

Campingstugor (inkluderar villavagnar) får ha en byggnadsarea på 50 kvm, 
en högsta byggnadshöjd på 4 meter och en högsta takvinkel på 15 grader. 

Servicebyggnader får ha en byggnadsarea på 150 kvm, en högsta byggnads-
höjd på 4 meter och en högsta takvinkel på 15 grader. 

Förråd för båtuthyrning får ha en byggnadsarea på 15 kvm, en högsta bygg-
nadshöjd på 3 meter och en högsta takvinkel på 15 grader. Fasader ska utgö-
ras av faluröd träpanel. 

Vandrarhem, restaurang, reception och samlingslokal får ha en byggnadsarea 
på 400 kvm vardera och uppföras i två våningar. Taken ska vara sadeltak. 

Utökning av campingen föreslås öster om Håle bäck, på befintlig åker, samt 
på berget mitt i planområdet, söder om det gamla stenbrottet. För övrigt till-
låts kompletteringar inom de delar av befintlig camping där restriktioner inte 
behövs p.g.a. strandskydd och/eller fornlämningar. 

Landskapsbilden förändras något när campingområdet utökas. Större delen 
av befintlig camping ligger mellan bergen på mjuk mark, eller på nederdelen 
av berg. Kringliggande bergspartier är högre i norr och väster (ca + 40 - + 
50) och faller undan i söder och öster (ca +30 - + 35). Föreslagna stugor i 
campingområdets centrala del kommer att ligga på ca + 36-+37, stugorna 
kan bli ca 4,5 meter höga till nock. Detta innebär att de kommer att ligga 
högre än de högsta bergen och ge en viss silhuettverkan sedda från söder 
och öster.  

Stugor öster om Håle bäck, på jordbruksmark, påverkar landskapsbilden 
men ger ingen silhuettverkan. 
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Föreslagen utökning av campingen på berget och öster om bäcken markerade med vita ovaler. 
  

Tillgänglighet 

Campingområdet har relativt stora höjdskillnader och tillgängligheten inom 
området varierar. Större delen av campingområdet ligger dock på flack 
mark, vilket möjliggör fullgod tillgänglighet. Servicefunktionerna inom cam-
pingen har god tillgänglighet. 

Friytor och rekreation 

Förutsättningar 
I planområdets närhet finns stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. 
Stora strövområden finns nordöst och sydöst om campingen. Badplatser 
finns norr och väster om planområdet. Småbåtshamn, med båtuthyrning, 
finns väster om planområdet. Vid campingens servicecenter finns en större 
lekplats och minigolfbana. 

Soteleden är en 70 km lång vandringsled genom Sotenäs kommun. Leden 
löper genom servicecentret på Örns camping och vidare norr ut genom 
campingens norra delar. 

Planförslaget 
Föreslagen komplettering och utökning av campingen påverkar inte rekreat-
ionsmöjligheterna negativt.  

Trafik 

Vägar 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns ett utbyggt vägnät för campinganläggningen. 

Längs planområdets nordöstra del ligger väg 873 som sträcker sig från Bo-
hus-Malmön till Amborsröd.  
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Väg 873 sträcker sig genom samhället Örn med smala passager och bostads-
hus alldeles intill vägen. Sikten längs vägen är i flera passager mycket låg. 
Tillåten hastighet genom Örn är 30 km/h under sommaren. Övrig tid är det 
50 km/h.  

Under sommaren då trafikmängden ökar är förhållandena otillfredsställande, 
både framkomligheten och trafiksäkerheten. 

I planprogrammet redovisas fyra alternativ för att förbättra trafiksituationen 
genom Örn. Alt 1 ombyggnad av vägen genom Örn, alt 2 ny väg öster om 
Örn, alt 3 förbättring och hänvisning till väg 871(via Almhult) samt alt 4 
tunnel från Knutsvik till norra Örn. Alternativ 2 och 4 har bedömts orimliga 
med hänvisning till för höga kostnader.  

Vägar, 4 alternativ från planprogrammet 
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Planförslaget 
Utvecklingen har gjort att storleken på husbilar, husvagnar och villavagnar 
har ökat. Enheterna upptar således en större yta idag, vilket innebär att färre 
får plats på campingen idag. Tidigare har även ett markområde norr om väg 
873 nyttjats för camping. De cirka 60–70 uppställningsplatser som fanns där 
bedöms vara i storleksordning med de tillkommande platserna i planen. 

Planförslaget innebär således att all camping koncentreras till området söder 
om väg 873 och att plats ges för större campingenheter. Planförslaget ger 
även möjlighet till fler övernattningsplatser (vandrarhem). 

Förslag till åtgärder för att minska trafikbelastningen genom Örn under 
sommaren är dels att leda viss trafik via Almhult på väg 871 och dels att has-
tigheten sänks genom Örn. 

In/utfarter och parkering 

Förutsättningar 
Parkering finns inom området för dagbesökare och för längre campingbe-
sök. Campingbesökare parkerar bilen på sin uppställningsplats vid husvag-
nen eller motsvarande boendetyp.  

Ut -och infart till campingen sker idag via väg 873, öster om receptionen. 
Från utfarten till väg 873 är sikten god åt båda håll vilket är särskilt viktigt 
för campingekipage som är mycket långsamma i starten. 

Planförslaget 
Inga förändringar föreslås. 

Kollektivtrafik 

Ca 200 meter norr om campingens servicecenter finns hållplatsen Håle. 
Buss 866 trafikerar sträckan Bohus Malmön – Kungshamn. Från Kungs-
hamn finns anslutande trafik mot Uddevalla och Göteborg.  

Service 

Förutsättningar 
Ett servicecenter finns på campingen vid infarten till campingen. Service-
centret har en mindre servicebutik, campingkök, tvätt, dusch och reception. 
Tre mindre servicebyggnader med tvätt, toalett och duschmöjligheter finns 
fördelade på campingen.  

Planområdet ligger cirka 9 km från Kungshamn där det finns ett rikligt ut-
bud av både offentlig och kommersiell service. Till Bohus-Malmön är det 
cirka 4,5 km. 

Planförslaget 
Planförslaget medger en utökning av servicefunktionerna såsom reception 
och restaurang.  
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Teknisk försörjning 

VA och dagvatten 

Förutsättningar 
Hela campingområdet är anslutet till kommunens vatten- och spillvattennät. 

Avlopp pumpas till kommunens reningsverk Omholmen på Smögen. Cam-
pingen ansluter till avloppsledningen i nordväst vid hamnen. En kommunal 
avloppspumpstation finns vid anslutningen. 

Kommunens vattenledning passerar genom campingens entréområde i ös-
ter, där även campingens anslutning finns. 

Dagvattnet omhändertas lokalt inom campingområdets stora gräsytor och 
befintliga diken. 

Planförslaget 
Avloppsledning säkerställs i detaljplanen med en administrativ bestämmelse, 
”området ska vara tillgängligt för allmännyttig underjordisk ledning” (u). 

El, tele och datakommunikation 

Förutsättningar 
Följande ledningar finns inom Örns camping: 

Ellevio har elkablar och Vattenfall luftledning för el inom området. 

Skanova har teleledningar och Askums fiberförening fiber för datakommu-
nikation. 

Planförslaget 
Luftledningen för el säkerställs i detaljplanen med en administrativ bestäm-
melse, ”området ska vara tillgängligt för allmännyttig luftledning” (l).  

Värme och avfall 

Förutsättningar 
Befintliga hus har eget värmesystem och värms upp med el och luftvärme-
pump. 

Inom campingområdet avfalls rum för källsortering och containrar. Rambo 
hämtar vid tre ställen; stranden, backen mitt i området och söder om recept-
ionen. 

Planförslaget 
I nya servicebyggnader kan soprum anordnas för avfall och källsortering. 

Hälsa och säkerhet 

Risk för skred/bergras 

Förutsättningar 
En bergteknisk undersökning har utförts av ÅF Infrastructure AB, 2019-01-
15. Undersökningen visar att lösa block och stenar finns inom planområdet 
och att dessa bör säkras eller tas bort. 
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Planförslaget 
Inga planbestämmelser föreslås. Eftersom campingområdet används redan 
kommer lösa stenar och block tas bort eller säkras snarast, dock senast in-
nan detaljplanen antas. 

Radon 

Berggrunden under planområdet består av granit och är ett högriskområde 
för radon. Gränsvärden för radon i inomhusluft finns för bostäder och loka-
ler där människor vistas mer än tillfälligt. 
Buller 

Buller från trafik på väg 873 påverkar campingområdet närmast vägen. Rikt-
linjer för bullernivåer på campingplatser finns inte. 

Skyddsavstånd/Byggnadsfritt avstånd 

Förutsättningar 
Ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter gäller utmed väg 873. 

Planförslaget 
Detaljplanen tar hänsyn till det byggnadsfria avståndet genom att lägga plan-
gränsen 12 meter utanför vägområdet. 

Risk för höga vattenstånd 

Förutsättningar 
Stranden i nordvästra delen av planområdet ligger i riskzonen för höga 
havsnivåer (under +2,2 meter). Området utmed Håle bäck har tidvis sväm-
mat över i lågpunkten i sydväst. 

Planförslaget 
Detaljplanen omfattar inte det lägst belägna strandpartiet. Risk för över-
svämning från stigande havsnivå finns inte inom detaljplanen. 

Vid Håle bäck föreslås bestämmelsen N1, där husvagnar och husbilar tillåts 
och O1 där campingstugor och servicebyggnader tillåts. Servicebyggnader 
och campingstugor bör placeras där översvämningsrisk inte finns eller där 
översvämning inte skadar byggnaderna. Mobila enheter, husbilar och hus-
vagnar, kan placeras mer fritt beroende på hur markförhållandena är vid till-
fället. 

BEHOVSBEDÖMNING 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller inte.  

Under framtagandet av detta planförslag har en behovsbedömning utförts 
för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande mil-
jöpåverkan. Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) upprättas.  

Innan kommunen tar ställning om eventuell  betydande miljöpåverkan ska 
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.  
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Sammanfattning  
Efter programsamrådet har kulturmiljön utretts och en arkeologisk utred-
ning genomförts. Områden inom strandskydd planeras så att strandskyddets 
syften tillgodoses. Trafiksäkerheten genom Örn bedöms påverkas margi-
nellt. 

Bedömningen är att genomförandet av detta planförslag inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan och att en särskild MKB inte ska upp-
rättas. 

Länsstyrelsen kommer att yttra sig över behovsbedömningen i samband 
med samrådet av detta planförslag. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. Syf-
tet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av campingområdet åt ös-
ter, på östra sidan Håle bäcken samt på berget i campingområdets centrala 
del. Förövrigt kompletteras campingområdet med platser för campingstugor 
samt uppställningsplatser för husvagnar och husbilar. Planförslaget ger 
också möjlighet att utöka receptionen, vandrarhemmet och gemensamhets-
lokalerna (ladan). Planförslaget visar hur naturvärden, strandskydd och forn-
lämningar kan hanteras inom campingområdet utan att skadas.  

Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på 
riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas 
nationella miljömål. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kom-
munens översiktsplan. Planförslaget ligger vidare i linje med kommunens 
ambition och de allmänna intressena att skapa underlag för näringar knutna 
till rekreation och turism. 

Ställningstagande 
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver inte upprättas. 

MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 nationella 
miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att nå miljökvalitetsmålen. Etappmålen är steg på vägen för 
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För 
planförslaget är följande miljömål relevanta. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ inverkan på havsmiljön.  

Campinganläggningen har en positiv inverkan på besöksnäringen i kommu-
nen. Besöksnäringen är en viktig del för en levande kust.  
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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 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 är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän plats inom ett planområde. 

Allmän plats förekommer inte i denna detaljplan. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanen ger möjlighet att utöka befintlig camping. Detta sker på cam-
pingägarens egna fastigheter. Campingägaren ansvarar för genomförandet av 
detaljplanen. 

Avtal 

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

Avtal om markköp, upplåtelse av mark mm 
Avtal om markupplåtelse krävs för den del av campingen som ligger på 
kommunens mark, Håle 1:23. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

I planområdet ingår flera fastigheter, samfälligheter och rättigheter. Nedan 
följer en lista: 
 

Håle 1:9, del 1,2,3,5 Campingägaren 
Håle 1:10, del 2 Privatperson 
Håle 1:13  Campingägaren 
Håle 1:21  Campingägaren 
Håle 1:23  Sotenäs kommun 
Håle 2:46   Campingägaren 
Håle SAMF:1 Oregistrerad samfällighet (del av väg 873 

genom Håle 1:25)  
Håle SAMF:4 Oregistrerad samfällighet (från Håle 1:25 till 

Knutsvik 1:3) 
Håle S:7  Delägare Håle 1:9 och 1:10 (väg till hamnen) 
Ledningsrätter   El-luftledning, VA, optokablar  
 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut, samfälligheter 
och rättigheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteck-
ning.  

Fastighetskarta med berörda fastigheter inom planområdet (röd linje). Fastigheterna Håle 1:9, 
1:13, 1:21 och 2:46 är markerade med blått och ägs av campingägaren. Håle 1:23 är markerad 
med grönt ägs av Sotenäs kommun. Håle 1:10 är markerad med gult och är i privat ägo. 

Vägar 

Tillfart till campingen från väg 873 finns öster om receptionen. Inne i cam-
pingområdet delas vägen i fyra riktningar; öster, söder, väster och norr. 
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Väg ”öster” leder till det centrala campingområdet sydost om receptionen. 
För det utökade campingområdet öster om Håle bäck fortsätter vägen på 
befintlig bro över bäcken (till Håle 2:46).  

Väg ”söder” leder till Grönvik och har sin formella utfart till väg 837 väster 
om receptionen. Vägen ingår i gemensamhetsanläggning, Håle ga:1. 

Väg ”väster” leder genom campingområdet till hamnen där den passerar 
över Håle 1:10 och därefter i en samfällighet S:7 i vilken Håle 1:9 (camping-
ägaren) och 1:10 (privatperson) ingår. 

Väg norr leder till det norra campingområdet men också till fastigheten Håle 
1:25 utanför planområdet. 

Ledningar 

VA: (Västvatten) ledningsrätt finns för avloppsledning i västra planområdet, 
vid hamnen. Ledningsrätt saknas för vattenledning i östra planområdet. 

El luftledning: (Vattenfall) korsar planområdet från norr till söder, led-
ningsrätt finns. 

El jordkablar: (Ellivio) inom och genom planområdet, ledningsrätter sak-
nas.  

Optokablar: (Telia), ledningsrätter finns, inga kablar i ”Ledningskollen”. 

Telekabel: (Skanova) finns inom området, ledningsrätt saknas. 

Fiber: Askums fiberförening har fiber i området. Ledningsrätter saknas.  

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 

Håle 1:9 del 5 och 1:10 del 2 har en gemensam ägovidd/oregistrerad samfäl-
lighet (där förrådet för båttillbehör föreslås i planförslaget).  

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 

Gemensamhetsanläggning, Håle ga:1, kan behöva omprövas. Vägen har idag 
sin utfart till väg 873 öster om receptionen medan ga:1 ger utfart väster om 
receptionen. 

Samfälligheten, Håle S:7, kan behöva ändras så den omfattar hela vägen från 
korsningen med Håle ga: 1. 

De outredda samfälligheterna, två stycken, bedöms inte påverkas av detalj-
planen och inga åtgärder föreslås. 

Servitut och rättigheter 

Vattenledningen i östra området saknar ledningsrätt och kan eventuellt 
behöva flyttas, eftersom marken över ledningen är bebyggd med 
campingens reception och vandrarhem. Ledningsrätt bör sökas för befintligt 
eller nytt läge. 

Ledningsrätter för avloppsledning och luftledning för el förändras inte. 

Ledningsrätt för optokablar (Telias) finns i öster. Oklart om de behövs 
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eftersom inga kablar finns i planområdet (enligt Ledningskollen). 

Markförlagda elkablar, telekablar samt fiber kan behöva ledningsrätter. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

Avtal för nyttjande av kommunens fastighet Håle 1:23. 

Håle 1:9 del 5 och 1:10 del 2 (gemensam ägovidd/oregistrerad samfällighet). 
Avtal eller utredning behövs för att säkerställa att planen kan genomföras i 
denna del. 

Fastigheter som ingår i Håle ga: 1 blir berörda om ga:1 omprövas. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader förenade med planläggning belastar exploatören. 

Eventuell flytt av vattenledning bekostas av Västvatten. 

Vid en omprövning av Håle ga:1 bekostas det av berörda fastigheter. 

En eventuell utvidgning av Håle S:7, campingens nyttjande av väg över Håle 
1:10 bekostas av campingägaren. 

Tekniska frågor 

Vatten- och avlopp, dagvatten 
Inga nya ledningar behövs. Utrymme vid en eventuell flytt av vattenledning 
bedöms finnas mellan campingområdet och den allmänna vägen. 

Geoteknik och bergteknik 
En geoteknisk utredning har utförts av ÅF-Infrastructure AB, 2019-01-27. 
Rekommendationer för grundläggning av byggnader finns. 

En bergteknisk undersökning har utförts av ÅF Infrastructure AB, 2019-01-
15. Undersökningen visar att lösa block och stenar finns inom planområdet 
och dessa säkras eller tas bort av markägaren. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 
Samråd kring detaljplanen kommer att ske med länsstyrelsen, statliga organ 
och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är be-
rörda av de åtgärder som föreslås i planen. Inkomna synpunkter på förslaget 
kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. 

När det slutliga planförslaget är färdigarbetat ställs det ut för granskning. 
Därefter kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte 
överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 
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Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 
genomförande: 

Okt-nov 2019   Samråd 

Feb-mars 2020 Granskning  

Maj-juni  Antagande av detaljplan 

Juni-juli  Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom planeringsar-
kitekt Linda Hansson. Planförslaget har handlagts av vikarierande plan- och 
exploateringschef Johan Fransson, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Johan Fransson  Linda Hansson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Arkitekter AB 


