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DETALJPLANEN
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för befi ntlig verksamhet med pensionat, konferens och 
uthyrningsstugor att fortgå och utvecklas. Nuvarande användning och byggnader fastställs i 
detaljplanen och en standardhöjning samt vissa kompletteringar av verksamheten möjliggörs.

Planens bakgrund & huvuddrag
Planområdet ligger centralt på Malmön, i anslutning till befi ntlig bostadsbebyggelse, utmed vägen mot 
Draget. Området ligger inom befi ntlig tätort där det fi nns service, vägar och kommunala ledningar för 
vatten och spillvatten. Gällande detaljplan anger användningen allmänt ändamål vilket inte är förenligt 
med befi ntlig verksamhet. För att befi ntlig verksamhet med hotell, konferens och uthyrningsstugor 
ska kunna fortgå och vidareutvecklas behöver detaljplanen ändras så att marken istället omfattas av 
användningen tillfälligt vistelse.

Sotenäs kommun framhåller besöksnäringen som en viktig tillgång i kommunens näringsliv och 
avser ge goda förutsättningar för turistiska boendeanläggningar samt främja turism vilka ger liv 
åt de kulturmiljöer som fi nns i kommunen. Kommunens tidigare planeringsdokument har pekat ut 
planområdet som generellt område för utveckling inom tätorten vilket sammanfaller med detaljplanens 
intentioner.

Detaljplanen avser säkerställa och möjliggöra en långsiktig utveckling och standardhöjning av 
verksamheten samt gynna en hållbar tillväxt av kommunens näringsliv. Möjligheten ges att anlägga: 
en ny annexbyggnad, en möjlig personalbyggnad och en ny gemensam avfallshantering. Eventuellt 
kan en spabyggnad och ytterligare utökning av annexet uppföras. Den allmänna gångvägen som 
leder genom planområdet till Folkets hus säkerställs. Genomförandet innebär ingen ökning i trafi k, 
ingen ökning av människors vistelse på platsen och inte heller ett ökat ianspråktagande av naturmark. 
Istället förbättras kvaliteten på redan utnyttjade ytor.

Område som omfattas av ansökan är markerat med blå linje inom illustrationerna i denna handling.

Planområdet och dess nuvarande innehåll.

Garage

Huvudbyggnad

Annex

Lundéns vägUthyrningsstugor

Myrvägen, 873

Stuga 10

N

  Grusväg till Folkets hus och planområdet.
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Mot Folkets hus

Byggrättsyta
Komplement-
byggnadsyta
Exempel nya 
byggnader
Altan och 
skärmtak

Utvecklingsmöjligheter som ges i ny detaljplan.   Exempel på byggnadsvolymer vid genomförande.

Ny byggnad/standardhöjning
Befi ntlig byggnad med standardhöjning
Byggnad utanför planområde

Möjlig spabyggnad

Huvudbyggnad

Möjlig avfallshantering
& upplag småbåtar

Möjligt Annex Möjlig personalbostad

Uthyrningsstugor

Planprocessen
En detaljplan arbetas fram för att juridiskt reglera och utreda hur mark får nyttjas och används utifrån 
ett fl ertal aspekter. Denna detaljplan hanteras i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900, med 
ändringar från 2015-01-01. 

Denna detaljplan bedrivs med ett så kallat standardförfarande eftersom detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande, saknar betydande intresse för 
allmänheten samt inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd Underrättelse Gransknings 
utlåtande Antagande Laga kraft

Detaljplanens skeden vid ett standardförfarande.

Granskning

Upprättande av ett planprogram har inte bedömts vara nödvändigt då detaljplanen överensstämmer 
med kommunens tidigare markplanering.

Planområdet
Läge, areal & avgränsning
Planområdet ligger centralt på ön Malmön, i den sydligaste delen av tätorten Bohus Malmön. 
Planområdet gränsar i nordost, söder och öster mot grönområden på den kommunala fastigheten 
Malmön 1:389. Mot söder och nordost möjliggörs tillköp av kommunal mark. I nordväst gränsar 
planområdet mot privatägd fastighet Malmön 1:311 och mot väster fi nns väg 873 (Myrvägen). 
Planområdet omfattar knappt 1 hektar.
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Malmön

Planområdets placering inom Sotenäs kommun.   

GA:6 (gemensamhetsanl.)
Fastighet Malmön 1:389
Tillköp mark
Samfällighet Malmön 1:326
Övriga privatägda fastigheter 

Malmön 1:389

Malmön 1:326

Mot
Folkets hus
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GA: 6

Malmön 1:325

Fastigheter och anläggningar inom planområdet

Markägoförhållanden
Fastighet Malmön 1:389 och intilliggande fastighet Malmön 1:311 är privatägda. Fastighet Malmön 
1:325 är kommunägd och innefattar naturmarken nordost, öster och söder om planområdet samt väg 
873 som passerar väster om planområdet. Väg 873 har Trafi kverket som huvudman. Den del av väg 
873 som passerar utanför planområdet ingår i gemensamhetsanläggningen Malmön GA:6 som ägs av 
fastigheterna i fritidshusområdet väster om planområdet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan (ÖP 2010)
I kommunens översiktsplan ÖP 2010 omnämns vikten av en hållbar utveckling av besöksnäringen, 
vilket innebär att de långsiktiga värden som vackra, värdefulla bebyggelsemiljöer, upplevelserika 
landskap och en mångfald av natur- och kulturvärden ska kunna fortleva och förstärkas. Besöksnäringen 
i Sotenäs är en betydande och växande bransch med utvecklingspotential och befi ntliga anläggningar 
för turistiskt boende som stuguthyrning anges ha stort värde och ska ges förutsättningar för utveckling 
med hänsyn till det lokala landskapet. Hotell i attraktiva och centrumnära lägen förespråkas.

Kommunen har också tagit fram strategier för hur ny bebyggelse ska utformas. Tillkommande 
byggnader ska ta hänsyn till befi ntlig omgivning vad gäller skala, form, färg och anpassning till 
terrängen. Bebyggelsens utformning ska utgå från de förutsättningar och den attraktivitet som platsen 
besitter och förstärka landskapet och platsens värde. 

Malmön ingår i kommunens tätortszon och planområdet ligger inom område som i ÖP 2010 är 
markerat med generellt område för utveckling inom tätorten. Planområdet ingår inte i utpekat område 
med höga kulturhistoriska värden. Planområdet ligger inom ett siktstråk mellan stenrösen, inverkan 
sker inte då utblicken förblir fri mellan rösena. Detaljplanen är förenlig med riktlinjerna i ÖP 2010.

Förutsättningar på Malmön (ÖP 2010).

(äldre, gäller ej)

  Utvecklingsmöjligheter på Malmön (ÖP 2010).

Detaljplaner
Byggnadsplan 1960, 14-ASU-1443
Gällande detaljplan för planområdet är en byggnadsplan från 1960 där tillåten användning är 
allmänt ändamål, A. Användningen allmänt ändamål användes fram till 1987 för verksamheter som 
har haft kommunen, staten, landstinget eller kyrkan som huvudman. Nu krävs det en ny detaljplan 
för att säkerställa nuvarande användning och för att kunna ansöka om bygglov för ändringar. 
Byggnadsplanens bestämmelser anger att högsta byggnadshöjd får vara 7,5 meter och att prickad 
mark inte får bebyggas.
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Förhållande befi ntlig byggnadsplan & 
satellitkarta.   

Förhållande ny planområdesgräns & befi ntlig 
byggnadsplan.

Kommunala beslut & strategier
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen (KS) 2019-09-11 § 152 
Beslut om positivt planbesked för inkommen planansökan. Planansökan gällde ändring av använd-
ning för berörd fastighet till hotell/korttidsboende och möjlighet för vidareutveckling av befi ntlig 
verksamhet genom en ny detaljplan. Kommunen ställde sig positiv till försäljning av tilläggsmark och 
angav att frågor om; trafi k, geoteknik, VA/dagvatten, byggnaders utformning och exploateringsgrad, 
säkerställande av befi ntliga kommunala VA ledningar samt säkerställande av befi ntlig gångväg ska 
utredas och studeras inom planarbetet.

Kommunfullmäktiges vision 2020 & Sotenäs Näringslivsstrategi 
Kommunfullmäktiges Vision 2020 är något som hela den kommunala verksamheten i Sotenäs ska 
sträva mot: “Det kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro”.

Till visionen hör också inriktningsmål som berör detaljplanen. Dessa är; goda betingelser för 
företagande, en attraktiv besökskommun, ett rikt fritids - och kulturutbud.

I Sotenäs näringslivsstrategi fi nns övergripande mål för näringslivsarbete. Kommunen ska främja 
tillväxt i befi ntliga företag och göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande så att 
nuvarande arbetstillfällen bevaras och nya skapas. Kommunens arbete ska kännetecknas av en positiv 
inställning till företagande och att det är enkelt att nå kommunens personal som ger en säker och 
snabb återkoppling.

Detaljplanen bidrar positivt till visionen och målen, framförallt till målet att vara en attraktiv 
besökskommun.

Kulturmiljöer i Sotenäs kommun, Rapport 2009:48
Rapport 2009:48 (Bohusläns museum) är en sammanställning av kulturmiljöerna i Sotenäs kommun, 
där kvaliteter och värden samt rekommendationer på vad som är viktigt att bevara beskrivs. 
Planområdet omfattas inte specifi kt av kulturmiljöprogrammet. 
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MILJÖBALKEN & ÖVRIGA REGELVERK
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Hela Malmön ingår i riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB), vilket är områden med stora 
friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter och god tillgänglighet. 

Detaljplanen utgör inte ett hinder för friluftslivet och innebär inte heller en påtaglig skada på natur- 
eller kulturmiljön. Hänsyn till friluftslivets intressen har tagits genom ett säkerställande av allmän 
befi ntlig gångväg som löper igenom planområdet.

Detaljplanen tar lämplig hänsyn till förekommande övriga intressen i området och utformas på ett 
sätt som inte äventyrar människors- hälsa eller säkerhet. Det bedöms att detaljplanen är förenlig med 
bestämmelserna i 3 kap MB och att en god hushållning med marken kan uppnås.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Hela Malmön omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 4:2, Norra Bohuslän (4 kap MB). Detta 
innebär att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av exploatering 
och ingrepp i miljön. En del av de värden som omnämns är badplatser, fi skeplatser, möjligheter till 
båtsport, sammanhängande strand och åtkomliga skärgårdsområden.

Malmön omfattas också av särskilda hushållningsbestämmelser och riksintresse obruten kust 4:3, 
Bohuslän (4 kap MB). 

Riksintressena utgör inga hinder för utveckling av det lokala näringslivet eller utveckling i befi ntliga 
tätorter. Planområdet består av redan ianspråktagen mark och strider inte mot riksintressena eller 
hushållningsbestämmelserna utan bidrar till att värden som turism och friluftsliv kan fortleva.

Planområdet berör ej Natura 2000 område.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet för vatten, mark, luft 
och miljön inom ett geografi skt område. MKN omfattar föroreningar i utomhusluft, vatten, havsmiljön 
samt fi sk- och musselvatten. MKN omfattar även omgivningsbuller.

Detaljplanens syfte är att säkerställa befi ntlig användning för verksamhet inom ett redan ianspråktaget 
område i form av bebyggd fastighet. Antalet människor avses inte öka på platsen, berörd fastighet är 
anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för VA och förändringar gällande luftkvalitet eller 
bullerförhållanden kommer inte att uppstå. 

Mottagaren för dagvatten i området är Malmö Fjord. Den ekologiska statusen för berörd vatten-
förekomst klassades 2019 som måttlig och god kemisk status uppnås inte. Det fi nns idag också 
problem med miljögifter. MKN för vattenförekomsten är att god ekologisk status ska uppnås 2027 
och att god kemisk ytvattenstatus (med undantag) ska uppnås 2027. Planområdet kommer fortsatt 
vara anslutet till kommunalt verksamhetsområde för VA och åtgärder för dagvattenhantering har 
tagits fram inom dagvattenutredning. Genomsläppliga ytor med grus och naturmark säkerställs med 
prickmark i plankartan och bestämmelser för placering av fördröjningsmagasin har införts. 

Ett plangenomförande bedöms inte ge någon påverkan på miljökvalitetsnormerna.
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Strandskydd, 7 kap MB
Planområdet berörs inte av strandskydd idag. Vid upprättande av ny detaljplan återinträder 
strandskyddet inom 100 meter från strandlinje. Planområdet berörs inte, då det ligger cirka 500 meter 
från närmsta strandlinje. 

Miljömål
Vid ett plangenomförande kommer läget beträff ande de 16 nationella miljökvalitetsmålen och  
generationsmålet tillsammans med kommunens lokalt utpekade miljömål vara oförändrad. Ett 
plangenomförande kommer inte att påverka möjligheten för att dessa mål ska kunna uppnås.

Behov av miljöbedömning, 6 kap MB
Kommunen ska undersöka ifall ett genomförande av detaljplanen kan komma att innebära en betydande 
miljöpåverkan. För att bedöma ifall en miljöbedömning respektive en miljökonsekvensbeskrivning 
behövs inom planarbetet har en undersökning av betydande miljöpåverkan tagits fram.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i miljöbalken och medför ingen skada på 
berörda riksintressen. Detaljplanen motverkar inte och försvårar inte för att någon av de nationella 
miljömålen eller någon av miljökvalitetsnormerna kan uppnås. Detaljplanen bedöms inte heller 
orsaka någon skada på natur- och kulturvärden i området, berör inget Natura 2000 område eller 
strandskyddsområde och överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Kommunens ställningstagande
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer att medföra en betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning samt miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & PLANFÖRSLAG
Bebyggelse
Förutsättningar
Planområdet ligger vid tätorten Bohus-Malmöns södra ände och pensionatets huvudbyggnad med 
den öppna grusplanen framför sig utmärker platsen. Idag består planområdet av olika byggnader som 
innehåller funktioner för pensionatet. Utöver pensionatets huvudbyggnad med fl ygel samt mindre 
komplementbyggnader som garage och förråd fi nns tio uthyrningsstugor och ett annex.

Kringliggande byggnader utanför planområdet består mest av friliggande hus med sadeltak i cirka 1 - 
1,5 plan och fasader i blandade ljusa kulörer. Nordväst och norr om planområdet fi nns villabebyggelse 
med trädgårdar och väster om planområdet fi nns ett fritidshusområde.

Huvudbyggnaden med fl ygel.   Annexet bakom huvudbyggnaden.

Uthyrningsstugorna.   Annexet, stuga och Stuga 10 längst till höger.

Övergripande planområde
I gällande byggnadsplan från 1960 var planområdets användningsbestämmelse: område för allmänt 
ändamål, A. Bestämmelsen överensstämmer inte med planområdets nuvarande användning.

Byggnadsplanen medgav en byggrättsyta med högsta byggnadshöjd om 7,5 meter och med prickad 
mark som inte fi ck lov att bebyggas emot fastighetsgränser.

Pensionatets huvudbyggnad/verksamhet
Pensionatets verksamhet omfattar idag cirka 50 uthyrningsenheter fördelade på hotellrum i 
huvudbyggnaden, enklare rum i annexet samt uthyrningsstugorna. Inom verksamheten anordnas  
konferenser, bröllop, festarrangemang, segelläger och konfi rmationsläger tillsammans med uthyrning 
av rum och stugor. Matservering med restaurang fi nns också. 
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Huvudbyggnaden med fl ygel har tidigare varit en kursgård och innehåller idag konferensrum, 
festlokal, restaurang samt 24 hotellrum. År 2014 höjdes taket på fl ygeln för att höja standarden på alla 
rum i byggnaden och medge plats för familjerum i övre plan. Högsta nockhöjd för huvudbyggnaden 
är +18.46 meter. Husgrunden är av granit och fasaden är klädd med vit träpanel eller skivmaterial.

Annex
Annexet är en upphöjd enplansbyggnad med enkel standard som idag rymmer cirka 53 - 55 bäddar 
fördelade på 17 rum med gemensamma toaletter och dusch samt ett grupprum. Byggnaden fungerar 
idag som lokal för bland annat konfi rmationsläger. Fasaden är klädd med vit träpanel och högsta 
nockhöjd är +15.39 meter.

Uthyrningsstugor
Nio identiska uthyrningsstugor fi nns i planområdet, 7 av dessa fi nns längs planområdets södra gräns  
och 2 av dessa fi nns bakom annexet. Stugorna rymmer 2 sovrum, kök, vardagsrum, loft och altan 
under tak inom en byggnadsyta om cirka 80 kvadratmeter. Uthyrning sker i pensionatets regi med som 
mest 7 bäddar i varje stuga. Stugornas byggnadshöjd är cirka 3.2 meter över mark, de är placerade i en 
svag sluttning och stugan närmast Myrvägen nockhöjden +13.36 meter. I planområdets sydöstra hörn 
ligger en enskild uthyrningsstuga (stuga 10) som är mindre och har lägre standard än övriga stugor.

Garage
I planområdets norra del ligger ett garage med förrådsytor som används för all avfallshantering.

Planförslag
Övergripande planområde
Planområdet ges användningsbestämmelsen: tillfällig vistelse, O. Bestämmelsen omfattar alla typer 
av verksamheter för tillfällig övernattning samt alla former av verksamheter och anläggningar som 
kan vara komplement till den tillfälliga vistelsen.

Ett plangenomförande kommer att  göra den befi ntliga bebyggelsen planenlig. Uthyrningsstugorna, 
garaget och annexet kommer då att ligga inom detaljplanerat område. Malmön 1:389 planeras att 
utökas något mot söder och mot nordost. Utökningen sker för att bland annat möjliggöra underhåll 
av byggnader på egen fastighet.

Detaljplanen möjliggör utöver detta en hållbar utveckling i form standardhöjning för verksamhetens 
byggnader och skapar möjligheten för pensionatet att kunna förlänga sin säsong.

Nya byggrättsgränser har satts utifrån en avvägning gentemot befi ntlig miljö, byggnadsplanen och 
förhållanden till grannar och Myrvägen. Byggnader som syns från Myrvägen har fått mer specifi cerade 
bestämmelser mot tidigare för att säkerställa att övergripande områdeslayout inte förändras. Byggrätter 
som fi nns bakom pensionatet görs mer fl exibla för att ge möjlighet för pensionatets verksamhet att 
utvecklas på lång sikt. Tillkommande byggrätter är lokaliserade där befi ntliga byggnader fi nns och är 
till viss del tilltagna för att rymma tillbyggnader eller nybyggnader med högre standard. Höjdangivelser 
har sin avstamp i den befi ntliga bebyggelsen på respektive plats och inga byggnader tillåts bli högre 
än pensionatets huvudbyggnad så att områdets landskapsbild inte ska förändras. 

Pensionatets ägare har en målbild att utveckla verksamheten med några specifi ka insatser i närtid. 
Målbilden omfattar en ny annexbyggnad med ökad standard, en ny personalbostad där stuga 10 står 
idag och en avfallshantering för verksamheten på grusplanen framför pensionatet. 
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Framtida insatser kan innebära en standardhöjning och eventuella tillbyggnader av terrasser 
kring huvudbyggnaden samt en eventuell omvandling av garagebyggnaden till en spabyggnad. 
Utformningsexempel på möjlig bebyggelse fi nns att se i Bilaga: Utformningsexempel, bebyggelse vid 
Bohus-Malmöns pensionat. Verksamheten kommer fortsatt totalt innehålla cirka 50 uthyrningsenheter 
fördelade på hotellrum, uthyrningsstugor och större hotellrum med pentry i annexet.

Myrv
äg

en
, 8

73

Lundéns väg

A

A

B

B

D

D

C

C

Planområdesgräns
Befi ntliga byggnader 
utanför planområdet
Befi ntliga byggnader 
inom planområdet
Befi ntliga byggnader 
som ev. rivs
Exempel ny volym
Byggrättsyta för ny- 
eller tillbyggnad
Byggrättsyta 
komplementbyggnader
Altan och skärmtak
Entré

N

Möjligt annex

Garage/möjligt spa

Pensionat

Möjlig personalbostad
Uthyrningsstugor

Uthyrningsstugor

Möjlig avfallshantering

Möjligt upplag 
för småbåtar

Planillustration.

Bef pensionat, huvudbyggnad Bef. uthyrningsstuga /
Möjlighet för ev. utveckling av 

verksamhet

Exempel annex / bef. annex

Min 4 meter till planområdesgräns

+18.5

+4.0

+18.5

Principsektion A-A, pensionatets huvudbyggnad, annex och uthyrningsstuga.

Planområdesgräns
Byggrätt
Avgränsning byggrätt
Befi ntlig byggnad
Exempel ny byggnad
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+16.5

+4.0

Bef. garage / möjligt spa
Max 180 m2

+18.5

Exempel annex / bef. annex Möjlighet för ev. 
utveckling av 
verksamhet

+4.0

Min 4 meter till planområdesgräns

Principsektion B-B, garage/spa och annex.

+18.5
+6.0

Lundéns 
väg

Min 4 meter till planområdesgräns

Exempel personalbostad / 
bef uthyrningsstuga

Max 180 m2

Bef uthyrningsstugor /
Möjlighet för utveckling av verksamhet

Min 4 meter till planområdesgräns

+18.5

+4.0

Principsektion C-C, personalbostad och uthyrningsstugor i öster

Min 4 meter till planområdesgräns

Bef uthyrningsstugor
Max 80 m2/byggnad

M
ax

 3
.5

 m

M
ax

 5
.8

 m

Principsektion D-D, uthyrningsstugor i söder

  

  
Volymstudier som visar exempelvolymer och möjlig utveckling inom planområdet. 

Planområdesgräns
Byggrätt
Avgränsning byggrätt
Befi ntlig byggnad
Exempel ny byggnad
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Placering   p1
Alla nya byggnader, tillbyggnader altaner, skärmtak, födröjningsmagasin och båtupplag får placeras 
minst 4 meter från planområdesgräns. Befi ntliga byggnader som ligger närmare  så får ligga kvar tills 
ny- eller tillbyggnad sker.

Generell bestämmelse byggnadshöjder komplementbyggnader
Inom korsmark där komplementbyggnader får placeras, begränsas byggnadshöjden till 3.5 meter över 
medelmarknivån där inget annat anges.

Prickmark   .  .  .  .  .
  .  .  .  .   

Prickmark innebär att marken inte får förses med byggnad och säkerställer att byggnad inte uppförs 
på parkering framför pensionatet eller på Lundéns väg/ledningsgata. Undantag ges för altan och 
skärmtak framför pensionatets huvudentré.

Markreservat   u1   x1
Allmänhetens tillträde till gångvägen som löper över planområdet säkerställs med markreservat för 
allmän gångväg. För att säkerställa att kommunens VA-ledningar inte ska överbyggas har markreservat 
för allmänna ledningar säkerställts längst med den allmänna gångvägen och i nordväst där kommunala 
VA-ledningar betjänar fastighet Malmön 1:311.

Fördröjningsmagasin   n2
Väster om pensionatets huvudbyggnad och i planområdets nordvästra hörn har bestämmelser som 
anger föreslagen placering för fördröjningsmagasin lagts till.

Pensionatets huvudbyggnad
Intentionen är att främst rusta upp byggnaden invändigt och höja standarden. Byggrättsyta har 
avgränsats med prick- respektive korsmark med marginal för utbyggnad.

Nockhöjd   +18.5

Huvudbyggnaden ges en nockhöjdsbegränsning på +18.5 meter, motsvarande befi ntlig höjd. 

Korsmark   e2   
Öster och norr om huvudbyggnaden tillåts komplementbyggnader, skärmtak och altaner för att 
möjliggöra framtida utvecklingar av verksamheten utan att förta intrycket av den befi ntliga volymen.  

Annex
Planen möjliggör för en ny- eller ombyggnad av annexbyggnaden för ökad invändig standard och 
med något större uthyrningsenheter på exempelvis 35 kvadratmeter, inklusive pentry, toalett och  
med balkonger/uteplatser. Byggnaden kan bli högre, med 2 våningar istället för 1 över en 2/3 av 
byggnaden. Närmast Lundéns väg begränsas byggnaden till att vara enbart cirka 1,5 våning hög. Ny 
byggnad kan även vridas något för att få mer fördelaktig solinstrålning och placering mot nuvarande.
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Exempel på möjlig utformning annexet.   Alternativt möjligt exempel på utformning.

Nockhöjd   +18.5

Annexets nockhöjd begränsas till +18,5 meter så att den inte blir högre än pensionatets huvudbyggnad. 
Då annexet ligger undanskymt bakom pensionatet är dess volym inget som påverkar intrycket av 
platsen från vägen.  

Byggnadshöjd   4.0

För den södra delen av byggnaden, mot Lundéns väg, tillåts byggnadshöjder (höjd till takfot) vara 4 
meter över mark. Denna bestämmelse säkerställer att intryck av byggrätten minskas från gångvägen 
och att byggnaden kan samspela med de lägre byggnaderna intill, som uthyrningsstugorna och 
huvudbyggnadens tillbyggda matsal.

Möjlighet till 2 plan +18.5

+4.0
Möjlighet till 1 plan

med loft

Exempel på möjlig utformning av annexet, fasad nordväst.

Lundéns väg

Två uthyrningsstugor ingår i den mer fl exibla byggrätten som ges bakom/öster om annexet. Dessa kan 
stå kvar alternativt ersättas till fördel för exempelvis en utbyggd del av annexet.

Uthyrningsstugor
I nuläget föreslås inga förändringar mot befi ntlig situation för stugorna mot söder. Stugorna som fi nns 
i öster kan ändras för att bli något större eller ersättas med en utbyggnad av annexet. 

Byggnadshöjd   f1   4.0

För de 7 stugorna som fi nns i den södra delen av planområdet tillåts en högsta byggnadshöjd om 3,5 
meter från överkant bottenbjälklag, vilket innefattar de befi ntliga husen. Stugorna öster om annexet 
har en byggnadshöjd på 4 meter över medelmarknivån, vilket tillåter en något friare volym.

Nockhöjd, uthyrningsstugor  +5.8    +18.5

Nockhöjden för de södra stugorna begränsas till befi ntlig höjd på 5,8 meter från överkant bottenbjälklag. 
Lite marginaler tillåter ett eventuellt takbyte/tilläggsisolering. Stugorna bakom annexet tillåts inte 
överstiga huvudbyggnadens nockhöjd på +18,5 meter över angivet nollplan. 
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Byggnadsarea   e1
Byggrätten för de 7 uthyrningsstugorna i söder får en egenskapsbestämmelse som anger att enskilda 
byggnader inom byggrätten får ha maximalt 80 kvadratmeter byggnadsarea (yta på mark) vilket 
motsvarar de befi ntliga stugorna.

Ny, möjlig personalbostad
Där befi ntlig uthyrningsstuga 10  ligger, i områdets sydöstra del, ges möjligheten att istället bygga 
en personalbostad till pensionatverksamheten med ökad standard. Byggrätten inrymmer antingen en 
större byggnad för fl era enheter eller en mindre villabyggnad. 

Byggnadshöjd   6.0

En byggnadshöjd på 6 meter tillåts och gör det möjligt att 
bygga ett hus i två våningar. För att anpassa byggnaden till 
intilliggande berg och ge insynsskydd mot gångvägen kan 
den nya byggnaden,  liksom den befi ntliga, höjas upp något 
från marken. Då byggnaden kommer vara orienterad mot ett 
brant berg i söder kommer volymen inte utmärka sig eller 
minska solinstrålningen på intilliggande hus avsevärt.

Nockhöjd   +18.5

Den nya personalbostaden får inte överstiga pensionatets nockhöjd.

Byggnadsarea   e4
Ny byggnad får maximalt omfatta 180 kvadratmeter yta på mark.

Nytt, möjligt spa
Den tidigare avfallshanteringen fl yttas till en ny sopbod och garaget kan eventuellt ersättas med en 
spabyggnad i framtiden. Detaljplanen tillåter en tillbyggnad eller en nybyggnad med något större area 
än tidigare, vilket också skulle kunna vara en fl ygel till annexet. 

Byggnadshöjd   4.0

Byggnadshöjden begränsas till 4 meter vilket är något högre än befi ntlig garagebyggnad.

Nockhöjd   +16.5

En lägre nockhöjd än för annexet tillåts med avsikten att minska inverkan på grannfastigheterna.

Byggnadsarea   e4
Ny byggnad får maximalt omfatta 180 kvadratmeter yta på mark.

Avfallshantering/sopbod & upplag av småbåtar
En bod för gemensam avfallshantering kan uppföras nära Myrvägen inom en yta med korsmark. Boden 
avses uppföras för att lösa pensionatets behov för en gemensam avfallshantering för verksamheten. 
Att befi ntligt säsongsupplag av småbåtar som hör till pensionatets verksamhet kan fortsätta säkerställs 
med bestämmelser.

Korsmark   
Placering för sopboden tillåts inom en avgränsad yta planlagd med korsmark.

Upplag av småbåtar   n1
Upplag av småbåtar tillåts i planområdets nordvästra hörn.

wcSov

Vardagsrum

Sov Sov

81 kvm

Kök

12500

90
00

N

Exempel på möjlig utformning av 
personalbostad, plan 1.
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Byggnadsarea   e3
Sopbodens byggnadsarea begränsas till 35 kvadratmeter. Då ryms det fl ertalet kärl som pensionatet 
hanterar samt eventuellt ett tillkommande mindre förråd för förvaring av trädgårdsmaskiner.

Byggnadshöjd   2.6

Sopbodens byggnadshöjd begränsas till 2,6 meter över medelmarknivå för att möjliggöra en mindre 
byggnad som inte inverkar på intrycket från pensionatet och den öppna grusplanen.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Bebyggelsen på Malmön präglas av dess historia, först som fi skarsamhälle med traditionell 
fi skarbebyggelse och från mitten på 1800-talet fram till 1960-talet ett stenhuggarsamhälle. 

Malmön är i sin helhet präglad av stenbrottsnäringen både i bebyggelse och landskap. Brotten har format 
landskapet och gjort ön till en unik plats. Efter att industrierna lade ned har den största näringen på ön 
varit turism och befolkningen mångdubblas nu under sommarhalvåret. Bebyggelsen på ön består av 
det traditionella fi skeläget, stenhuggarepokens verkstäder/arbetarkvarter samt fritidshusbebyggelse.

Nutidens Bohus-Malmöns marina, före detta fi skeläge.

Planområdet ingår inte i utpekat område med höga kultur-
historiska värden (ÖP 2010). I Bohusläns museums rapport, 
Kulturmiljöer i Sotenäs kommun är det öns historia som anses ha 
höga kulturhistoriska värden. Rekommendationerna i rapporten 
är att bevara förutsättningarna att visa stenhuggeriets historia, att 
nybyggnad bör ske i anslutning till samhället, att exploatering 
på berg/plansprängning bör undvikas och att bebyggelse ska 
formges för att passa in i landskapet.

Pensionatets huvudbyggnad byggdes som skolhus i början 
på 1900-talet. När skolverksamheten fl yttade ut 1965 blev 
byggnaden kursgård Stenbiten och är nu pensionat. 

I länsstyrelsen i Västra Götalands rapport Kustbebyggelseprojekt, 
Ortspresentation Bohus-Malmön, Rapport 2011:29, bilaga 8
har en analys gjorts av bebyggelseutvecklingen på Malmön och 
vad som karaktäriserar och är värt att bevara från olika epoker. 
Planområdets verksamhet omnämns kort i dokumentet men 
omfattas inte av några rekommendationer.

Karta från 1930, då pensionatet 
var skola.

Vykort som visar huvudbyggnaden 
som kursgård.
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Planförslag
Planområdet omfattas inte av något skydd av kulturmiljö. Inga förändringar kommer ske som kan orsaka 
indirekt skada på kulturmiljön eller försvåra inläsningen av den historiska miljön. Då byggnader inte 
tillåts bli högre än pensionatets huvudbyggnad påverkas inte landskapsbilden. Pensionatet kommer 
att ha samma uttryck mot gatan som idag. Eventuella nya tillägg kommer bara vara synliga inifrån 
planområdet och kommer anpassas efter den platsens miljö. Detaljplanen säkerställer att gångstigen 
inom planområdet som ger allmänheten tillträde till Folkets hus i öster fi nns kvar. 

Natur
Mark & vegetation
Förutsättningar  
Planområdet består till största del av ianspråktagen mark med grusplan, gångväg och byggnader. Det 
fi nns några mindre gräsmattor som omger byggnaderna och på framsidan av pensionatet, mot vägen, 
fi nns en trädrad som ramar in området. Längs planområdets södra och östra ytterkanter fi nns områden 
som består av klipphällar och lågvegetation. Vid planområdets östra gräns står en befi ntlig stenmur 
med portal för en gångväg som leder igenom planområdet.

Större delen av området är plant, men mot söder och öster reser sig karga berghällar högre än befi ntliga 
taknockar. Det är cirka 8 meters höjdskillnad mellan planområdets högsta och lägsta punkt.

I planområdets ytterkant övergår den platta 
terrängen till kuperat berg.   

Trädrad på framsidan av pensionatet, mot vägen.

Tjärnen nordväst om planområdet.

  

Blockmark på intilliggande berg.
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Planförslag
Ett plangenomförande kommer innebära att redan ianspråktagen tomtmark nyttjas. Inga nya 
byggnationsplatser tillkommer utan eventuell nybyggnad sker på plats för befi ntlig byggnad. Mindre 
justeringar i grundläggning kan behöva göras. Parkeringen på framsidan, naturen i planområdets 
ytterkanter och den tillkommande marken söder om fritidshusen kommer att planläggas för att lämnas 
orörd.

Turism, friluftsliv, service & näringsliv
Förutsättningar
Malmön präglas idag av turism och båtliv, särskilt under sommarmånaderna när befolkningen går från 
cirka 230 till 3000 invånare. Stenindustrin är sedan 60-talet inte längre aktiv på ön, men innebär ett 
kulturarv som är starkt närvarande i den fysiska miljön och fungerar som turistattraktion. På ön fi nns 
en marina, vandringsleder, kulturmiljöer, badplatser, cykeluthyrning, fornlämningar från bronsåldern 
med mera. På ön fi nns det tillgång till viss åretrunt service (apotek och mataff är) samt restaurang och 
butiker som har öppet under högsäsong. Närmaste servicecentra (Kungshamn) fi nns på fastlandet, 
cirka 12 kilometers färdväg med bil åt nordväst.

I Sotenäs ÖP 2010 framgår att utveckling av besöksnäringen är av stor vikt och att boendeanläggningar 
som stuguthyrning ska ges förutsättningar att utvecklas. Dessutom ingår planområdet i riksintresset 
för rörligt friluftsliv och obruten kust.

    
Badplatser, vandringsleder och karga klippor av röd Bohusgranit.

Planförslag
Ett plangenomförande kommer att bidra till att ge en bättre standard för de turister som besöker 
Bohus-Malmön och fortsätta ge underlag till den service som fi nns på ön. Gångvägen som löper 
genom planområdet säkerställs för att även i fortsättningen fungera som ett gångstråk till Folkets hus 
i öster. Planområdets verksamhet innebär en positiv påverkan på riksintresset för rörligt friluftsliv.
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Trafi k & parkering
Förutsättningar
Malmön är ansluten till fastlandet med en 
lindragen färja. Trafi kverkets väg 873 (Myrvägen) 
leder från färjeläget till Malmöns södra spets och 
är tillfartsväg till planområdet. Skyltad hastighet 
är 40 km/h och trafi kmängden är låg men har stor 
säsongsvariation med störst trafi kmängd under 
sommartid.  

Genom planområdet löper en grusväg kallad 
Lundéns väg som leder till Folkets hus och vidare 
mot havet/tillbaka till samhället. Grusvägen 
passerar där byggnaderna ligger tätt inne i 
området och går sedan genom en stenmursportal 
och vidare genom en allé, mot Folkets hus.

Cyklister är hänvisade till det befi ntliga vägnätet. Kollektivtrafi ken på Malmön består av Västtrafi ks 
anropsstyrda turer, tidtabellen erbjuder 3 turer per vardag men turer saknas på helger. Hållplats 
Kursgården ligger precis framför pensionatet. 

Inom planområdet fi nns det idag parkeringsmöjligheter för besökare till pensionatets verksamhet. 
Parkering sker på den stora grusplanen framför huvudbyggnaden. Det får plats för cirka 30 - 45 bilar. 
Varumottagningen är lokaliserad på baksidan av huvudbyggnaden i dess östra hörn.

Planförslag
Då detaljplanen inte innebär någon ökad trafi kmängd påverkar och ändrar inte ett plangenomförande 
dagens trafi ksituation. Grusvägen säkerställs med planbestämmelse om markreservat för allmännyttig 
gångtrafi k. Ett plangenomförande innebär inga förändringar på kollektivtrafi ken.

Parkering för besökare till all verksamhet kommer fortfarande ske på grusplanen framför pensionatet,  
med oförändrade parkeringsmöjligheter. 

Tillgänglighet
Förutsättningar
Bebyggelsen i området är idag till viss del tillgänglig; en del rum inne i pensionatets huvudbyggnad 
har toalett för rörelsehindrade och är placerade så att man kan ta sig in med ramp. Det fi nns även en 
ramp till matsalen och de nyare uthyrningsstugorna är placerade i nivå med marken. 

Vid nybyggnad ska byggnader utföras tillgängliga enligt gällande regelverk.  

Planförslag
Detaljplanens syfte är att höja standarden på byggnaderna och vid om- och tillbyggnad av befi ntliga 
byggnader eftersträvas att tillgänglighet kan uppnås i största möjliga mån för att ge så många 
samhällsgrupper som möjligt åtkomst till verksamheten inom planområdet. Nya byggnader kommer 
att uppföras enligt gällande regelverk. 

Lundéns väg

Myrvägen, 873

Gångväg

Stenmursportal

Busshållsplats

Kommunikationer kring planområdet.
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Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten & dagvatten
Förutsättningar
En VA- och dagvattenutredning, en dagvatten-
rapport och ett utlåtande beträff ande dagvatten har 
upprättats av AVAK under 2020. Rapporterna ger 
förslag på: hur tillkommande dagvattenfl öden vid 
plangenomförande kan fördröjas och renas lokalt 
inom planområdet, lämpliga åtgärder beträff ande 
områdets kombinerade spillvattenledningar samt 
skyddsåtgärder för att undvika framtida skador till 
följd av från uppströms fl ödande dagvatten.

Vatten & spillvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksam-
hetsområde för VA. Spillvattensystemet mottar 
nu både spillvatten och dagvatten (kombinerat 
spillvattensystem). Planområdet är anslutet till 
kommunens ledning för vatten respektive en kombinerad spillvattenledning vid Myrvägen. 

I planområdets nordvästra del fi nns en vatten- respektive en kombinerad spillvattenservis som betjänar 
Bohus-Malmöns Pensionat samt fastighet Malmön 1:311.

Under Lundéns väg fi nns befi ntliga vatten- avlopps och dagvattenledningar. Dagvattenledningen är 
tänkt till att avvattna Folkets hus.

Huvudledning för dricksvatten ska enligt uppgift klara kapaciteten vid ett plangenomförande.

Dagvatten & klimatförändringar
Regnvatten från taken på pensionatbyggnad och annex avleds idag till den kombinerade 
spillvattenservisen. Marklager som ligger uppströms huvudbyggnaden och annexet dräneras via den 
kombinerade spillvattenledningen.

Vid kraftigare regn kommer vatten från byggnadernas tak att rinna över takens hängrännor och 
ut på mark där en del av ytvattnet avleds med infi ltration och rinner mot huvudbyggnad vars 
dräneringsledningar är kopplade på den kombinerade spillvattenledningen.

Ytvatten som faller på grusytor inom planområdet infi ltreras delvis i marken och blir grundvatten. 
Ytvatten som rinner från de asfaltsytor som fi nns inom planområdet leds till den kombinerade 
spillvattenservisen. Vatten från Folkets hus, berg, grönytor och damm som fi nns uppströms planområdet 
når och sedan passerar igenom planområdet via stenmursportalen och Lundéns väg.

Slutrecipient 
Ytvatten från planområdet infi ltreras nu i huvuddel i marklager åt väster och fortsätter via öppna 
diken tills det rinner ut i havet på öns västra sida.  Regnvatten från bland annat huvudbyggnadens och 
annexets tak leds till kommunens kombinerade spillvattensystem.
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Stigande vatten
Enligt länsstyrelsens rapport Anpassning till ett förändrat klimat, stigande vatten i samhälls-
planeringen från 2009 och Faktablad Kusten 2.0, 2014 framgår att besöks- och helårsboenden på 
Malmön får uppföras med färdigt golv som lägst + 3,2 meter över nollplanet. 

Planförslag
Vatten & spillvatten
Förändringar som föreslås vid ett framtida nyttjande av byggrätter inom detaljplanen är att separera 
det dagvatten som rinner från planområdet så att det inte längre ska påföras på den kombinerade 
spillvattenservisen utan istället omhändertas lokalt inom planområdet. För utförligare beskrivningar 
av åtgärdsförslag se dagvattenrapport och VA- och dagvattenutredning.

För att säkerställa att ledningar som ligger under gångvägen Lundéns väg och i planområdets 
nordvästra del inte riskerar att överbyggas har det införts ett markreservat för underjordiska ledningar 
tillsammans med prickmark i plankartan.

Dagvatten & klimatförändringar
Förslag på hur dagvatten kan hanteras i området redovisas i dagvattenrapporten. Vid nybyggnad av 
annex och eventuell ombyggnad av pensionatets huvudbyggnad kommer hårdgjord yta att öka. Allt 
tillkommande dagvatten omhändertas inom planområdet genom fördröjning och infi ltration i magasin 
på egen fastighet. Inget tillkommande dagvatten kommer att påföras på Trafi kverkets vägdike. Plats 
för fördröjningsmagasin som omhändertar tillkommande dagvatten har införts i plankartan. 

Ett dagvattenmagasin som omhändertar fl öden 
från annex kan placeras i planområdets nordvästra 
del. Ett dagvattenmagasin som omhändertar 
fl öden från huvudbyggnaden kan placeras på 
parkeringsytan väster om huvudbyggnaden. 
Födröjningsmagasin, förslag på hur dagvatten inte 
längre ska påföras på kombinerad spillvattenservis/
ledning och övrig föreslagen dagvattenhantering 
kan utföras och dimensioneras enligt anvisningar 
i dagvattenrapporten. 

Föreslagna åtgärder och en nybyggnad av annex 
kommer att innebära väsentliga förbättringar 
för helhetsmiljön med dagvattenhantering på 
tomtmark. 

Konsekvenser vid stora nederbördsmängder som 100-års regn kan bli att ytvatten forsar in genom 
stenmursportalen och leder till erosion av grusväg (Lundéns väg) och översvämning av källare. 
Åtgärder har föreslagits (exempelvis skyfallsled) som ska skydda planområdets byggnader från 
befi ntliga dagvattenfl öden och förbättra nuvarande situation. Åtgärder som föreslås i VA- och 
dagvattenutredning bedöms vara tillräckliga för att omhänderta fl öden även från extrema regn.

Slutrecipient
Tillkommande dagvattenfl öden infi ltreras och fördröjs inom planområdet. Risken för förorening av 
dagvattensystem till följd av utsläpp av skadliga ämnen som överstiger riktvärden är minimal. Ifall 
en olycka ändå uppstår kan marken absorbera och omhänderta eventuella skadliga ämnen innan de 
når dagvattensystemet. 

Dagvattenhanteringsåtgärder som föreslås i 
dagvattenrapport.
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Trafi kvolymen som fi nns i planområdet är inte så omfattande att föroreningshalten i dagvatten riskerar 
att inverka på miljökvalitetsnormer för dagvattnets slutrecipient.

Stigande vatten
Planområdets lägsta punkt är + 7 meter över nollplanet och risk för översvämning till följd av stigande 
havsvattennivåer kommer inte att uppstå.

Övrig teknisk försörjning
Förutsättningar
El, tele och fi ber fi nns utbyggt på Malmön. En elledning löper enligt ledningskarta under 
grundläggningen för uthyrningsstugorna i söder. 

Uppvärmning av byggnaderna sker idag med enskilda system. De nyare uthyrningsstugorna har 
moderna lösningar som luftvärmepumpar och golvvärme. Golvvärme fi nns även i renoverade 
pensionatsrum. 

Avfallshämtning sker idag på fastigheten. För närvarande har verksamheten sin avfallshantering i 
garagebyggnaden och renhållningsfordon angör garaget genom att backa in mellan byggnaderna.

Planförslag
Nybyggnation kopplas på befi ntliga el, tele och fi bernät. Vid en eventuellt nybyggnation på byggrätt 
för uthyrningsstugorna i söder bör den elledning som sammanfaller med stugornas grundläggning 
fl yttas. Ny transformatorstation behövs inte. 

Detaljplanen möjliggör en standardhöjning av befi ntlig bebyggelse och nybyggnation kommer 
att ske med dagens eff ektivare byggnadsisolering, modern byggteknik och energisnåla vitvaror; 
resultatet blir en minskad energiförbrukning. Målbilden är också att etablera hållbara och moderna 
uppvärmningslösningar i verksamhetens byggnader, till exempel i form av solceller.

Byggrätt för att anlägga en ny bod för verksamhetens gemensamma avfallshantering ges vid Myrvägen. 
Flytt av avfallshanteringen skulle öka framkomligheten och åtkomsten för sopbil. Inom den stora 
grusplanen framför pensionatet fi nns gott om utrymme för sopbilen att vända utan backmanöver 
och avfallsbehållare kan angöras med minimal dragväg. Vid högsäsong för pensionatet, då det fi nns 
mycket bilar på parkeringen, kan T-vändning tillämpas istället.
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Hälsa & säkerhet
Geoteknik & berg
Förutsättningar
Ett geotekniskt PM som innefattade platsbesök och en översiktlig bergsbesiktning genomfördes 
av Bohusgeo 2019 och reviderades 2020. Planområdet är idag till stora delar bebyggt och marken 
utgörs av plana områden omgivna av berg i dagen. Befi ntliga byggnader är grundlagda på plintar, 
grundmurar eller platta på mark och befi ntliga stensocklar är av god kvalitet. Parkeringsytor och 
ytorna för verksamheten uppvisar inga sättningsproblem. Släntstabiliteten i planområdet bedöms 
vara tillfredsställande och risk för blocknedfall och bergras bedöms inte föreligga. Konstruerade 
bergsslänter förekommer inte i planområdet. Berggrunden i Sotenäs är radonförande och klassas som 
högradonmark. 

Planförslag
Detaljplanen innebär till största del möjlig ny bebyggelse där det redan fi nns grundläggning och nya 
byggnader tillåts inte byggas i planområdets ytterkanter där berg förekommer. Ett plangenomförande 
kommer inte att bidra till risk för blocknedfall, bergras eller dålig släntstabilitet. 

Nya byggnader kan grundläggas direkt på mark. Vid ny grundläggning med platta på mark och 
kontakt med berg ska undersprängning av berget utföras till cirka 1 meter under färdig golvnivå. 
Undersprängning utförs minst 0,5 meter utanför väggliv för att bland annat husgrundens dränering 
ska få plats. Vid grundläggning med plintar på berg behövs inga särskilda åtgärder. Inga särskilda 
åtgärder gällande berg och blocknedfall behöver införas i planen. Om ett plangenom-förande kommer 
att medföra sprängning kommer eventuella åtgärder gällande berg och blocknedfall hanteras i 
bygglovsskedet. Nya byggnader ska utföras radonsäkra där det behövs enligt reglerna i Boverkets 
byggregler. Att byggnader uppförs radonsäkra säkerställs i samband med bygglov och startbesked.

Buller
Förutsättningar
Myrvägen som passerar planområdet har en låg hastighet och en låg trafi kmängd (trafi kmängderna 
ökar sommartid). Myrvägen bedöms inte utsätta planområdet för en risk för att generera höga 
bullernivåer. Hotellverksamhet omfattas inte av bullerförordningen.

Planförslag
Detaljplanen innebär inga förändringar i trafi kmängd och området bedöms inte vara utsatt för buller.

Brand
Förutsättningar
Byggnaderna inom planområdet ligger tätt. Hänsyn ska tas till brandskydd vid uppförande av nya 
byggnader och bland annat ska nya byggnadsdelar som byggs närmare än 8 meter från annan fasad 
utföras brandskyddade till lämplig brandklass, enligt gällande regelverk. Idag fi nns en brandpost 
väster om planområdet, i anslutning till väg 873. Angöringsplats för brandbil fi nns på den stora 
grusplanen i planområdet.

Planförslag
Nya byggnader eller tillbyggnader som uppförs ska byggas enligt gällande regelverk för brandskydd, 
efterföljande av detta säkerställs vid bygglovsprövning. I övrigt sker inga förändringar gällande 
brandutrymning eller åtkomst. 
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GENOMFÖRANDE FRÅGOR
Organisatoriska & ekonomiska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. Under 
genomförandetiden har markägaren en rättslig och ekonomisk garanti att kunna utnyttja detaljplan-
ens byggrätter. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då komma 
att ändras, ersättas eller upphävas utan att fastighetsägarna har rätt till ekonomisk kompensation från 
kommunen.

Ansvarsfördelning 
Planområdet innehåller ingen allmän platsmark. 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för genomförande, skötsel och underhåll. Fastighets-
ägaren ansvarar också för alla förändringar som görs med stöd av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga & ekonomiska frågor
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Malmön 1:325

Fastighet Malmön 1:389 (Bohus-Malmöns Pensionat)
Tillköp mark från Malmön 1:325 till Malmön 1:389
Markreservat gångväg
Markreservat VA ledningar 
Fastighet Malmön 1:9 (Folkets hus)
Avstyckning ny fastighet från Malmön 1:389
Planområdesgräns

Malmön 1:9

Malmön 1:389

Summering av konsekvenser på fastigheter inom och kring planområdet.

Fastighetsreglering
Detaljplanen möjliggör köp av cirka 600 kvadratmeter mark mot söder och cirka 190 kvadratmeter 
mark mot nordost från kommunal fastighet Malmön 1:325 till privat fastighet Malmön 1:389. Marken 
övergår från kommunal, ej planlagd mark till kvartersmark med användningen tillfällig vistelse. Köp 
av mark möjliggör bland annat att befi ntliga uthyrningsstugor kan med marginal ligga inom fastighet 
Malmön 1:389 och att underhåll av byggnader kan ske på egen mark.



PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Malmön 1:389 

Dnr BN 2019/051 24

Sotenäs kommun ansöker om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering och fastighetsägaren står 
för kostnader. Fastighetsreglering och kostnad för köp av mark fastställs genom avtal med kommunen.

Markreservat allmännyttiga underjordiska ledningar
Sotenäs kommun har ett befi ntligt avtalsservitut för ledningar över Malmön 1:389 (avtalsservitut 
för vatten- och spillvattenledningar, 14-IM4-94/14241.1). Avtalsservitutet gäller de kommunala VA 
ledningar som fi nns under gångvägen Lundéns väg som försörjer Folkets hus i öster. Ett markreservat 
för allmännyttiga underjordiska ledningar samt prickmark har lagts ut i plankartan för att säkerställa 
att ledningar kan ligga på kvartersmark och att lovpliktiga åtgärder som blir ett hinder för ledningarna 
inte kan genomföras.

Kommunala vatten- och spillvattenledningar som betjänar fastigheten Malmön 1:311 och ligger 
inom den nordvästra delen av planområdet har också säkerställs med markreservat för underjordiska 
ledningar.

Fastighetsägaren bekostar alla eventuella ändringar av ledningar som kan uppstå vid ett 
plangenomförande. Detta gäller även för den befi ntliga elledning som ligger inom planområdet under 
befi ntliga uthyrningsstugor.

Markreservat gångväg
Sotenäs kommun har ett servitut över Malmön 1:389 (rätt till utfartsväg för Folkets hus). Nuvarande 
rättighet för allmänheten att ta sig igenom planområdet kommer att fi nnas kvar genom att det befi ntliga  
servitutet säkerställs i detaljplanen med markreservat för allmännyttig gångtrafi k och prickmark.

Avstyckning & fastighetsbildning
Avstyckning av ny fastighet från fastighet Malmön 1:389 önskas för att möjliggöra bildandet av en 
uthyrnings BRF som kommer omfatta de befi ntliga uthyrningsstugorna och kommer möjliggöra en 
vidareutveckling av pensionatets verksamhet. Avstyckningen önskas omfatta cirka 2600 kvadratmeter.

Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om och bekosta avstyckning och fastighetsbildning av ny 
fastighet via lantmäteriförrättning.

Det avtalsservitut för ledningar och servitut för utfart som fi nns till förmån för Sotenäs kommun 
kommer att behöva påföras till den nyavstyckade fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka 
om och bekosta eventuella ytterligare förrättningar.

Ekonomiska konsekvenser
Ett planavtal som redovisar fördelning av kostnader för planarbetet har upprättats och signerats mellan 
exploatören och byggnadsnämnden i Sotenäs kommun. Exploatören står för samtliga kostnader 
beträff ande framtagande av planhandlingar, utredningar samt plangenomförande.
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Administrativa frågor
Tidplan
Tidplan för planprocessen:

Samråd     maj - juni   2020
Granskning     november - december   2020
Antagande     mars    2021
Laga kraft     mars    2021

Planförfarande 
Detaljplanen bedrivs med så kallat standardförfarande.

Justeringar efter granskning
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder mindre 
justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att justeringarna  
av detaljplanen inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny granskning.

Följande justeringar har utförts:

• Dagvattenutredningen och dess beskrivning har justerats och förtydligats.
• Beskrivning av spillvatten och dricksvatten har justerats.
• Befi ntligt serviut för utfart till Folkets hus kvarstår.
• Exempel på möjlig avfallshantering har lagts till.
• Några mindre, redaktionella textjusteringar har skett.

Inga justeringar har skett i plankartan.

Medverkande i planarbetet
Planhandlingarna har upprättats av Werner Arkitekter AB på uppdrag av exploatören. 
Planarbetet handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs kommun.

Anna Kulginova, planförfattare
Amanda Jansson, planarkitekt


