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INLEDNING 

Bakgrund 

Sotenäsbostäder äger fastigheten Finntorp 2:285 och önskar stycka av små-

hustomter inom en del av fastigheten. Avsikten är att tomterna ska förmed-

las via Sotenäs kommuns tomtkö. För området finns en detaljplan som är 

anpassad för flerfamiljshus och gruppbyggda bostäder, men endast den 

södra delen av fastigheten har bebyggts enligt planen. Planens genomföran-

detid har gått ut. 

Behovet av villatomter bedöms idag vara större än behovet av gruppbyggda 

bostäder, och Sotenäsbostäder vill därför pröva möjligheten att bebygga den 

norra delen av fastigheten med villor. Gällande detaljplan medger inte frilig-

gande villor på avstyckade tomter och frågan behöver därför prövas i en ny 

detaljplan. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-23 KS § 219 att ge ett positivt planbe-

sked för att upprätta förslag till detaljplan.  

 

 
Orienterande bild över Bovallstrand med planområdet inringat. 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter inom 

den norra delen av fastigheten Finntorp 2:285. 

Förslaget ger möjlighet att stycka av bostadsfastigheter inom vilka frilig-

gande villor, parhus eller radhus kan uppföras i en till två våningar. Största 

byggnadsarea är 200 m2 per fastighet varav komplementbyggnad tillåts ut-

göra högst 50 m2. 

Planområdet läge i Sotenäs kommun 

PLANOMRÅDET 
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Munkebergsgatans avslutande vändplan utvidgas till 9 meters radie för att 

möjliggöra backningsfri vändning för större fordon. Fastigheterna ska anslu-

tas till kommunalt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. Mot el-

ljusspåret i söder planläggs ett cirka två meter brett naturstråk.  

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger i sydöstra delen av Bovallstrands samhälle, öster om So-

tenäsvägen (väg 174), direkt norr om Sotenäsbostäders bostadsområde vid 

Munkebergsgatan. Planområdet omfattar cirka 7600 m2 och utgörs av det 

norra skiftet av fastigheten Finntorp 2:285, samt en mindre del av fastig-

heten Finntorp 2:238. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Finntorp 2:285 ägs av Sotenäsbostäder AB. Fastigheten Finn-

torp 2:238 ägs av Sotenäs kommun. 

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 

inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

  

Till vänster visas en översikt över planområdet med befintliga förhållanden och till höger en illustration över hur området kan bebyggas. 
Även andra utbyggnadsalternativ är möjliga inom ramen för planens bestämmelser se vidare under avsnittet ”Bebyggelse”. 
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Planprocessen 

Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 

detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-

ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 

de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 

motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-

plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-

skrivningen. 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Plan-

arbetet är påbörjat efter årsskiftet 2014/2015 och bedrivs med ett så kallat 

standardförfarande, eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen, 

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 

eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I det aktuella skedet ska planen antas. 
 

Samråd 

Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 5 februari - 4 mars 

2020. Inkomna synpunkter och  kommunens bemötanden redovisas i en 

samrådsredogörelse, daterad 2020-08-21. 

Granskning 

Planförslaget har varit föremål för granskning under perioden 23 december 

2020 – 15 januari 2021. Inkomna synpunkter och kommunens bemötanden 

redovisas i ett granskningsutlåtande. Efter genomförd granskning har 

enstaka redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutade 2016-11-23 KS § 219 att 

lämna ett positivt planbesked. 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-12-12 § 150 att godkänna samrådshand-

lingarna daterade 2019-10-30, att planens genomförande inte medför någon 

betydande miljöpåverkan samt att skicka ut planförslaget på samråd. 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 § 106 att godkänna samrådsredo-

görelsen samt att granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med sam-

rådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete och därefter ställa ut planen för 

granskning.  
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Översiktsplan 

För Sotenäs kommun finns en kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2010, 

antagen 2010-12-16 § 108.  

Enligt översiktsplanen ligger planområdet inom tätortzonen Bovallstrand 

med Bottnafjorden. Målsättningen för tätorter är att de ska vara levande året 

om. En förtätning av de befintliga bebyggelseområdena förespråkas med tä-

tare exploatering i de centrala lägena. Därutöver förespråkas en variation av 

boendeformer.  

Enligt mark- och vattenanvändningskartan ligger planområdet inom ”Om-

råde för utveckling inom befintlig bebyggelsestruktur”. Under planförslags-

delen i översiktsplanen finns en mer detaljerad karta för utvecklingsmöjlig-

heter inom Bovallstrands tätortsområde. Där ligger planområdet inom ”Ge-

nerellt område för utveckling inom tätortsområdet” och strax öster om 

planområdet anges ett utredningsområde för bostäder (U46).  

 
Utsnitt från ÖP 2010, Utvecklingsmöjligheter för Bovallstrands tätortsområde. 

Detaljplaner 

Planområdet omfattas i sin helhet av Detaljplan för Bovallstrand, Rågårdsområdet, 

Sotenäs kommun, som vann laga kraft 1989-10-12. Detaljplanens genomföran-

detid har gått ut. Det nu aktuella planområdet är planlagt för bostäder. För 
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området anges att exploatering inom kvartersmark högst får uppgå till 1700 

m2 sammanlagd byggnadsarea. Därtill reglerar detaljplanen att byggnadernas 

läge i huvudsak ska överensstämma med tillhörande illustrationskarta som 

redovisar rad- och parhusbebyggelse placerade i grupp med gemensamma 

ytor. Byggnader får uppföras i högst två våningar och högsta byggnadshöjd 

är 5,5 meter. Takkupor får anordnas utöver angiven byggnadshöjd till en 

bredd om högst 3 meter och får tillsammans inte överstiga en tredjedel av 

fasadens längd. 

Munkebergsgatan är planlagd som allmän plats, lokalgata, och omgivande 

naturområden är avsatta som allmän plats, naturmark. Kommunen är hu-

vudman för de allmänna platserna.  

Strategier, planer och program 

Kommunfullmäktiges vision 2020 

Vision 2020 omfattar övergripande och långsiktiga mål som ligger till grund 

för, och är vägledande i, hela den kommunala verksamheten. Vision 2020 ly-

der: "Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar ut-

veckling och framtidstro" och innehåller sju målformuleringar. Planförslaget 

bedöms bidra till att uppnå delmålet ”Alla finner sitt önskade boende”. 

Bilden till vänster är ett utdrag ur gällande ”Detaljplan för Bovallstrand, Rågårdsområdet” med gränslinjer för aktuellt planområde och 
föreslagen ny användningsgräns markerade med svarta streckade linjer. Bilden till höger är ett utsnitt ur illustrationskartan tillhörande 
gällande detaljplan där aktuell planområdesgräns lagts till. 
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Strukturplan norra Bohuslän 

Kommunfullmäktige har 2009-10-14 antagit Strukturplan /överenskommelse 

avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygds-

utveckling i norra Bohuslän. Planen ska vara vägledande för den fysiska 

planeringen i kommunerna i norra Bohuslän och gäller från 1 januari 2010. 

Strukturplanen tar fasta på att norra Bohuslän är ett attraktivt område tack 

vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till natur 

och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna 

ska planera för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvali-

téer. Den bebyggelse som föreslås i planförslaget ligger i ”Kustnära område”. 

Planområdet är beläget i det kustnära området som enligt strukturplanen in-

nehåller bl.a. lokala centra och besöksnäring. 

Behovsbedömning  

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt 6 kap 11 § MB i ett tidigt skede ta ställning till om 

genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljö-

påverkan. Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 

Miljöbalken. Utbyggnaden utgör en komplettering i direkt anslutning till 

befintlig bebyggelse och medför ingen skada på natur- och kulturvärden i 

området. Planen utgör en begränsad förändring jämfört med gällande 

detaljplan och får högst begränsade konsekvenser för berörda. Ett genom-

förande av planförslaget bedöms inte heller påverka förhållandena inom 

något Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande 

miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i 

kommunens översiktsplan. 

Ställningstagande 

Kommunen har genom beslut i byggnadsnämnen 2019-12-12 § 150 bedömt 

att ett genomförande av planen sammantaget inte medför risk för betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen meddelade i samrådet att man delar kommun-

ens åsikt. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras 

och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. 

BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet” listas geografiska områden som 

med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar område-

nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-

vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 
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Planområdet berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna för den 

obrutna kusten och för det rörliga friluftslivet, 4 kap 2-3 §§ MB. Planområdet är 

sedan tidigare planlagt. Planens genomförande innebär en utveckling av den 

befintliga tätorten och bedöms inte ha en negativ inverkan på den obrutna 

kusten och det rörliga friluftslivet. Planens genomförande bedöms vara för-

enligt med bestämmelserna i 4 kap MB. 

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, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. 

Vattenförekomster (SFS 2004:660) 

Planområdets omgivande kustvatten Bottnefjorden omfattas av miljökvalitets-

normer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska statu-

sen för vattenområdet god med låg tillförlitlighet. Vattenområdet påverkas av 

övergödning och syrefattiga förhållanden samt förekomst av miljögifter. 

Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status ska 

uppnås till år 2027. (God ekologisk status med avseende på näringsämnen 

kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60 procent av den totala till-

förseln av näringsämnen kommer från utsjön.) Åtgärderna för denna vatten-

förekomst behöver genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska 

kunna nås till 2027.  

Den kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god status. Kvicksilver, bromerade di-

fenyletrar och tributyltenn föreningar (TBT) som finns i förbjuden båtbot-

tenfärg överskrider gränsvärdet. God kemisk status ska uppnås med undan-

tag för kvicksilver och bromerade difenyletrar. 

Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

Bottnefjorden har miljökvalitetsnormer kopplade till fisk- och musselvattenför-

ordningen. Området är utpekat som musselvatten. Det betyder att de gräns-

värden och riktvärden för musselvatten anges som anges i förordningens bi-

laga 2 ska råda. Avsikten med förordningen är att inom området göra det 

möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvali-

tet på skaldjursprodukter som äts direkt av människor.  

Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormerna 

Fastigheterna inom planområdet ska anslutas till det kommunala va- och 

dagvattennätet vilket gör att påverkan på Bottnefjorden blir försumbar.  

Det finns inga indikationer på att planläggningen förhindrar att gällande mil-

jökvalitetsnormer kan uppnås. 
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PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar 
Planområdet utgörs till största delen av skogsbeklädd hällmark och ligger i 

en sydvänd sluttning. Marken utgörs av klappersten som till största del är 

täckt av vegetation, i den norra delen är stenen frilagd. Vegetationen består 

av blandad löv- och barrskog med inslag av tall, ask, björk, blåbärsris och 

mossa. Höjdskillnaden mellan områdets högsta och lägsta punkt är cirka tio 

meter. Enligt Artportalen finns inga hotade växter eller djurarter inom plan-

området. 

Planförslaget 
Ett genomförande av planförslaget med utvidgning av vändplan, anläggande 

av ledningsstråk och grundläggning av bostadshus kommer att innebära 

markarbeten i form av schaktningar och uppfyllnader. Vegetationen inom 

planområdet kommer sannolikt också tas ned och ersättas av trädgårdsväxt-

er och gräsmattor som vanligtvis förekommer i dagens villaträdgårdar.

 

Vid den norra gränsen av planområdet finns ett 
område med frilagd klappersten. 

På höjderna finns berg i dagen och berg 
täckta med tunna jordlager. 

 

Översiktsbild av planområdet med vegetations-
områden, frilagt berg samt höjder angivna på 
flygfotot. 
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Fornlämningar 

Förutsättningar 
Enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst FMIS finns inga registrerade forn-

lämningar inom planområdet. Öster om planområdet finns två fornläm-

ningsområden inom kategorin boplatser. 

Planförslaget 
Ett genomförande av planförslaget kommer inte beröra eller påverka forn-

lämningsområdena öster om planområdet. 

Bebyggelse 

Bebyggelseområden 

Förutsättningar 
Planområdet, som ligger i utkanten av Bovallstrands samhälle, är obebyggt 

men planlagt för gruppbyggda bostäder i upp till två våningar. Direkt söder 

om planområdet finns Sotenäsbostäders bostadsområde vid Munkebergsgatan 

med fem gruppbyggda flerbostadshus uppförda i två våningar. Husen är 

byggda början av 1990-talet och har stående vit träpanel med bruna trapp-

hus och tegelröda tak. I övrigt utgörs den närmast angränsande bebyggelsen 

av villor med varierande arkitektonisk stil. 

Efterfrågan på kommunala villatomter är stor i kommunen. Aktuellt område 

anses vara mer lämpligt att avstycka till villatomter än att bebygga med 

gruppbyggda bostäder, i enlighet med vad gällande detaljplan medger. 

Planförslaget 
Förslaget ger möjlighet att stycka av bostadsfastigheter och på dessa uppföra 

småhus. Avsikten är att avstycka cirka sex villatomter. Planbestämmelserna 

har anpassats för byggande i egen regi. Byggrätten begränsas till en största 

byggnadsarea om 200 m2 per fastighet varav komplementbyggnad maximalt 

får uppta 50 m2. I likhet med gällande detaljplan är högsta byggnadshöjd 5,5 

meter. Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor uppföras. Takkupor får 

ges en bredd av högst 3 meter och får tillsammans högst uppta 1/3 av fasad-

ens längd. Bestämmelserna innebär att tvåvåningshus kan uppföras. Högsta 

byggnadshöjd för komplementbyggnader inom planområdet är 3 meter. Huvud- 

och komplementbyggnader ska placeras minst 4 respektive 2 meter från fas-

tighetsgräns. Alternativt kan komplementbyggnader respektive huvudbygg-

nader sammanbyggas i fastighetsgräns. Möjligheten att bygga parhus eller 

radhus som finns i gällande detaljplan bibehålls därmed.  

Förändringarna inom planområdet bedöms inte påverka landskapsbilden då 

planområdet och den föreslagna bebyggelsen omges av naturmark och ligger 

väl inbäddat i det kuperade landskapet. Jämfört med den exploatering som 

gällande detaljplan medger för planområdet så innehåller planförslaget en 

lägre exploateringsgrad. 

 

Sotenäsbostäders flerbostadshus vid Munke-
bergsgatan, angränsande till planområdet. 

Spårmarkeringar inom planområdet. 

 

Gångväg och informationstavla strax söder 
om planområdet.  
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Tillgänglighet 

God tillgänglighet inom området bedöms kunna uppnås. Inom tomtmark 

kan god tillgänglighet uppnås mellan parkeringsplats och bostadsentré.  

Friytor och rekreation 

Förutsättningar 
I planområdets närhet finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. 

Planområdet angränsar till ett större sammanhängande frilufts- och rekreat-

ionsområde med markerade motions- och vandringsleder. Direkt söder om 

planområdet finns elljusspår som löper vidare genom friluftsområdet i nord-

öst. Soteleden passerar direkt söder om planområdet, där den följer det be-

fintliga elljusspåret. En samlingspunkt för turer längs leden finns vid den 

södra gränsen av planområdet. Där finns en informationsskylt och inom 

planområdet finns en rastplats med vindskydd. En markerad led med flera 

olika kilometersträckningar löper genom planområdet i nord-sydlig riktning. 

Lederna utgörs av enklare stigar och inga avtal reglerar att lederna har rätt 

att finnas på fastigheten. 

Planförslaget 
Behovet av friyta invid bostad kan tillgodoses på kvartersmark inom plan-

området. Närområdet erbjuder även fortsättningsvis mycket goda möjlig-

heter till rekreation och friluftsliv. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet 

att passera förbi området förändras inte vid utbyggnad enligt planförslaget. 

De markerade leder som går genom planområdet behöver dras om då områ-

det omvandlas till privata småhusfastigheter. Förslagsvis omdirigeras lederna 

till det elljusspår som passerar förbi planområdet i öster och sydost. Sotele-

den med tillhörande informationstavla påverkas inte av förslaget. Vindskyd-

det bör tas bort eller flyttas då det ligger på kvartersmark. Som buffert mot 

elljusspåret planläggs ett två meter brett stråk som naturmark. 

Detaljplanen medger att om-
rådet kan bebyggas med par-
hus, radhus eller friliggande 
villor på avstyckade fastig-
heter. T.v. illustreras två ex-
empel på hur området kan 
byggas ut. Även andra ut-
byggnadsalternativ är dock 
möjliga inom ramen för pla-
nens bestämmelser. 
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Trafik 

Gator och parkering 

Förutsättningar 
Planområdet angörs från Sotenäsvägen via Bärbydalsgatan och Munkebergs-

gatan. Kommunal gata är utbyggd fram till planområdet och gatan avslutas 

med en vändplan. Gatan har en körbanebredd om ca 5 meter och vändplat-

sen har en radie om 6 meter. 

Sotenäsvägen är relativt kraftigt trafikerad, särskilt under sommaren. Års-

medeldygnstrafiken uppgår till cirka 2600 fordon. Under den korta tid i mit-

ten av juli, då trafiken är som tätast kan antalet fordon uppgå till cirka 5000 

fordon. Andelen tunga fordon är låg. Hastigheten är begränsad till 60 km/ 

tim där Munkebergsgatans utfart ligger. 

Sotenäs kommun har en parkeringsnorm, beslutad i Kommunstyrelsen 

2013-10-09. För småhus är normen 2,0 bilplatser/bostad. Angivet parke-

ringsbehov inkluderar platser för både boende och besökande. Parkerings-

normen är utformad som en byggnorm, och vid planering bör behovstalen 

ökas med 15 %. 

 

Munkebergsgatan med avslutande vändplan inom planområdet. 
 
 

Planförslaget 
Angöring, gata 

För angöring till planområdet kommer befintligt vägnät att användas. De 

nya tomterna angörs direkt via Munkebergsgatan. Genomförande av plan-

förslaget motsvarar en trafikökning för cirka sex tillkommande småhustom-

ter. Gällande detaljplan medger en större utbyggnad med ca 16 bostäder, vil-

ket vägnätet är dimensionerat för.  
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Angöring inom kvartersmark kan lösas på olika sätt beroende på hur områ-

det byggs ut. Vid försäljning av kommunala småhustomter ska långa skaft 

undvikas. Infart bör passera max en annan fastighet. Tillfart kan lösas ge-

nom delad infart med granne och ömsesidigt belastande servitut. 

ALP Markteknik har i VA- och gatuutredning för del av Finntorp 2:285, 2019-10-

29, redovisat åtgärdsförslag för förbättring av gata och vändplats. Den be-

fintliga vändplatsen som avslutar Munkebergsgatan utökas till en vändradie 

om 9 meter med en ytterligare hindersfri remsa om 1,5 meter. Utökningen 

av vändplatsen görs för att sopbilar ska kunna vända på gatumark utan att 

behöva backa. I samband med nedläggning av nytt ledningsnät för vatten 

och avlopp föreslås gatans tvärfall vändas västerut, för avvattning mot före-

slaget nytt makadamdike, se sektion nedan. Befintlig körbanebredd om 5 

meter behålls. 

Planläggning 

Den del av befintlig gata som gränsar till exploateringsområdet och där det 

föreslås åtgärder tas med i detaljplanen. Planlagd gatubredd på 6 meter 

bibehålls. Planlagt område för vändplan utvidgas österut, vilket medför att 

allmän platsmark för gata utökas med ca 150 m2 jämfört med gällande 

detaljplan. Se bild till höger samt karta över konsekvenser för fastigheter på 

sidan 23. 

Parkering 

Parkering för boende och besökare ska ske inom kvartersmark, på respek-

tive fastighet. För småhus ger parkeringsnormen ett planeringstal på 2,3 bil-

platser/hus, vilket kan tillgodoses inom den egna fastigheten. För att säker-

ställa utrymme för uppställning av personbil inom tomtmark har en planbe-

stämmelse införts som anger att ”Garage och carport ska placeras så att det blir 

minst 6 meter fri yta framför porten/öppningen”. 

  

Typsektion för lokalgata med makadam-
dike. Från Tekniskt PM, VA- och ga-
tuutredning för del av Finntorp 2:285, 
ALP Markteknik, 2019-10-29. 

Illustration över planlagt område för gata 
enligt gällande detaljplan (plankarta i 
ljusgrått), samt förslag till utvidgat område 
för vändplan enligt aktuellt planförslag 
(gränslinjer i svart). 
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Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats ligger vid Sotenäsvägen, på cirka 200 meters gångav-

stånd från planområdet. Hållplatsen angörs av Västtrafiks linje 862 som tra-

fikerar sträckan Hallinden-Hunnebostrand-Smögen med cirka 13 avgångar 

på vardagar. 

Service 

I Bovallstrand finns kommersiell och kommunal service året runt i form av 

livsmedelsbutik, bensinstation, ombud för apotek och Systembolaget, åter-

vinningsstation samt postutlämning. Förskola och lågstadieskola finns på 

östra sidan Sotenäsvägen cirka 200 meter från planområdet. Ett större utbud 

av kommersiell och kommunal service finns i Kungshamn och Munkedal, 

en respektive två mil från Bovallstrand.  

Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Förutsättningar 
Planområdet ligger delvis inom kommunens verksamhetsområde för dagvat-

ten samt vatten och spillvatten. Kommunalt allmänt ledningsnät för vatten, 

spill- och dagvatten finns utbyggt i Munkebergsgatan, söder om planområ-

det, se illustration nedan. 

 

  

Illustration över befintligt allmänt 
ledningsnät för vatten, spill- och 
dagvatten i Munkebergsgatan. 
Ungefärlig gräns för planområdet 
markerad med svart streckad linje. 
 
Blå linje: vatten 
Röd linje: spillvatten 
Grön linje: dagvatten 

PLANOMRÅDE 
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Uppströms planområdet finns ca 0,75 ha naturmark som bidrar med avrin-

ning mot planområdet. Nedströms ligger befintlig bostadsbebyggelse och 

Munkebergsgatan med lutning söderut. I gatan finns en dagvattenledning 

med utlopp i ett dike vid Bärbydalsgatan. Dikessystemet avrinner till 

Kleveån och ut i kustvattnet Bottnefjorden. 

Enligt Västvatten har befintliga ledningar kapacitet för anslutning av till-

kommande fastigheter enligt planförslaget. Anslutning av fastigheterna till 

dagvattennätet får inte innebära ett snabbare eller ökat flöde av dagvatten 

från området jämfört med dagens förhållanden. 

Planförslaget 
Fastigheter inom planområdet ska anslutas till allmänt ledningsnät för vat-

ten, spillvatten och dagvatten. Kommunens verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten behöver utökas. 

Västvatten anvisar förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten vid 

varje fastighetsgräns. För anslutning av planområdet krävs utbyggnad av led-

ningsnätet fram till, och inom, planområdet. VA- och dagvattenhantering 

har studerats av ALP Markteknik och förslag till utbyggnad redovisas i Dag-

vattenutredning samt VA- och gatuutredning för del av Finntorp 2:285, 2019-10-29.  

 

 

Illustration över föreslagen VA och dagvat-
tenlösning. De norra tomterna ansluts till 
allmänt ledningsnät vid vändplanen. De 
södra tomterna ansluts till allmänt led-
ningsnät som förläggs i den södra slänten. 
Ett avskärande makadamdike förläggs 
inom allmän plats Gata. I nordväst föreslås 
diket förläggas strax utanför det aktuella 
planområdet inom allmän platsmark Na-
tur i gällande detaljplan. 
Utsnitt från VA-plan tillhörande VA- 
och gatuutredning för del av Finntorp 
2:285, ALP Markteknik, 2019-10-29. 
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Föreslagen lösning utgår från självfallslösning för såväl dag- som spillvatten. 

Minsta lutning på 7 promille för spillvattenledning och minst 5 promille för 

dagvattenledning ligger till grund för förslaget. 

För de övre tomterna dras nytt allmänt ledningsnät till vändplanen, där de 

övre tomterna även ges förbindelsepunkter. 

För anslutning av de nedre tomterna föreslås ny ledningsförläggning av all-

mänt ledningsnät parallellt med elljusspåret, i slänten 5-7 meter in på kvar-

tersmark. Om ledningarna läggs frostfritt behöver de läggas ca 7 meter in på 

tomtmarken. Vid grund förläggning, med isolering och utan alltför markant 

bankning, kan ledningarna förläggas ca 5 meter från den södra tomtgränsen. 

I planförslaget har ett ca 8 meter brett område i den nedre delen av slänten 

lagts ut som så kallad prickmark, vilket innebär att området inte får bebyggas. 

För förläggning av VA-ledningar reserveras ett 6 meter brett u-område. Inom 

detta område kan båda alternativen till ledningsförläggning inrymmas.  

Andra tekniska lösningar är också möjliga och ryms inom planförslaget. 

Slutligt val av lösning regleras i avtal mellan Sotenäs Vatten AB och Sotenäs-

bostäder AB.  

Enligt utredningen bör dagvattensystemen dimensioneras enligt Svenskt vat-

tens riktlinjer för tät bostadsbebyggelse och minst klara ett 5-årsregn med 

trycklinje i hjässa och ett 20-årsregn med trycklinje i marknivå. Fördröjning 

bör anordnas för de tillkommande dagvattenvolymer som exploateringen 

medför, dels på respektive tomt, dels på allmän platsmark. Tillgängliga ytor 

för fördröjning av dagvattnet inom planområdet är begränsat. Ett avskä-

rande makadamdike rekommenderas längs västra plangränsen. I norr före-

slås makadamdiket förläggas utanför planområdet inom allmän plats Natur, 

med stöd av gällande detaljplan. Dikesvattnet leds därefter vidare till ett ma-

kadamdike inom allmän plats Gata utmed körbanan, inom planområdet. 

Ett dike kan bidra till fördröjning av dagvatten från planområdet, bilda en 

robust avrinningsväg för skyfall samt skydda de nya tomterna mot avrinning 

från naturmark uppströms. 

Planförslaget innebär exploatering med ytor som har låg föroreningsbelast-

ning. En ökning av föroreningar kommer att ske, men de kommer vara un-

der riktvärden för halter i dagvatten och bedöms inte påverka miljökvalitets-

normerna för recipienten negativt. Det bedöms inte vara nödvändigt att an-

ordna rening av dagvattnet från planområdet. 

El, tele och datakommunikation 

Området är förberett för fiber och avsättning har gjorts till området. Inom 

planområdet finns lågspänningsledningar för el och invid vändplanen finns 

ett elskåp. Elskåpet kommer behöva flyttas då detaljplanen genomförs. 
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Avfall 

Förutsättningar 
Återvinningscentraler finns närmast i Hogenäs (Sotenäs kommun), Ham-

burgsund (Tanums kommun) och Hästesked (Munkedals kommun). Åter-

vinningscentralerna ägs och drivs av Rambo. Återvinningsstation finns 

centralt i Bovallstrand, på gångavstånd från planområdet. Hushållsavfall 

hämtas i enlighet med Rambos riktlinjer. 

Munkebergsgatans vändplan inom planområdet har en radie på 6 meter, vil-

ket inte uppfyller dagens krav på vändradie för sopbilar. 

Planförslaget 
Hämtning av hushållsavfall ska i första hand ske vid varje fastighet. Vid 

byggnation av radhus eller parhus kan dock gemensamt sophus anordnas. 

Backningsfri vändmöjlighet för sopbil säkerställs genom att befintlig vänd-

plan vid Munkebergsgatans slut byggs ut. Vändplanen utformas med en ra-

die av 9 meter samt hindersfritt avstånd om 1,5 meter. 

Hälsa och säkerhet 

Risk för skred/bergras 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo, dnr 8027:96, och redovi-

sas i PM Geoteknik 1988-09-06 med Rapport 1988-09-05. Utredningen togs 

fram i samband med upprättandet av gällande detaljplan. Stabiliteten inom 

hela det undersökta området bedöms vara tillfredsställande och byggnation i 

området bedöms inte heller påverka förhållandet. Ingen ny geoteknisk ut-

redning har bedömts vara nödvändig. 

Bergab har utfört en bedömning av stabilitetsförhållandena med avseende 

på risk för bergras och/eller blocknedfall, vilket redovisas i Utlåtande avseende 

bergstabilitet, Bergab, 2020-04-08. Någon risk för ras eller blocknedfall bedöms 

inte föreligga inom eller i anslutning till planområdet. 

Buller 

Förutsättningar 
Planområdet ligger mer än 100 meter från Sotenäsvägen och angränsar till 

naturmark och gles bostadsbebyggelse.  

Planförslaget 
Avståndet till Sotenäsvägen bedöms vara tillräckligt stort för att trafiken på 

vägen inte ska medföra att riktvärden för trafikbuller överskrids för de pla-

nerade bostäderna inom planområdet. 

Den trafik som genereras på lokalgatan är så pass liten att ingen bullerstör-

ning bedöms uppkomma, varken för de planerade bostäderna eller för be-

fintliga bostäder utmed vägen.  

Stigande vatten, höga flöden 

Planområdets utsatthet för stigande vatten, höga flöden eller skyfall har 
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studerats i upprättad dagvattenutredning och sammanfattas nedan (Dagvat-

tenutredning för del av Finntorp 2:285, 2019-10-29).  

Planområdet ligger ca en kilometer från kustvattnet. Själva planområdet lig-

ger mellan +24 och +37 meter över havet och tillfartsvägen på ca +15 me-

ter som lägst. Varken planområdet eller dess tillfartsväg bedöms utsatt för 

framtida översvämning på grund av stigande havsnivåer. 

Ett 100-årsregn över området skulle generera mer än dagens dimension-

erande 5-årsregn. Planområdet bedöms dock inte vara sårbart för översväm-

ning till följd av nederbörd. När ledningar, diken och magasin är fyllda kom-

mer dagvattnet att flöda ytledes ner mot områdets lägre belägna delar. Dag-

vatten kan ledas mellan befintliga byggnader och ut längs Munkebergsgatan. 

Några instängda områden har inte identifierats och en effektiv avrinning 

från området kan ske. En rekommendation är att förlägga golvhöjden på 

byggnader 0,5 meter över marknivån i fastighetens gatuanslutning, alterna-

tivt att tillkommande byggnader höjdsätts 0,5 meter över omgivande mark 

så att flödande ytvatten kan passera vid sidan om dem. 

Föreslaget makadamfyllt avskärande dike i väster skyddar planområdet från 

naturmarkens avrinning och skapar en robust avrinningsväg samt buffertvo-

lym för fördröjning.  
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MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton nation-

ella 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 beskri-

ver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljökva-

litetsmålen följs upp med en rapport varje år och en utvärdering en gång per 

mandatperiod till regeringen. 

Nedan görs en avstämning mot de miljömål som bedöms vara relevanta 

med avseende på aktuellt planförslag. Sammanfattningsvis bedöms den före-

slagna utbyggnaden vara i överensstämmelse med de nationella miljömålen. 

God bebyggd miljö 

Planförslaget innebär en komplettering i direkt anslutning till befintlig be-

byggelse inom tätortsområdet. Förslaget utnyttjar till stora delar redan be-

fintlig infrastruktur vilket ger ett resurseffektivt markutnyttjande. Tomter 

som är anpassade för självbyggeri och som ligger inom tätortsområdet möj-

liggör för en ökad andel helårsboende vilket i sin tur ger ökat underlag för 

befintlig service. 

Begränsad klimatpåverkan 

På landsbygden sker många vardagstransporter med bil. Planområdet ligger 

med gång- och cykelavstånd till service och skola, rekreationsområden och 

kollektivtrafik. Att förtäta i befintliga samhällen med närhet till service 

skapar förutsättningar för ett minskat transportbehov i vardagen. 

Hav i balans  

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet, vilket be-

gränsar föroreningar i hav och vattendrag.  

Levande kust och skärgård 

Ökad tillgång på helårsbostäder i kommunens kustsamhällen skapar förut-

sättningar för ett ökat befolkningsunderlag, vilket i sin tur ger förbättrade 

möjligheter att upprätthålla en god servicenivå och levande samhällen, året 

runt.  

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmal/Hav/
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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 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

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”. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan Sotenäsbostäder, 

blivande fastighetsägare, Sotenäs Vatten AB och Sotenäs kommun. Avsikten 

med planens genomförande är att villatomter ska avstyckas och säljas till pri-

vatpersoner genom Sotenäs kommuns tomtkö. Ansvarsfördelningen för pla-

nens genomförande är översiktligt redovisad i tabellen på nästa sida. 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningen GATA och 

NATUR. För utbyggnad av gata ansvarar Sotenäsbostäder AB. Efter ut-

byggnad överlåts gatan till Sotenäs kommun. Kommunen ansvarar för sköt-

sel och underhåll av gata och naturmark inom allmän plats. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningen B - Bostäder. So-

tenäsbostäder ansvarar för iordningställande av tomtmark inför försäljning. 

Inom avstyckade bostadsfastigheter ansvarar respektive fastighetsägare för 

att byggnader och anläggningar uppförs och underhålls.  
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Anläggning Genomförande Drift 

Allmän platsmark: 

  

GATA  Sotenäsbostäder AB Sotenäs kommun 

NATUR Inget genomförande Sotenäs kommun 

Allmänt ledningsnät för 

vatten, spillvatten och dag-

vatten samt dagvattendike. 

Sotenäsbostäder AB Västvatten AB 

El, tele, fiber Ledningsägare Ledningsägare 

Kvartersmark: 

  

B - Bostäder För grovplanering av fastig-

heterna ansvarar Sotenäs-

bostäder AB. För uppfö-

rande av bostadshus och 

anläggande av tomtmark 

ansvarar respektive fastig-

hetsägare.  

Respektive fastighets-

ägare 

Allmänt ledningsnät för 

vatten, spillvatten och dag-

vatten 

Sotenäsbostäder AB Västvatten AB 

Enskilda distributionsled-

ningar för vatten, spillvat-

ten och dagvatten 

Respektive fastighetsägare 

från angiven förbindelse-

punkt. 

Respektive fastighets-

ägare 

El- och tele Ledningsägare Ledningsägare 

 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
För utbyggnad av allmänt ledningsnät samt dagvattendike ansvarar Sotenäs-

bostäder AB. Efter utbyggnad överlämnas anläggningarna till Sotenäs Vat-

ten AB, för förvaltning av Västvatten AB. Driftansvarig för det allmänna va-

nätet är Västvatten AB. Västvatten AB anvisar förbindelsepunkter för anslut-

ning till va-nätet. Inom egen fastighet ansvarar respektive fastighetsägare för 

enskild va-anläggning. 

Fastighetsbildning 
Sotenäsbostäder AB ansvarar för ansökan om avstyckning. Sotenäs kom-

mun ansvarar för den fastighetsreglering som berör kommunen. 
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Avtal 

Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden för pla-

nens framtagande har upprättats mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbo-

städer AB. 

Avtal om markköp 
Ett avtal har ingåtts mellan Sotenäsbostäder AB och Sotenäs kommun avse-

ende försäljning av småhustomter. Avtalet reglerar att Sotenäsbostäder AB 

har rätt att exploatera mark ägd av bolaget till småhustomter och att kom-

munen ska förvärva tomterna från bolaget i samband med tomtens färdig-

ställande. Avsikten är att småhustomter ska erbjudas sökande i den kommu-

nala tomtkön.  

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Sotenäs kommun, Sotenäs Vat-

ten AB och Sotenäsbostäder AB. Exploateringsavtalet kopplas till planen för 

att få överensstämmelse med intentionerna i planbeskrivningen. I avtalet re-

gleras aktuella frågor, kostnader och ansvarsfördelning för den utbyggnad 

som planen medger. Exploateringsavtalet kommer bland annat innehålla en 

redovisning av exploatörens kostnadsansvar och att det är exploatören som 

står för utbyggnad av vägar. Avtalet reglerar även ansvarsfördelning mellan 

Sotenäsbostäder AB och Sotenäs kommun avseende avstyckning och fastig-

hetsreglering samt hur överlåtande av mark till kommunen (allmän plats 

samt villatomter) ska ske. Avtalet reglerar även förbindelsepunkter VA, an-

slutningskostnader, tekniska krav på va-anläggningarna, utförande m.m. 

Avtalet ska vara påskrivet av samtliga parter och godkänt innan detaljplanen 

antas. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 

Fastigheten Finntorp 2:285 ägs av Sotenäsbostäder AB. Fastigheten Finn-

torp 2:238 ägs av Sotenäs kommun. 

Fastighetsbildning  

Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-

heters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prö-

vas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs 

för genomförande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen. 

Avsikten är att den del av Finntorp 2:285 som planläggs för bostäder ska 

försäljas som villatomter. 

Cirka 400 m2 av Finntorp 2:285 regleras till den kommunala fastigheten 

2:238. 

Kartan redovisar konsekvenser för fastigheter. Totalt cirka 400 kvm regleras från Finntorp 
2:285. 
 

Servitut och rättigheter 

Utanför planområdet finns ett servitut till förmån för Fjällskivlingen 1 som 

ägs av Ellevio AB. Servitutet avser en kraftledning i form av en jordkabel.  

Information om befintliga servitut och rättigheter inom eller i anslutning till 

planområdet framgår av upprättad fastighetsförteckning. 

Tillfart till blivande villafastigheter sker primärt via direkt anslutning till 
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kommunal gata. Vid behov kan skaftfastigheter anordnas där skaftet utgör 

tillfart till en fastighet. Skaftet kan även utgöra gemensam tillfart till två fas-

tigheter genom bildande av ömsesidigt belastande servitut. 

Vid utbyggnad av radhus eller parhus kan angöring till fastigheter löses via 

en gemensam tillfartsväg på kvartersmark, förslagsvis i form av en gemen-

samhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen kan även omfatta gemen-

samt sophus. 

Beroende på val av teknisk lösning och läge för dragning av allmänt led-

ningsnät för avlopp kan villatomterna i södra delen av planområdet komma 

att belastas av ledningsrätt. Ett markområde inom den södra delen av plan-

området reserveras för allmännyttiga underjordiska ledningar (u-område).  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-

heter inom och i anslutning till planområdet. Konsekvenser för fastigheterna 

inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande av mark, 

förändrad byggrätt, marklösen.  

Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna plat-
sen utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Kommunen 
är också skyldig att på fastighetsägarens begäran, lösa in allmän plats som 
har kommunalt huvudmannaskap. 

Mark inom Finntorp 2:285 som planläggs som allmän plats överlåts till kom-
munen. Marken regleras till fastigheten Finntorp 2:238 som ägs av kommu-
nen. Ansökan om fastighetsreglering kommer att lämnas in av kommunen 
och biträdas av exploatören. 

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 

inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsregleringarna end-

ast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna genomfö-

ras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Fastighet Bedömd konsekvens 

av planen 

Övriga  

kommentarer 

Finntorp 2:285 Fastighetens areal mins-

kas. Sex bostadsfastig-

heter avstyckas från fastig-

heten, omfattande sam-

manlagt ca 6800 m2. 

Beroende på val av läge 

för dragning av allmänt led-

ningsnät för avlopp kan vil-

latomterna i södra delen av 

planområdet komma att 

belastas av ledningsrätt. 

Sotenäsbostäder försäljer 

markområde som plan-

läggs för villatomter till 

Sotenäs kommun, tom-

terna säljs via den kom-

munala tomtkön. 
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Cirka 250 m2 som plan-

läggs för NATUR samt 150 

m2 för GATA regleras över 

till intilliggande kom-

munägd fastighet, för-

slagsvis Finntorp 2:238. 

Sotenäsbostäder överlå-

ter markområde som 

planläggs som Allmän 

plats till Sotenäs kom-

mun. 

Finntorp 2:238 En mindre del av fastig-

heten som idag är planlagd 

för NATUR planläggs för 

GATA. Fastigheten behö-

ver inte regleras i denna 

del. 

Däremot föreslås cirka 400 

m2 som planläggs som 

GATA och NATUR regle-

ras till fastigheten. 

 

Anläggning Bedömd konsekvens  

av planen 

Övriga  

kommentarer 

Avtalsservitut, 

D201700167273:1.1 Kraft-

ledning 

Planen medför ingen för-

ändring för servitutet. 

Servitutet är till förmån 

för Fjällskivlingen 1 som 

ägs av Ellevio AB. Led-

ningsägaren kontaktas 

vid utbyggnad av gata. 

Ekonomiska frågor 

Plankostnader 

Sotenäsbostäder AB står för alla plankostnader, i enlighet med tecknat plan-

avtal. 

Exploateringskostnader 

I ett markköpsavtal mellan kommunen och Sotenäsbostäder AB regleras att 

Sotenäs bostäder står för exploateringskostnader vid utbyggnad och att 

kommunen förvärvar de färdigställda småhustomterna.  

Fördelning av kostnader och ansvar mellan Sotenäsbostäder AB, Sotenäs 

Vatten AB och Sotenäs kommun regleras vidare i ett exploateringsavtal. I 

exploateringsavtalet regleras bland annat fördelning av kostnader och ansvar 

avseende utbyggnad av väg, vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar. 

Principen för kostnadsfördelningen gällande planens genomförande är föl-

jande: 

Allmän platsmark 
Utbyggnad av gata (vändplan) bekostas av Sotenäsbostäder AB. Skötseln av 

allmän platsmark bekostas av Sotenäs kommun i egenskap av huvudman. 

Sotenäsbostäder bekostar eventuell flytt av ledningar. 
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Kvartersmark 
Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare uppförande och 

underhåll av byggnader och markanläggningar. Inom avstyckad fastighet bekos-

tar respektive fastighetsägare utbyggnad av enskilda va-ledningar från en av 

Västvatten anvisad förbindelsepunkt. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Sotenäs Vatten AB bekostar anläggande, skötsel och underhåll av allmänna 

va-anläggningar. Småhusfastigheterna ska erlägga anläggningsavgift för an-

slutning till den allmänna va-anläggningen enligt gällande taxa. 

Fastighetsbildning/servitut 

Förrättningskostnader med anledning av planens genomförande regleras i 

exploateringsavtal mellan kommunen och Sotenäsbostäder AB. I ovanstå-

ende inräknas även eventuella servitutsåtgärder. 

Tekniska frågor 

Allmän platsmark och kvartersmark 

Vägar 
Genomförandet av planförslaget innebär utbyggnad av vändplan inom all-

män plats, gata. ALP Markteknik har i VA- och gatuutredning för del av Finntorp 

2:285, 2019-10-29, redovisat åtgärdsförslag för förbättring av gata och vänd-

plats. Den befintliga vändplatsen utökas till en vändradie om 9 meter med 

en ytterligare hindersfri remsa om 1,5 meter. Gatans tvärfall föreslås vändas 

västerut, för avvattning mot föreslaget nytt makadamdike. Utredningen bifo-

gas planhandlingarna. 

Kvartersmark 
Sotenäsbostäder ansvarar för att iordningställa tomtmark inför försäljning. 

Parkering 
Parkering ska ske inom kvartersmark. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten be-

höver utökas så att hela planområdet omfattas. Utbyggnad av systemet fram 

till förbindelsepunkter för de planerade småhustomterna ska ske. Förbindel-

sepunkt anvisas för respektive fastighet. 

VA- och dagvattenhantering har studerats av ALP Markteknik och förslag 

till utbyggnad redovisas i Dagvattenutredning samt VA- gatuutredning för del av 

Finntorp 2:285, 2019-10-29. Utredningarna bifogas planhandlingarna. 

El, tele- och datakommunikation 
Planområdet ska anslutas till befintliga system i anslutning till planområdet. 

Vid behov av flytt av de lågspänningsledningar och det elskåp som ligger 

inom planområdet ska ledningsägaren kontaktas. Kostnaden för flytten be-

lastar exploatören. 
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Avfall 
Hushållsavfall hämtas vid fastighetsgräns i enlighet med Rambos riktlinjer. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Preliminär tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet: 

1:a kvartalet 2020 Samråd av förslag till detaljplanen med bland 

andra berörda markägare, länsstyrelsen, 

myndigheter och kommunala nämnder. 

3:e kvartalet 2020 Beslut om granskning 

1:a kvartalet 2021 Granskning av förslag till detaljplan 

4:e kvartalet 2021 Antagande av detaljplan 

1:a kvartalet 2022 Laga kraft 

Tidpunkt för laga kraft förutsätter att planen inte blir överklagad. Utbyggnad 

kan ske tidigast under första kvartalet år 2022. 

Justering efter granskning 

Efter granskning har texten i planbeskrivningen förtydligats så att det fram-

går att kommunens verksamhetsområde för VA behöver utökas. Planbe-

skrivningen är även justerad avseende skrivningar kopplat till avtal. Juste-

ringarna förändrar inte planförslaget. 

Medverkande i planarbetet 

Planförslaget har på uppdrag av Sotenäsbostäder AB upprättats av Rådhuset 

Arkitekter AB genom Anna Eklund, landskapsarkitekt och Helena Bråtegren, 

arkitekt.  

Planförslaget har handlagts av Marijana Kitl, planarkitekt, Amanda Jansson, 

planarkitekt samt Ellen Jansson, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, Sotenäs kommun.  

 

Ellen Jansson    Anna Eklund 

Planarkitekt   Landskapsarkitekt 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Arkitekter AB  

Sotenäs kommun  Samhällsplanering & Miljö 




