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PLANHANDLINGAR 

Ändring av detaljplan för ROPAREBACKEN, 

Gravarne 60:3 m.fl. 

Den aktuella planen innebär en ändring av den gällande planen ”Detaljplan 

för ROPAREBACKEN, Gravarne 60:3 m.fl., Sotenäs kommun” antagen 

av Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommun 2004-03-18, §43 och la-

gakraftvunnen 2004-04-19.  

Ändringar i detaljplanen är införda på den ursprungliga plankartan med den 

då gällande grundkartan. En uppdaterad grundkarta bifogas planhandling-

arna.  

Ändring av detaljplanen består av: 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

• Grundkarta för Gravarne 60:3 m.fl. 

 

Till ändringen av detaljplan hör följande handlingar: 

• Plankarta, Detaljplan för ROPAREBACKEN, Gravarne 60:3 m.fl. 

• Planbeskrivning, Detaljplan för ROPAREBACKEN, Gravarne 60:3 
m.fl. 

• Illustrationskarta, Detaljplan för ROPAREBACKEN, Gravarne 60:3 
m.fl. 

 

Övriga handlingar: 

• PM VA-inventering, AFRY, 2021-09-20 

• Bergteknisk utredning, Bergab AB, 2021-06-18  

• Besiktningsprotokoll bergrensning, Bergab 2022-06-13, reviderat 
2022-10-10 

• Geoteknisk utredning (för gällande detaljplan): 

- PM, Bohusgeo 2003-03-31 
- Rapport, Bohusgeo 2003-03-07 

 

 

 

 

Bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB 

om inget annat anges. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Inom planområdet bedrivs det idag huvudsakligen kontorsverksamhet. 

Verksamhetsutövaren Feldts Fisk bedriver verksamhet för utbildning, kon-

ferens inom områdena produktkunskap, hushållsekonomi, tillagning och 

handel och erbjuder även viss möjlighet till övernattning kopplad till verk-

samheten. Befintlig hotellverksamhet vid Roparebacken är i gällande detalj-

plan endast tillåten tidsbegränsat. För att kunna fortsätta driva verksamheten 

behövs en ändring av detaljplan som tillåter användningen permanent.  

Ändring av detaljplan 

Ansökan om planbesked inkom 2019-06-12 med komplettering av uppgifter 

2020-03-20. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28 § 188 att ge ett positivt 

planbesked. 

Kommunen bedömer att det i aktuellt planärende är lämpligt att använda sig 

av ändring av detaljplan.  

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya för-

hållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbe-

dömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Ändringen berör 

endast en begränsad del av gällande detaljplan och behandlar enbart fråge-

ställningar kopplade till föreslagen ändring. Förutsättningarna i närområdet 

är desamma och kommunens bedömning är att gällande detaljplan är så pass 

aktuell att inga övriga frågor behöver lyftas igen.  

Planändringen upprättas på initiativ av fastighetsägaren Smögen Event AB, 

som äger samtliga fastigheter inom planområdet. Fastigheterna används för 

kontor och tillfälligt boende.  

Planändringens syfte och huvuddrag 

Syftet med planändringen är att skapa planmässiga förutsättningar för att 

fortsätta bedriva hotellverksamhet inom planområdet. Enligt gällande detalj-

plan får området användas för tillfällig användning som hotell fram till 10 år 

efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Tiden för tillfällig användning som 

hotell gick ut 2014. Planändringen innebär att användningen tillfällig vis-

telse/hotell ändras från att vara tidsbegränsad till att gälla permanent. Plan-

ändringen medger ingen förändring av byggrätten gentemot gällande detalj-

plan. Tiden för tillfällig användning som hotell gick ut 2014.  

Med anledning av att planbestämmelsen O idag används för tillfällig vistelse 

istället för K som tidigare var aktuell, har planbestämmelsen K1 inom änd-

ringsområdet ersatts med O. 

Planbestämmelse gällande placering av byggnader inom ändringsområdet ut-

går med anledning av att användningen inte längre är aktuell. 

[K1] ändras till O 

Illustrationen visar ungefärlig avgränsning 

av planområdet för planändringen. 

Planområdets lokalisering i den norra delen 

av Kungshamn. 
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Planområdet 

Området ligger vid Roparebacken i utkanten av Kungshamn, norr om 

Smögenbron och söder om Abba Seafood. 

Planområdet för ändringen är ca 1800 m² stort och gränsar till natur i form 

av berg/hällmark i öster, en brygga (och i förlängningen vattnet) i väst och 

mot angränsande fastigheter i norr och söder. 

Markägoförhållanden 

De fastigheter som ingår i planen är 

Gravarne 60:12-16, 60:27 samt del av 

60:26. Samtliga fastigheter ägs av 

Smögen Event AB. 

För fullständig redovisning av ägarför-

hållanden, servitut och samfälligheter 

inom och intill planområdet, se tillhö-

rande fastighetsförteckning. 

Planprocessen 

Standardförfarande 

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

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

standardförfarande, eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen, 

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

eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Det har ingått i bedömningen av planprocessen att ändringen inte medför 

betydande miljöpåverkan.  

Standardförfarandet innebär att samråd, underrättelse (om granskning) 

granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i 

planprocessen.  

 

Planprocesspilarna visar ett så kallat standardförfarande med underrättelse och 

granskning. I det aktuella skedet ska planen antas. 

  

60:26 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Området ingår i område för bebyggelseutveckling inom tätort i kommunens 

gällande översiktsplan (ÖP 2010), vilket innebär att det är ett generellt ut-

vecklingsområde.  

Planområdet ingår inte i något speciellt utpekat utvecklingsområde. 

Detaljplan 

Den gällande detaljplanen trädde i kraft 2004. Enligt detaljplanens bestäm-

melser får området användas för småindustri, hamn, handel, kontor samt 

tillfällig användning som hotell fram till 10 år efter att detaljplanen vunnit 

laga kraft (J1VH[K1]). Tiden för tillfällig användning som hotell gick ut 2014. 

Ändring av detaljplanen innebär att användningen tillfällig vistelse tillåts per-

manent. Med anledning av att planbestämmelsen O idag används för tillfäl-

lig vistelse istället för K som tidigare var aktuell, har planbestämmelsen K1 

inom ändringsområdet ersatts med O. 

Undersökning 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 

kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.  

Under framtagandet av ändringsförslaget har en genomgång av planändring-

ens konsekvenser utförts för att bedöma om planändringen kan komma att 

medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomfö-

rande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 

genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Innan kommunen tar beslut om en eventuell betydande miljöpåverkan ska 

ett undersökningssamråd med länsstyrelsen genomföras.  

Förslag till ställningstagande  

Ändringsförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. 

Planändringen innebär ingen utbyggnad och medför ingen skada på natur- 

och kulturvärden i området. 

Inget Natura-2000-område berörs eller påverkas på ett betydande sätt. Ett 

genomförande av ändringsförslaget bedöms inte innebära ett överskridande 

av miljökvalitetsnormer eller att miljökvalitetsnormer inte uppfylls. Planänd-

ringen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.  

Planens genomförande bedöms inte ha några effekter på den fysiska miljön. 

Kommunens sammanvägda bedömning är att ett genomförande av 

planändringen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk 

miljöbedömning med MKB ska därför inte genomföras. Länsstyrelsen 

yttrade sig i samrådet att de delar kommunens bedömning. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN  

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 

I miljöbalkens tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att mark- och 

vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade till. Före-

träde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 

hushållning. Bland annat föreskrivs att områden som är av riksintresse för 

till exempel naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet ska skyddas mot åt-

gärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Planområdet för ändringen berör riksintresse för farled (MB 3 kap 8 §). 

Området ingår inte i riksintresset men en del av sträckan Sotenkanalen-

Kungshamn ligger strax väster om planområdet. 

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. 

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Ly-

sekil utgör ett riksintresse för obruten kust och rörligt friluftsliv enligt MB 4 

kap 1, 2 och 3 §. 

Planändringen innebär att möjligheten att bedriva befintlig verksamhet un-

derlättas. Det bedöms inte uppstå någon negativ påverkan på riksintresset.  

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. 

Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids 

eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. 

Vattenförekomster 

Planområdet för ändringens omgivande kustvatten Kungshamns södra skärgård 

omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klass-

ningen är den ekologiska statusen för vattenområdet måttlig, vilket beror på 

övergödning. Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekolo-

gisk status ska uppnås till år 2027.  
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Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avse-

ende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE) 

enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i fisk be-

döms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. 

Det går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska halterna. 

Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt undantag i form av 

ett mindre strängt krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. 

Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus. 

De nuvarande halterna (december 2015) får dock inte öka. Då ingen föränd-

ring avseende bebyggelse eller verksamhet planeras bedöms halterna vara 

oförändrade efter planändringens genomförande.   

Skydd av områden, 7 kap MB 

I miljöbalkens sjunde kapitel redovisas områden med värdefull natur som 

ska skyddas från exploatering eller andra ingrepp.  

Strandskydd 

Planområdet för ändringen berörs inte av strandskydd.  

Delar av planområdet för ändringen berördes tidigare av strandskydd, detta 

är upphävt och återinträder inte vid ändring av detaljplan.  

 

PLANFÖRSLAGET – FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar  
Marken inom planområdet för ändringen består till stor del av ianspråkta-

gen, hårdgjord mark. I östra delen av planområdet reser sig södra delen av 

Hagaberg vars högsta delar ligger ca 40 m ö h. Området mellan befintliga 

byggnader längs vattnet och berget utgörs i huvudsak av hårdgjord och as-

falterad yta som idag används till angörings- och parkeringsytor. I samband 

med tillbyggnad av lokaler tillhörande Feldts Fisk 2002 iordningställdes och 

asfalterades markområdet öster om den befintliga bebyggelsen. I samband 

med detta iordningställdes även parkeringsplatser utefter bl.a. tillfartsvägen 

till planområdet för ändringen. Hela området ligger mellan +1,9 och +2,2 

meter över grundkartans nollplan och är i stort sett platt. 

Planförslaget 
I dagsläget avses ingen förändring eller utökning av hårdgjorda ytor eller i 

planen tillhörande berg. Vegetationen inom och i anslutning till planområdet 

lämnas orörd.  
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Bergteknik 

Förutsättningar 
Under planarbetets gång har en bergteknisk utredning genomförts där bland 

annat den bergsslänt som utgör planområdets östra gräns har besiktigats 

(Bergab AB, rapport dat. 2021-06-18 Bergteknisk utredning). 

Utredningen visar att berggrunden utgörs av en massformig röd medelkor-

nig granit, s.k. Bohusgranit. Inslag av äldre gråröd medelkornig ådergnejs av 

sedimentärt ursprung förekommer som decimeter- till meterbreda kroppar. 

Naturligt bildade sprickor genomslår all berggrund.  

Markens lämplighet för befintligt och planerad markanvändning bedöms 

vara god. Grundläggning på eller intill berg bedöms kunna utföras utan yt-

terligare grundförstärkning men med förstärkning/rensning av bergslänt.  

Området utgörs av högriskmark avseende markradon. På högradonmark ska 

grundläggning utföras radonsäker.  

Med avseende på eventuell bergschakt och grundläggning på eller intill berg 

bedöms inga restriktioner för byggande och markanvändning vara erforder-

liga. Eventuellt uttag av berg bedöms kunna ske inom fastighetsgrän-

serna utan att ta ytterligare mark i anspråk. Vad gäller bergteknik be-

döms eventuell framtida byggnation inom detaljplaneområdet kunna 

utföras. 

Risk för blocknedfall och ytliga ras föreligger framförallt i sprickzo-

ner i bergskärningen vid parkeringsplatsen. Det föreligger även risk 

för utfall från det tunna täcket med isälvsmaterial eller strandstenar 

ovanför släntkrön. 

Grundläggning intill bergsslänt kan genomföras.  

Bergmassans stabilitet bedöms i huvudsak vara god, både i befintliga 

slänter och i eventuella nya bergsskärningar. Undantag är sprickzo-

nerna som dock är relativt smala (meterbreda).  

Behov av stabilitetshöjande åtgärder bedöms föreligga i bergskärningen 

vid parkeringsplatsen. Om ny bergschakt utförs bedöms behov för sta-

bilitetshöjande åtgärder föreligga, både permanent och som arbetarskydd 

under entreprenad. 

Efter samrådet har rensning och säkring av berget och sprickzonerna vid 

parkeringsplatsen genomförts. Isälvsmaterial i form av lösa stenar på bergy-

tan har rensats bort och fyra bultar 2-2,5 meter långa är monterade med 

bricka. Besiktningsprotokoll bifogas planhandlingarna.  

  

Röd linje: områden med identifierad risk för block-

nedfall. Grön linje: område med risk för utfall av 

isälvsmaterial och strandstenar. 

Åtgärder har genomförts efter samrådet.  
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Geoteknik 

Förutsättningar 
En fördjupad geoteknisk undersökning och utredning gjordes av Bohusgeo i 

samband med arbetet med gällande detaljplan (rapport dat. 2003-11-12 och 

bedömningar i PM dat. 2003-11-13). Utredningen undersökte ett större om-

råde än planområdet för ändringen men kommunens bedömning är att re-

sultatet är applicerbart även för ändringsområdet.  

Utredningen beräknade släntstabilitet bl a i sektioner i anslutning till Gra-

varne 60:12 och 60:16. Vid beräkningarna har antagits att gyttja, gyttjig silt 

och lera förekommer i sammanhängande lager. I beräkningssektionerna har 

sannolikt mäktigheten hos gyttjan, den gyttjiga silten och leran i genomsnitt 

antagits vara något större än i den verkliga, vilken därför gör att beräknings-

antagandena bedöms hamna ”på den säkra sidan”. Den beräknade släntsta-

biliteten är lägst och otillfredsställande längst i söder av planområdet för 

ändringen (Gravarne 60:12) för att sedan förbättras längre norrut.   

Gällande detaljplan har en planbestämmelse innebärande att åtgärder skall 

utföras så att tillfredsställande stabilitet erhålls och att åtgärderna ska vara 

utförda innan ytterligare utbyggnad genomförs. Utformning och omfattning 

av förbättringsåtgärden ska bestämmas i samband med detaljprojekteringen. 

Området är maximalt utbyggt utifrån byggrätt i gällande plan, planändringen 

hindrar inte att befintliga byggnader rivs och ersätts med nya. 

Planförslaget 
Gällande planbestämmelse om släntstabilitet och åtgärder kvarstår. 

Bebyggelse 

Förutsättningar 
Bebyggelsen inom planområdet och på fastigheterna runtomkring ligger pla-
cerade längs vattenlinjen nedanför berget och består till största delen av 
sammanbyggda 2,5-våningshus med gavlarna vända mot vattnet.  

Mellan byggnaderna och vattnet löper en brygga som sträcker sig längs om-
rådets västsida och utgör en del av en längre strandpromenad. 

Husens fasader är målade i vit eller röd kulör. Den västra fasadsidan vänder 
sig mot vattnet och angränsar till bryggan, medan den östra fasadsidan vän-
der sig inåt mot berget och gatan Roparebacken som utgör tillfarten till om-
rådet. 

På fastigheten söder om ändringsområdet (Gravarne 60:26) ligger en större 
vinklad byggnad som sträcker sig fram till berget och ramar in gatans slut. 

Området är maximalt utbyggt utifrån gällande byggrätt. 

Planförslaget 
Då planändringen inte syftar till ny- eller ombyggnation planeras inga för-

ändringar avseende bebyggelsen. Planändringen hindrar inte att befintlig be-

byggelse rivs och ersätts med ny. 

I gällande detaljplan finns en planbestämmelse gällande placering av 
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byggnader som reglerar att byggnader inom användningsområdet J1VH[K1] 

skall placeras i huvudsaklig överrensstämmelse med illustrationskartan. 

Denna föreslås utgå med anledning av att användningen J1VH[K1] inte 

längre är aktuell och att ändringsområdet är maximalt utbyggt enligt gällande 

byggrätt. 

Verksamheter 

Förutsättningar 
Fastigheterna inom planområdet används för kontor, konferens samt tillfäl-

ligt boende och ägs av Smögen Event AB. Verksamhetsutövare är Feldts 

fisk AB som bedriver verksamhet för utbildning, konferens inom områdena 

produktkunskap, hushållsekonomi, tillagning och handel. Utbildningen och 

produktinformationen utförs som flerdags- eller endagskonferenser riktade 

till befintliga och presumtiva kunder.  

I byggnaderna inom planområdet för ändringen ryms 6 övernattningslägen-

heter. Syftet med dessa är att erbjuda övernattning för kunder ca 1-2 dygn 

under utbildning eller konferens. Byggnaderna inrymmer även ett restau-

rangkök som används under produktutbildning och för att visa nya tillag-

ningstips för kunder. Köket används även till intern produktutveckling. Till-

byggnaden öster om 60:15 och 60:16 innehåller huvudsakligen kontor, kon-

ferensrum och ett mindre antal övernattningslägenheter. 

 

Bilder ovan: Tagna från ändringsområdets centrala delar, vy västerut. Vita byggnader är fastigheterna 60:12 - 60:16. Röd byggnad  
ingår inte i planändringen. 
Bilder nedan: Området sett från vattnet. 
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Syftet med den tillfälliga användningen i gällande detaljplan var att ge över-

nattning en stark anknytning till verksamheten och att boendet skulle vara 

av tillfällig och kortare natur. Detta har nu uppfyllts och verksamhetsutöva-

ren ser stora fördelar med att kunna erbjuda övernattningsmöjligheter varför 

detta önskas möjliggöras permanent. 

Planförslaget 
Föreslagen planändring innebär att nuvarande tidsbegränsad tillåten använd-

ning för tillfälligt boende/hotell blir permanent. Detta innebär att verksam-

hetsutövaren får möjlighet att även fortsättningsvis erbjuda övernattnings-

möjligheter för kunder och andra intressenter. Planområdet är maximalt ut-

byggt enligt gällande byggrätt, planändringen tillåter att befintlig bebyggelse 

rivs och ersätts med ny. Det finns inga planer på att utöka verksamheten. 

Trafik 

Förutsättningar 
Planområdet nås via gatan Roparebacken som i sin tur ansluter till Storga-

tan. Gatan har en enkel standard utan separerade ytor för gång- och cykel-

trafikanter närmast planområdet. På sträckan mellan industriområdet (Abba 

Seafood) och Storgatan finns trottoar. 

Varumottagning och parkering för verksamheterna inom planområdet sker 

på den östra sidan av byggnaderna som i stort sett är helt asfalterad och lig-

ger vid änden av gatan Roparebacken. 

Planförslaget 
Då ändringsförslaget inte syftar till ny- eller ombyggnation planeras inga för-

ändringar avseende trafik eller angöring.  

Teknisk försörjning 

VA och dagvatten 

Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och av-

lopp men är anslutet till det kommunala VA-nätet för vatten, och spillvat-

ten. En VA-inventering genomfördes i september 2021 av AFRY, PM 2021-

09-20. Resultatet visar att det finns en servisavsättning i angöringsgatan vil-

ken består av vattenledning och tryckspillvattenledning. Anslutningspunkten 

ligger ca 350 meter norr om planområdet för ändringen. Spillvattnet pumpas 

till anslutningspunkten.  

Dagvattenanläggning är ej utbyggt inom ändringsområdet. Hantering av 

dagvatten från kvartersmarken och skyfall sker öppet, på mark. Slutrecipient 

är havet. Vid kraftiga regn kan vattnet inte avledas tillräckligt snabbt. Områ-

det måste då vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna mot om-

råden som kan översvämmas utan skador på byggnader. Då planändringen 

inte tillåter ytterligare exploatering är situationen vid skyfall oförändrad även 

efter planändringens genomförande, detta gäller både inom och nedströms 

planområdet. Möjlig åtgärd för att förhindra eventuella skador som kan 
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uppstå på egna byggnader vid skyfall är att göra en nivåjustering. Genom en 

sänkning, likt ett svagt dike, på en hårdgjord yta kan stora regn snabbare le-

das mot slutrecipienten.  

Föroreningar 
Föroreningsberäkningar har gjorts där markytor och dess användningsområ-

den identifierats. Samtliga värden och halter håller sig under ställda krav och 

tillåtna gränsvärden. 

Hälsa och säkerhet 

Risk för höga vattenstånd 

Hela området ligger under nivån +2,2 meter vilket innebär att det är mycket 

utsatt för översvämning från stigande havsnivå. Vid skyfall leds dagvatten 

från östra delen av planområdet via hårdgjorda ytor direkt mot slutrecipien-

ten. Vatten från den södra delen kan ansamlas intill befintliga byggnader och 

skapa översvämning.  

Användningen och verksamheten är inte känslig för översvämning då verk-

samheten kan anpassa aktiviteter och uthyrningsgrad efter rådande situation. 

Planändringen innebär inte en användning som är mer känslig än övriga, nu 

gällande, användningar inom planområdet och vid en eventuell översväm-

ning är konsekvenserna för användningen mindre än om det varit en sam-

hällsviktig användning. 

Då planändringen inte tillåter ytterligare exploatering är situationen oföränd-

rad vid skyfall, både inom och nedströms planområdet för ändringen. På 

grund av ändringsområdets mycket begränsade area är det svårt att få plats 

med sannolikhetsreducerande åtgärder inom ändringsområdet då det är 

svårt att åstadkomma vall eller annan barriär. För att säkerställa en relevant 

översvämningsåtgärd i det aktuella området och dess omgivningar behöver 

åtgärder genomföras i ett större sammanhang vilket inte är motiverat med 

anledning av planändringens begränsade konsekvenser.  

Vid höga vattenstånd bör byggnaderna evakueras mot högre belagda mark-

områden i nordost. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 

Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-

den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 

utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-

randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 

upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 

som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Genomförandetiden för planändringen är 5 år från det datum planändringen 

vinner laga kraft. Resterande del av gällande detaljplan har ingen genomfö-

rande tid kvar, den gick ut 2014-04-19. 

Huvudmannaskap 

Planändringen innehåller ingen allmän platsmark. I gällande detaljplan är hu-

vudmannaskapet enskilt. Planändringen innebär ingen förändring i frågan 

gällande huvudmannaskapet. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatören och 

Sotenäs kommun.  

Kvartersmark 
Inom kvartersmarken ansvarar exploatören för att byggnader och anlägg-

ningar uppförs och att erforderliga tillstånd för verksamheten erhålls.  

Avtal 

Planavtal 
För planändringens upprättande finns ett planavtal mellan Sotenäs kommun 

och Smögen Event AB som reglerar kostnader för planarbetet.  

Avtal avseende bergtekniska åtgärder 
Bergtekniska åtgärder på kommunens mark regleras i avtal mellan Sotenäs 

kommun och Smögen Event AB. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 

I planområdet ingår fastigheterna Gravarne 60:12-16, 60:27 samt del av 

60:26. Samtliga fastigheter ägs av Smögen Event AB. 

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 

inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Gemensamhetsanläggningar  

Inom planområdet för ändringen finns en befintlig gemensamhetsanlägg-

ning, Gravarne GA:5. Gemensamhetsanläggningen innefattar angöringsvä-

gen norrifrån och påverkas ej av ändringen.   

Servitut och rättigheter 

I ändringsområdets västra del finns ett befintligt servitut för gångväg mellan 

sjöbodarna och vattnet. Servitutet påverkas inte av planändringen. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av ändringsförslaget innebär inga konsekvenser för fas-

tigheter inom och i anslutning till planområdet för ändringen.  

Ekonomiska frågor 

Plankostnader 

Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal.  

Kostnader för planens genomförande bekostas av exploatören. 

Planområdet för ändringen är idag utbyggt vad avser vägar, VA-nät mm och 

förvaltas av Roparebackens samfällighetsförening. Kostnader för eventuell 

förändring av befintliga förhållanden belastar andelsägarna och regleras av 

samfällighetsföreningen. 

Tekniska frågor 

Med anledning av att planändringen inte innebär någon förändring i den fy-

siska miljön påverkas inte de tekniska aspekterna.  

De system och lösningar som finns idag gällande vatten och avlopp, el, 

värme, angöring och parkering mm förblir de samma även efter genomfö-

randet av planändringen. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 

Kommunen ska nu besluta om att anta planändringen. 

Om beslut om antagande inte överklagas vinner planändringen laga kraft. 

Preliminär tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 

genomförande: 

Okt 2020  Planbesked 

April 2022   Samråd  

Augusti 2022  Granskning  

November 2022 Antagande av detaljplan 

December 2022 Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 

Planändringen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom planerings-

arkitekter Anna Davéus och Kalle Gustafsson, på uppdrag av exploatören. 

Planändringen har handlagts av Astrid Johansson, planhandläggare, Sotenäs 

kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

 

 

 

Astrid Johansson, Planhandläggare Kalle Gustafsson, Planeringsarkitekt 

Sotenäs kommun  Rådhuset Arkitekter AB 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering & miljö 


