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INLEDNING 
Bakgrund 
Inom området Kleven, lokaliserat direkt söder om Smögenbryggan, finns i 
dagsläget blandad bebyggelse som innehåller bland annat bostäder, restau-
ranger, industri och diverse verksamheter. 

Exploatören ansökte under 2018 om att få upprätta en detaljplan för att, på 
berörda fastigheter, kunna tillåta bostäder, kontor, försäljning av båttillbe-
hör, restaurang och liknande. Bebyggelsen inom de aktuella fastigheterna 
används idag främst till försäljning, visning, service, lagerhållning och vinter-
förvaring av båtar och motorer samt en tillbehörsbutik.  

Ansökan är i linje med kommunens gällande översiktsplan som för det  
aktuella området anger ”område med utvecklingsmöjligheter för bostäder, 
hotell, kontor, handel och servering/café”. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 § 124 att lämna ett positivt planbe-
sked. Ett planprogram ska tas fram som ett första led i en eventuell detalj-
planeläggning. 

Programområdet omfattas av en gällande detaljplan vars genomförandetid 
har gått ut. Nuvarande plan tillåter inte byggnation i enlighet med 
planansökan. Den planerade exploateringen behöver därför prövas i ett pro-
gram till detaljplan. 

Programförslagets syfte och huvuddrag 
Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda om en bebyggelse i enlighet 
med exploatörens ansökan är lämplig att uppföra på platsen.  

Exploatören avser totalt att uppföra byggnader innehållandes cirka 120–150  
lägenheter samtidigt som byggrätt för icke störande verksamheter ska möj-
liggöras. Bebyggelsen föreslås uppföras i form av flerbostadshus i tre vå-
ningar med möjlighet att inreda vind där parkering huvudsakligen ska lösas 
under mark. Merparten av befintlig verksamhet i form av Smögen Marin 
kommer att flytta från Kleven. Ambitionen med exploateringen är att skapa 
en marin miljö för boende som kan fungera året runt. 

Planprogrammet och tillhörande utredningar ska fungera som ett underlag 
för att bedöma om en detaljplan ska upprättas framöver och i så fall vilken 
grad av exploatering som en eventuell detaljplan ska innehålla.  

Programmet ska fokusera speciellt på vissa utvalda frågor som är av stor 
betydelse vid en etablering inom Klevenområdet. Den alstrande trafikens 
påverkan på den befintliga infrastrukturen, anslutningsmöjligheterna till det 
kommunala Va-systemet och de föreslagna byggnadernas anpassning till 
omkringliggande miljö är frågor som behandlas inom ramen för 
programarbetet. 
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Programområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Programområdet är lokaliserat på Klevenhalvön i den södra delen av sam-
hället Smögen. Området ligger direkt söder om Smögenbryggan. 

 
Programområdets schematiska lokalisering på Klevenhalvön markerat med vit linje. 

 
Programområdets schematiska avgränsning markerad med vit streckad linje. 

SMÖGEN 

KLEVEN 
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Området omfattar fyra fastigheter, är uppdelat i tre områden och har en to-
tal storlek på cirka 8 600 m². Fastigheterna nås genom Klevenvägen som an-
sluter till Brunnsgatan och Storgatan. Området avgränsas av Klevenvägen 
samt hällmarker i söder och väst. Klevenvägen går även igenom program-
området. I norr och i öster avgränsas området av angränsande fastigheter 
som utgörs av verksamheter, småskalig industri och bostäder. 

 
Programområdets privatägda fastigheter markerade med vit linje. 
 

Markägoförhållanden 
I programområdet ingår fastigheterna Kleven 2:14, 2:16, 2:24 och 1:3 som 
alla ägs av exploatören. Klevenvägen återfinns inom den kommunala fastig-
heten Smögenön 1:414. För ytterligare information om berörda fastigheter, 
se tillhörande fastighetsförteckning. 

Planprocessen 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplaneläggning ska ett särskilt planprogram upprättas. I detta fall har 
kommunen bedömt att ett program ska upprättas. Syftet med planprogram-
met är att översiktligt redovisa förutsättningar och mål för den föreslagna 
exploateringen. Programmet ska även peka på eventuella konsekvenser av 
förslaget samt formulera riktlinjer och rekommendationer inför eventuell 
fortsatt planläggning. Planprogrammet (denna handling) ska samrådas med 
en rad instanser för att öka kunskapsunderlaget inför ett eventuellt 
upprättande av detaljplan. 

2:16 

2:24 

1:3 

2:14 
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Utökat förfarande 
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 
utökat planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan 
både skickas ut på samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp 
för antagande. Läs mer under rubriken ”fortsatt arbete”. 
 

 

 

 

I det aktuella skedet ska planprogrammet samrådas för att ligga till grund för beslut om eventuellt 
fortsatt detaljplanearbete. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner 
Översiktsplan (ÖP) 
Den bebyggda delen av Kleven som programområdet tillhör ingår i över-
siktsplanen som ett utredningsområde. Huvuddelen av programområdet  
ingår i utredningsområdet U1 som innebär ett utvecklingsområde för ”bo-
städer, hotell, kontor, handel och servering/café”. 

 
Utdrag ur översiktsplanens karta med utvecklingsmöjligheter för Kungshamn-Smögen m fl.  
U1 = utredningsområde Kleven. Området är markerat med svart streckad linje. 

Enligt kommunens mål och strategier finns en ambition att öka antalet 
helårsboende, vilket detta planprogram stödjer i och med etableringen av 
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nya bostäder. Strategin för bebyggelseutvecklingen innebär att förstärka och 
vidareutveckla befintliga tätorter, vilket stämmer väl överens med planpro-
grammet. 

Målen för verksamheter inkluderar en utökning av den lokala arbetsmark-
naden samt att utveckla och stärka besöksnäringen. Kommunen ska också 
stödja nyföretagande och i synnerhet småföretagande, vilket planprogram-
met ger möjlighet till i och med planering av lokaler för mindre kontor, för-
säljning och restaurangverksamhet. Centrumanknuten serviceverksamhet 
ska enligt översiktsplanen främst lokaliseras till centrumområden, vilket 
planprogrammet också möjliggör i större utsträckning än idag. Programmet 
innebär också förbättrade förutsättningar för turism och en utveckling av 
besöksnäringen. 

Detaljplaner 
Samtliga fastigheter i programområdet berörs av gällande detaljplaner. 

 
Detaljplaner i programområdet. Gällande detaljplaner markerade med prickstreckad linje.  
Pågående detaljplaner markerade med heldragen linje.  

 

Tidigare detaljplan för området från 1982 ”Ändring och utvidgning för del av 
Smögen, Lännudden, Holmen m.fl. områden” anger Kleven 2:16, 2:14 samt 2:24 
som område för småindustrier. 1995 har en detaljplan med namn ”Smögenön 
1:487 och 1:488 m.fl., inom verksamhetsområdet Kleven” upprättats där 
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fastigheterna Kleven 2:14 samt 2:24 (tidigare 1:487 och 1:488) utvecklats 
men har samma användning. Fastigheten Kleven 1:3 berörs av detaljplanen 
”Smögen-området kleven m.fl.” från 1985 och är liksom de andra fastigheterna 
angiven som småindustrier. 

Fastigheten Kleven 2:16 ingick tidigare i den pågående detaljplanen ”Gamla 
Smögen” men har i granskningsskedet utgått ur planen. Närliggande fastig-
heter som ingår i planen Gamla Smögen utgörs av naturmark och hamnverk-
samhet. 
 

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.  

Programområdet ingår i ett riksintresse för kulturmiljövård som fiskeläge 
enligt Miljöbalken 3 kap 6 §. Detta riksintresse utgör hela Smögens hamn-
område och delar av tätorten. 

Programområdet ingår även i ett riksintresse för försvaret som sjöövnings-
område som del av Miljöbalken 3 kap 9 §. Detta riksintresse täcker ett stort 
havsområde längs västkusten, en del mindre öar samt Smögen. 

Ett genomförande av planprogrammet bedöms inte innebära att berörda 
riksintressen påverkas påtagligt negativt. 

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 är ett riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap 2 §. Hela programområdet 
ingår i detta riksintresseområde, där turismens och friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid bedömning av exploatering eller andra ingrepp i  
miljön. 
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Kustområdet är även av riksintresse för obruten kust (4 kap 3 § MB) med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns på västkusten.  

Programförslaget innebär en utveckling av en befintlig tätort på ianspråkta-
gen mark och bedöms inte innebära en negativ påverkan på något riksin-
tresse enligt 4 kap miljöbalken. 

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 programområdet. 

Vattenförekomster 

Programområdets omgivande kustvatten Kungshamns södra skärgård omfattas 
av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den 
ekologiska statusen för vattenområdet måttlig, då påverkansanalysen visar på 
betydande påverkan med avseende på övergödning samt konnektivitet och 
hydrografiska villkor. Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god 
ekologisk status ska uppnås till år 2027. Det är inte möjligt att uppnå god 
ekologiskt status till 2021 på grund av att majoriteten av tillförseln av nä-
ringsämnen kommer från havet. 

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. 

Programförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljökvalitets-
normerna för vatten. Detta baseras på att planprogrammet inte innebär att 
några tillkommande föroreningskällor skapas eller att en större andel hård-
gjord yta föreslås som kan påverka avrinningen till vattenförekomsten. Om-
händertagande av dagvatten och eventuella positiva konsekvenser av detta 
ska studeras i en dagvattenutredning under ett eventuellt detaljplaneskede. 
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Skydd av områden, 7 kap MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel redovisas områden med värdefull natur som 
ska skyddas från exploatering eller andra ingrepp. Programområdet berörs 
inte av något områdesskydd enligt 7 kap i miljöbalken. 

Strandskydd 
Planprogrammet berör inte strandskyddat område. 

Strandskyddet återinträder inte eftersom strandskyddsgränsen lades söder 
om området 1975 och området enligt kännedom inte var planlagt vid den 
tidpunkten. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Natur 
Mark, terräng och vegetation 
Programområdet består i sin helhet av ianspråktagen mark. Marken är asfal-
terad och befintliga byggnader används för småindustrier/verksamheter, 
framförallt utgörs området idag av Smögen Marins lokaler och verksamhet.  

Programområdet ligger på cirka 1–5 meters höjd över havet inom hamn-
området på södra sidan av Smögens hamn. Då området är bebyggt sedan  
tidigare är marken utjämnad och inga större höjdskillnader finns. 

Fornlämningar 
Det finns inga noteringar om fornlämningar inom programområdet. Närlig-
gande fornlämning finns i form av ristningar på Klevudden, vilken inte be-
rörs av programförslaget.  

Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse/stadsbild/landskapsbild 
Smögen är av riksintresse för kulturmiljövården, se rubriken Bestämmelser 
enligt miljöbalken. Kulturmiljön beskrivs i Bohusläns museums rapport 
2009:48, ”Kulturmiljöer i Sotenäs kommun - Kulturhistoriskt underlag för 
översiktsplan 2010” som ett ”fiskesamhälle i det yttersta havsbandet med 
variationsrik bebyggelse: från enkla äldre dubbelhus till exklusiva trävillor 
från sekelskiftet 1900. Hundraårig tradition som semesterparadis”. 

Programområdet i sig är idag ett område för småindustrier. Omkringlig-
gande fastigheter på Kleven består av en blandning av verksamheter, en-
staka småindustrier och relativt nybyggda bostäder i byggnader i upp till fyra 
våningar. Direkt sydost om programområdet ligger ett större parkeringsga-
rage med tre våningar. Utvecklingen av programområdet kan ses som en na-
turlig fortsättning på att omvandla Klevenhalvön till en del av Smögen med 
ett större inslag av bostäder. 
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Verksamheter 
De befintliga verksamheterna inom programområdet utgörs av Smögen Ma-
rin (båtförsäljning, verkstad och vinterförvaring). Merparten av Smögen Ma-
rins verksamhet är planerad att flytta från området. Byggnaderna inom pro-
gramområdet är större industribyggnader, företrädelsevis utförda i ljusa plåt-
fasader med mindre inslag av glas och trä. Byggnadernas höjd motsvarar un-
gefär höjden på ett tvåvåningshus. Taken är svarta och har generellt en  
relativt låg takvinkel. 

 
Till vänster: bebyggelse inom programområdets östra del, foto från öster. Till höger: bebyggelse inom 
områdets västra del, foto från söder 

På Klevenhalvön finns också Smögen Dyk & Upplevelse, Wendlas Fisketu-
rer, hotell och eventverksamheten Smögen Suite & Event och restaurangen 
Smögen Musselbaren.  

Friytor och rekreation 
Inom programområdet finns idag inga friytor alls för rekreation. Omkring-
liggande hällmarker på de obebyggda delarna av Kleven kan nyttjas för re-
kreation. 

Service 
Närheten till service är god i området. Programområdet ligger cirka 1 kilo-
meters väg ifrån Smögens centrum där bland annat skola, närbutik, restau-
ranger och butiker finns.  

Kungshamns centrum finns också på relativt nära håll, cirka 4 kilometer från 
programområdet. Där återfinns ett brett utbud av olika typer av service som 
inkluderar bland annat postombud, livsmedelsbutik, vårdcentral och apotek 
men också olika slags butiker och restauranger.  

Trafik 
Vägar/gator, g/c-vägar 
Programområdet nås genom Klevenvägen som ansluter till Brunnsgatan och 
Storgatan. Under sommaren är antalet gående och cyklister stort längs 
Brunnsgatan och Storgatan. En gång- och cykelväg finns längs med Kleven-
vägen.  
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Trafikmätningar på Storgatan och Brunnsgatan har genomförts under 2019 
och 2020 som visar att trafikflödet under sommarhalvåret är betydligt högre 
än under vintern. På Storgatan varierar flödet mellan cirka 1 400 fordon per 
dygn under vintern till cirka 5 800 fordon per dygn under sommaren. Även 
på Brunnsgatan är trafikmängderna betydligt större under sommaren jäm-
fört med vintern.  

WSP har i samband med framtagandet av en trafikutredning beräknat års-
dygntrafiken (ÅDT, vilket motsvarar fordon per dygn.) för Storgatan och 
Brunnsgatan. Utifrån beräkningarna så har ÅDT för Storgatan och Brunns-
gatan uppskattats till cirka 2000 respektive 1100 fordon per dygn. 

In/utfarter, varumottag och parkering 
Befintliga in- och utfarter är belägna i anslutning till Klevenvägen till samt-
liga fastigheter i programområdet.  

Till Smögen Marins befintliga verksamheter på programområdet sker flera 
leveranser med lastbil dagligen. Smögen Marin hanterar cirka 1000 båtar per 
år. Dessa levereras med lastbil främst under våren och hösten. 

Parkering sker idag främst i ett parkeringshus lokaliserat direkt öster om 
programområdet och på parkeringsplatser i anslutning till Klevenvägen. I 
dagsläget finns cirka 50 platser tillgängliga för uthyrning i parkeringshuset. 
Parkering sker också på parkeringsplatser i form av markparkering inom re-
spektive fastighet. Sotenäs kommun har en parkeringsnorm innehållande  
behovstal som ska tillämpas vid bedömning av parkeringsbehovet i plan- 
arbeten. 

Exploatören har tillgång till ett 10-tal båtplatser i anslutning till programom-
rådet. 

Kollektivtrafik 
Närmaste hållplats för kollektivtrafik är Smögens torg i centrala Smögen 
cirka 1 kilometer från programområdet där buss avgår fyra gånger om da-
gen. Smögens busstation finns ytterligare cirka 500 meter från programom-
rådet där bussar avgår ungefär en gång i timmen.  

Teknisk försörjning 
Va och dagvatten 
Då programområdet utgörs av bebyggda fastigheter i ett centralt läge är 
samtliga fastigheter anslutna till det kommunala Va-systemet. Området lig-
ger inom det kommunala verksamhetsområdet. Ledningar för att försörja 
Klevenområdet återfinns främst vid Salterivägen och Klevenvägen. Kom-
munala ledningar som innehar ledningsrätt återfinns även på fastigheterna 
Kleven 2:16 och 2:24 inom programområdet. Dessa ledningar kan eventuellt 
komma att behöva flyttas vid ett genomförande av programförslaget, bero-
ende på exakt hur bebyggelsen kommer att placeras inom fastigheterna. 
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El, tele och datakommunikation 
Fastigheterna inom programområdet är anslutna till el, tele och internet. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Trafiken förbi programområdet består idag av boende på Kleven, besökare 
till de verksamheter som finns idag, leveranser till verksamheterna och för-
flyttning av båtar till och från Smögen Marin. Framförallt de tyngre trans-
porterna, vilka består av delar av leveranserna samt förflyttningen av båtar, 
bidrar till det buller som genereras vid programområdet. 

Smögen Marins verksamhet genererar buller inom programområdet och i 
närområdet då de bedriver service och montering av båtar, som också flyttas 
med truck inom området. Idag finns bostäder mycket nära den befintliga 
verksamheten.  

Inga uppgifter gällande de befintliga trafikflödena längs Klevenvägen finns 
idag. Den tillkommande trafiken som en utbyggnad inom programområdet 
innebär kommer dock att bidra till en ökad risk för bullerstörningar från tra-
fiken både för planerade som befintliga bostäder. I eventuellt kommande 
detaljplanearbetet ska bullerfrågan utredas genom att en bullerutredning tas 
fram som beräknar bullerpåverkan på planerad bebyggelse. Om riktvärden 
överskrids ska åtgärder regleras i detaljplanen. 

Förorenad mark 
Det kan finnas risk för föroreningar i marken med tanke på tidigare varvs-
verksamheter. Området har efter inventering enligt länsstyrelsen riskklass 2. 
Risk för föroreningar och eventuella åtgärder ska studeras vid fortsatt detalj-
planearbete.  

Risk för höga vattenstånd 
Programområdet riskerar att översvämmas vid högvatten. Lägsta punkt 
inom området är cirka +1–2 meter. Enligt länsstyrelsens Stigande vatten, fakta-
blad - Kusten (version 2.0) från 2014 beräknas framtida högsta högvatten år 
2100 ligga på nivån +2,2 meter (i höjdsystemet RH2000). Högsta högvatten 
är den nivå som statistiskt sett beräknas uppstå en gång per 100 år, plus ett 
tillägg för vindens påverkan. Havsnivåhöjningen beräknas bli 0,67 meter i 
Smögen till 2100. I handboken Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värm-
lands län, 2011), har översvämningszoner tagits fram som stöd vid plane-
ring. Bostäder ska generellt placeras i Zon 1, vilket innebär en placering på 
marknivå över +3,2 m. Permanenta bostäder ska enligt handboken ligga 
som lägst inom översvämningszon 2 (över + 2,7 m), men då krävs riskredu-
cerande åtgärder. 

Åtgärder för att skydda mot översvämning ska regleras i eventuell kom-
mande detaljplan. 
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PROGRAMFÖRSLAGET –
FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
Bebyggelse 
Programförslaget innebär att ny bebyggelse uppförs inom hela program- 
området. De befintliga byggnaderna på platsen rivs. Projektet omfattar cirka 
16 000 m² bruttoarea (BTA) ovan mark.  

Illustrationen redovisar endast ett förslag på placering av byggnader inom de berörda fastigheterna. 
Exakt placering ska studeras vidare i eventuellt kommande detaljplanearbete. 

Bebyggelsen föreslås huvudsakligen uppföras i form av trevåningshus med 
möjlighet till bostäder på vind. Exakta byggnadshöjder ska studeras i eventu-
ellt kommande detaljplanearbete. Byggnadshöjderna ska regleras så att till-
kommande bebyggelse anpassar sig till omkringliggande bebyggelse. I vissa 
delar av programområdet kan bebyggelse behöva vara något lägre och i vissa 
delar kan eventuellt en något högre bebyggelse prövas. Byggnationen kom-
mer dock att bli högre än den bebyggelse som återfinns inom programom-
rådet i dagsläget. Exakt byggnadsutformning är inte reglerad i programför-
slaget, dock föreslås byggnader utformas med sadeltak och träpanel för att 
skapa ett samspel med de mer traditionellt utformade byggnaderna i närmil-
jön. Utformningsbestämmelser för att mer exakt reglera byggnadernas utse-
ende bör inarbetas i eventuell kommande detaljplan.  

Parkering föreslås i huvudsak anläggas under mark. För att åstadkomma en 
viss höjd på första våningen, för att undvika översvämning, kan det bli aktu-
ellt att parkeringsgarage endast delvis placeras under mark.  
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Volymstudien redovisar endast ett förslag på placering av byggnader inom de berörda fas-
tigheterna. Exakt placering ska studeras vidare i kommande detaljplanearbete. Befintliga 
byggnader redovisas med mörkgrå färg. 

Omgivande bebyggelse/stadsbild/landskapsbild 
Omkringliggande bebyggelse utgörs av bebyggelse i upp till fyra våningar. 
Bebyggelsen riktar sig primärt norrut, mot Smögenbryggan. Bebyggelsen ra-
mas in av en bergshöjd i söder.  

En volymstudie har tagits fram som redovisar den föreslagna bebyggelsens 
påverkan på siluetten från en vinkel från havet. Se studie nedan. 

Volymstudie, vy från havet, sydväst om programområdet. Studien redovisar den föreslagna bebyg-
gelsens synbarhet från havet. Föreslagen bebyggelse är delvis synlig, men underordnar sig de högsta 
bergshöjderna. 

Bostäder 
Programförslaget innebär en fortsatt utveckling av Kleven som område för 
bostäder med inslag av marinrelaterade verksamheter. Ambitionen med pro-
jektet är att skapa en bra miljö för boende året om. 



   15 

 

Detaljplan för Kleven 2:16 m. fl. Planprogram 
Smögen, Sotenäs kommun                                          Samrådshandling 2020-12-29 
   

Volymstudie, vy från Klevenvägen väster om programområdet. 

Programområdet ska enligt förslaget bebyggas med cirka 120–150 nya bo-
städer i form av lägenheter. Ytan för detta bedöms till cirka 12 800 m² ovan 
mark. Detta blir en fortsättning av den pågående utvecklingen av Kleven 
från industriområde till bostadsområde med blandade verksamheter. Det ska 
finnas möjlighet att inom programområdet också bygga serviceboende alter-
nativt seniorboende. 

Byggnaderna, i form av flerbostadshus med sadeltak och träpanel, ska un-
derordnar sig alternativt anpassa sig i skala till de nyligen uppförda bostads-
byggnaderna på Klevenhalvön.  

 
Volymstudie, vy från norr, från Smögenbryggan. Föreslagen bebyggelse (redovisade i röd, ljusgrå 
och vit färg) ska i höjd anpassas till omkringliggande byggnadsvolymer (redovisade med mörkgrå 
färg). Bebyggelsen föreslås huvudsakligen uppföras med ett något förhöjt bottenplan. 

Exakta höjder och våningsantal inom programområdet ska studeras i detalj i 
ett eventuellt kommande planarbete. Ett förslag är att bebyggelsen uppförs 
med en något förhöjt bottenplan, där delvis underjordiska parkeringsgarage 
medverkar till att höja upp det understa bjälklaget för att undvika översväm-
ningsrisker. De flesta byggnadskropparna planeras att uppföras i tre  
våningar med möjlighet till att anordna bostäder på vind. 
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Den föreslagna bebyggelsen och dess anpassning till nyligen uppförd bo-
stadsbebyggelse och omkringliggande bebyggelse innebär att programförsla-
get inte bedöms utgöra en påtaglig negativ påverkan på riksintresset för kul-
turmiljön. Dock är det mycket viktigt att frågorna gällande byggnadshöjder, 
skala och utformning bevakas under eventuell kommande detaljplanepro-
cess. Alla dessa frågor bidrar tillsammans till vilket avtryck som den tillkom-
mande bebyggelsen kommer att sätta på Klevenhalvön som är en viktig del 
av riksintresseområdet. 

Verksamheter 
Smögen Marins befintliga verksamheter på programområdet kommer att 
flytta. Relaterad verksamhet i mindre skala är tänkt att finnas kvar på områ-
det i form av utställningslokal för båtar och försäljning av båttillbehör. 

Programförslaget innebär också att lokaler för kontor, icke störande småin-
dustri/hantverk, restaurang och kiosk eller servicebutik tillkommer på områ-
det. Detta i linje med kommunens mål att stödja nyföretagande och småfö-
retagande. Ingen av den kommande verksamheten får utgöra ett störnings-
moment för planerade eller intilliggande bostäder. 

Totalt så innebär programförslaget att upp till cirka 3200 m² yta ovan mark 
avsätts för diverse verksamheter. En exakt begränsning av hur stor del verk-
samheterna ska utgöra av den totala byggrätten ska regleras i eventuellt 
kommande detaljplanearbete. Verksamheter planeras huvudsakligen att an-
ordnas i bottenplanet på nya byggnader. 

Friytor och rekreation 
Det kommer att vara möjligt att skapa mindre friytor för rekreation inom 
programområdet avsedda för boende. Omkringliggande hällmarker på de 
obebyggda delarna av Kleven kommer fortsatt kunna nyttjas för rekreation. 
Ingen ytterligare markytor bedöms i dagsläget behöva ianspråktas utanför de 
aktuella fastigheterna som omfattas av programförslaget. 

Service 
Programförslaget innebär att serviceutbudet ökar i närområdet och för 
Smögen som helhet. Då planerade nya verksamheter kommer att inrymmas 
inom programområdet blir närheten till dessa verksamheter mycket god.   

Trafik 
Vägar/gator, g/c-vägar 
Befintliga vägar, främst i form av Klevenvägen avses användas för tillfart till 
planerade byggnation inom berörda fastigheter. Ingen ny infrastruktur behö-
ver anläggas vid ett genomförande av programförslaget. 
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WSP har tagit fram en trafikutredning som syftar till att utreda hur den pla-
nerade utbyggnaden av bostäder och verksamheter kommer att påverka ka-
paciteten på Storgatan och Brunnsgatan samt beräkna belastningen i kors-
ningen Storgatan/Brunnsgatan. Utredningen, ”Trafikutredning, Kleven, 
Smögen, 2020-12-11”, bifogas programhandlingen. 

Trafikmätningar har genomförts under 2019 och 2020 som visar att trafik-
flödet under sommarhalvåret är betydligt högre än under vintern. På Stor-
gatan varierar flödet mellan cirka 1 400 fordon per dygn under vintern till 
cirka 5 800 fordon per dygn under sommaren. Även på Brunnsgatan är tra-
fikmängderna betydligt mindre på vintern jämfört med sommaren.  

Som underlag för kapacitetsberäkningarna används trafiken för den mest be-
lastade timmen under en sommarvecka. Mätningarna visar att maxtimmen 
infaller en lördag kl. 13:00-14:00 för både Storgatan och Brunnsgatan.  

Flödet under maxtimmen under sommaren på Storgatan och Brunnsgatan är 
574 respektive 402 fordon. Andelen av det totala flödet som utgör maxtim-
men är cirka 10%. 

För att beräkna påverkan på berörda vägar och korsningen har en uppskatt-
ning av befintliga och tillkommande verksamhetsytor och ytor för bostäder 
genomförts. I utredningen redovisas tre olika scenarion för utbyggnad av 
bostäder vilket innebär en etablering av 120, 150 respektive 200 bostäder. 
Scenariot med 200 bostäder har endast beräknats för att ta höjd för eventu-
ella framtida förändringar i planförslaget. Detta scenario innebär inte en utö-
kad byggrätt för bostäder gentemot det beviljade planbeskedet. 

Beräkningarna har utgått från att de befintliga verksamheterna som omfattar 
cirka 4500 m² BTA (bruttoarea) utgörs av 750 m² kontor, 750 m² småindu-
stri/hantverk, 2800 m² större industri och 200 m² detaljhandel. Dessa verk-
samheter genererar en ÅDT (årsdygnstrafik) på 320 fordon inklusive nytto-
trafik.  

Beräkningarna har utgått från att bostadsutbyggnaden omfattar en utbygg-
nad med 12 800 m² BTA och inrymmer upp till 200 bostäder. Om 200 bo-
städer uppförs inom byggrätten genereras en ÅDT på 386 fordon inklusive 
nyttotrafik. 

Tillkommande verksamheter, som totalt planeras utgöra 3200 m² BTA har 
antagits innefatta 1000 m² kontor, 750 m² småindustri/hantverk, 750 m² de-
taljhandel, 200 m² närbutik och 500 m² restaurang. Dessa verksamheter ge-
nererar en ÅDT på 668 fordon inklusive nyttotrafik. 

Verksamheterna genererar ungefär två tredjedelar av trafiken, även om dess 
yta endast upptar en femtedel av de föreslagna ytorna inom program- 
området. Den totala trafikalstringen, det vill säga tillkommande trafik från 
planerade bostäder och verksamheter och en borträkning av befintlig verk-
samhetstrafik, innebär en ökning av ÅDT på 734 fordon.  
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Med utgångspunkten att maxtimmen utgör 11,4 % av ÅDT så tillkommer 
84 trafikrörelser under maxtimmen vid en utbyggnad av verksamheter och 
bostäder inom programområdet. Detta innebär att flödet under maxtimmen 
ökar från 574 till 658 för Storgatan och från 402 till 486 för Brunnsgatan. 

Beräkningar av kapaciteten för korsningen Storgatan/Brunnsgatan har skett 
för maxtimmen. Beräkningarna har utförts för att konstatera vilken belast-
ningsgrad och kölängd som korsningen har innan och efter utbyggnad inom 
programområdet.  

Kapacitetsberäkningarna har baserats på mätningar på Storgatan och 
Brunnsgatan år 2020 samt svängandelar och mätningar av trafiken på Fisk-
hamnsgatan och Sillgatan observerade under en drönarflygning i juli 2019. 
Trafikflödena för Fiskhamnsgatan och Sillgatan har räknats upp till år 2020. 

Belastningsgraden är kvoten mellan flöde och kapacitet. Enligt VGU (Vägar 
och gators utformning, Trafikverket 2020) uppnås önskvärd servicenivå för 
den aktuella korsningstypen för den dimensionerande timmen vid en belast-
ningsgrad som understiger talet 0,6. Under maxtimmestrafik får inte talet 
överstiga 1,0. Detta skulle innebära att korsningen är överbelastad. Köläng-
den redovisar 90-percentilen av beräknad kölängd. Med 90-percentilen avses 
att 90 procent av tiden under den tidsperiod som analyseras är kön lika med 
eller kortare än angiven kö. 

 
Flygbild som visar den aktuella korsningen där kapacitetsberäkningar har genomförts. 

Beräkningen visar att belastningsgraden för korsningen beräknas till 0,26 för 
dagens trafik och 0,31 för trafik efter utbyggnad. Belastningsgraden är som 
högst för Brunnsgatan. Trafikökningen till följd av exploateringen anses inte 
innebära några kapacitetsproblem i korsningen då den fortfarande är inom 
önskvärd servicenivå, det vill säga lägre än 0,6. Se illustrationer på följande 
sida. 
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Till vänster visas belastningsgrad för dagens trafiksituation. Till höger visas belastningsgrad för 
framtida trafiksituation efter en exploatering inom programområdet. 
 

Resultatet av beräkningarna av kölängden beräknas vara längst för tillfart till 
Brunnsgatan, där kölängden för dagens trafiksituation är cirka 5 meter och 
för framtidens trafiksituation cirka 6 meter. Vilken kö som bildas i en kors-
ning beror på fler orsaker än kapaciteten i korsningen, exempelvis kan gång-
trafikanter och söktrafik påverka köbildningen. 

 

Till vänster visas kölängd för dagens trafiksituation. Till höger visas kölängd för framtida trafik-
situation efter en exploatering inom programområdet. 

Slutsatsen i trafikutredningen innebär att den planerade exploateringen inne-
bär en trafikökning längs Brunnsgatan och Storgatan. Beräkningarna, som 
utgår från den mest belastade timmen under sommaren, visar dock att kapa-
citeten på Storgatan och Brunnsgatan och korsningen är god även efter ut-
byggnad.  
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In/utfarter, varumottag och parkering 
In och utfarter kommer även fortsättningsvis ansluta till Klevenvägen. Till 
skillnad från idag kommer det inte ske några tyngre leveranser i form av för-
flyttning av båtar. Det kommer fortsatt ske leveranser till området i och med 
de planerade verksamheterna. 

Parkeringsplatser till bostäder och verksamheter inom programområdet för-
utsätts kunna inrymmas på kvartersmark, exempelvis genom parkeringsga-
rage i källarplan. Eventuellt kan befintligt parkeringshus, lokaliserat intill 
programområdet, användas för en del av parkeringsbehovet. I dagsläget 
finns ett 50-tal platser tillgängliga för uthyrning. I det fallet kan ett så kallats 
parkeringsköp ordnas i linje med kommunens parkeringsnorm för att säker-
ställa en långvarig tillgång till parkeringsplatserna. 

Vid en utbyggnad inom programområdet tillkommer byggrätt under mark, 
utöver de cirka 16 000 m² BTA ovan mark, för att kunna möta parkerings-
behovet för bostäder och verksamheter. 

Teknisk försörjning 
VA och dagvatten 
Programområdets fastigheter ska även fortsättningsvis vara anslutna till det 
kommunala VA-nätet.  

En dialog gällande kapaciteten för att ansluta cirka 120 bostäder till befint-
liga drickvattenledningar har förts med Västvatten i ett initialt skede. Väst-
vatten har meddelat att inga kapacitetsproblem finns för att ansluta 120 lä-
genheter. Anslutning måste dock ske på huvudledningen på Salterivägen, 
lokaliserad direkt nordost om programområdet, då distributionsledningen 
inom programområdet inte har tillräcklig kapacitet. 

Anslutning till spillvattenledningar är enligt Västvatten också lösbart. Kapa-
citeten i huvudledningen på Salterivägen samt ledningsnätet till pumpstat-
ionen på Kleven bedöms klara en påkoppling. Dock kan resterande 3 pump-
stationen på vägen till reningsverket eventuellt behöva dimensioneras upp 
då den tillgängliga kapaciteten är begränsad. Beroende på var tillkommande 
lägenheter placeras inom programområdet och exakt hur kommande bygg-
nader placeras kan befintliga servisledningar samt en sträcka på befintlig 
spillvattenledning som återfinns på fastigheten Kleven 2:24 komma att be-
höva dimensioneras upp. 

Gällande dagvattenhantering så bör en dagvattenutredning upprättas i sam-
band med ett eventuellt detaljplanearbete där förutsättningar, och förslag på 
omhändertagande av dagvatten ska ingå. Exakt hur tillkoppling av drick-, 
spill och dagvatten ska ske måste studeras genom att en utredning tas fram i 
eventuellt kommande detaljplanearbete. Anslutningspunkter, eventuell upp-
dimensionering och omhändertagande och rening av dagvatten ska beskri-
vas i utredningen. 



   21 

 

Detaljplan för Kleven 2:16 m. fl. Planprogram 
Smögen, Sotenäs kommun                                          Samrådshandling 2020-12-29 
   

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Inom programområdet så kommer troligen bullerstörningarna gentemot in-
tilliggande bostadsfastigheter att minska då användningen inom området 
kommer att ändras från industrianvändning till i huvudsak bostadsanvänd-
ning med inslag av icke störande verksamheter. Därför kan genomförandet 
av planprogrammet innebära en förbättring av ljudbilden för de närmast an-
gränsande fastigheterna. 

En trolig effekt av ett genomförande av programförslaget är att antalet resor 
till området ökar vilket leder till ökade bullernivåer från trafiken. Program-
områdets utsatthet för buller ska utredas och eventuella bulleråtgärder be-
handlas i eventuellt kommande detaljplanearbete. 

Förorenad mark 
Då risk finns för föroreningar i marken ska detta utredas vid fortsatt detalj-
planearbete. Eventuella åtgärder behandlas i detaljplaneskedet. 

Risk för höga vattenstånd 
För att skydda mot havsnivåhöjning föreslås att lägsta nivå på färdigt golv 
för bostäder ska vara +3,2 meter över grundkartans nollplan (framtida 
högsta högvatten). För att skydda mot översvämning föreslås att byggnaders 
tekniska utförande ska klara översvämmande vatten upp till +3,2 meter över 
grundkartans nollplan så att byggnaderna inte skadas. 

Åtgärder för att skydda mot översvämning kommer att regleras i eventuell 
kommande detaljplan. Detta kan exempelvis åstadkommas genom att re-
glera att konstruktionen ska vara vattentät under en viss nivå eller att färdigt 
golv ska läggas på en viss nivå för att undvika stora skador vid en översväm-
ning. 

UNDERSÖKNING 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av pro-
gramförslaget kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.  

Under framtagandet av detta program har en så kallad undersökning utförts 
för att bedöma om programförslaget kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Sammanfattning  
Förslaget i programmet bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljö-
balken. Programförslaget innebär en utveckling av en befintlig tätort på re-
dan bebyggd mark och bedöms inte medföra någon betydlig skada på natur- 
och kulturvärden i området.  
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Bebyggelsen inom området kommer enligt programförslaget att bli högre än 
idag, därav ändras stadsbilden av Smögen och hamnområdet. Utsikt och 
siktlinjer kan komma att påverkas och skuggbildning för angränsade fastig-
heter kan uppstå. Volymstudier kommer att tas fram under programarbetet 
för att klargöra på vilket sätt stadsbilden påverkas. Mer detaljerade studier av 
exempelvis utsiktslinjer, skuggverkan med mera bör studeras i eventuellt 
kommande detaljplanearbete. 

Programförslaget innebär en förändring i en kulturmiljö av riksintresse. De 
föreslagna byggnadernas anpassning till omkringliggande miljö ska studeras 
vid fortsatt detaljplanearbete. 

En ökning av trafikflödet på Storgatan, Brunnsgatan och Klevenvägen är en 
naturlig följd vid ett genomförande av programförslaget. Ökningen ligger 
dock inom väl inom Storgatans och Brunnsgatans kapacitet enligt den trafik-
utredning som har studerat dessa två vägar. Trafikökningen leder till ökat 
buller från den tillkommande trafiken, bullerproblematiken ska studeras i 
kommande detaljplanearbete. 

Det är osäkert hur situationen ser ut för föroreningar i marken på program-
området. Marken inom området kommer att saneras om det visar sig att den 
innehåller föroreningar. Effekten på markmiljön blir då positiv. Förore-
ningar i marken samt eventuell risk för förorening av omkringliggande mark 
och vatten i samband med sanering ska utredas vid vidare detaljplanearbete.  

Enligt förslaget i planprogrammet ska byggnader delvis uppföras direkt på 
berg vilket innebär en risk för att människor utsätts för radon. Byggnader 
ska utföras radonsäkert, vilket ska beaktas vid eventuellt kommande arbete 
med detaljplan. 

Det finns en risk för att vattenförekomsten Kungshamns södra skärgård påver-
kas av förorenat dagvatten. Risker och lösningar ska studeras genom en dag-
vattenutredning i eventuellt kommande detaljplanearbete. 

Vid högvatten finns risk för översvämning i programområdet. Lägsta punkt 
inom området är cirka +1–2 m.ö.h. Åtgärder för att skydda mot översväm-
ning ska regleras i eventuell kommande detaljplan.  

Det nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan bedöms motverkas av 
planförslaget. En ökning av utsläpp av växthusgaser bedöms ske genom 
bygg- och anläggningsarbeten och genom utsläpp från persontrafik till och 
från det nya bostadsområdet. Planområdet ligger dock inom befintlig tätort 
med service och kollektivtrafiksförbindelser. Därav bedöms påverkan inte 
som betydande. 

Ett genomförande av programmet bedöms inte innebära ett överskridande 
av miljökvalitetsnormer eller att miljökvalitetsnormer inte uppfylls. Planförsla-
get överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. 
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De miljövärden som blir berörda bedöms inte vara av sådan karaktär eller 
omfattning att ett genomförande av detaljplanen antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.  

Förslag till ställningstagande 
Kommunen bedömer att planprogrammets genomförande inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte 
genomföras.  

MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 nationella 
miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att nå miljökvalitetsmålen. Etappmålen är steg på vägen för 
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För 
riksdagens definition av respektive mål med preciseringar se vidare 
www.sverigesmiljomal.se 

För Västra Götaland finns regionala tilläggsmål. De kompletterar de 
nationella målen och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver 
ytterligare insatser.  

I Sotenäs kommun finns också följande lokala miljömål som är gemen-
samma för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun, dessa redovisas  
nedan. 

• Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning 
och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livs-
miljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga me-
del i arbetet med hållbar utveckling. 

• Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera 
om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla natur-
miljöer vid planering och exploatering. 

• God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina 
miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god 
grund- och dricksvattenförsörjning. 

• Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, 
verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta 
transporter och kommunikation. 

Nedan görs en avstämning mot de nationella miljömål som bedöms vara re-
levanta med avseende på aktuellt planförslag. 

Begränsad klimatpåverkan 
Programförslaget innebär en förtätning av befintlig tätort vilket betyder att 
transportbehovet är begränsat då service och kollektivtrafikförbindelser 

http://www.sverigesmiljomal.se/
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finns inom gång- och cykelavstånd. Programförslaget bedöms dock leda till 
en ökning av utsläpp av växthusgaser genom bygg- och anläggningsarbeten, 
inklusive framställning och transport av byggnadsmaterial, och genom ut-
släpp från person- och nyttotrafik t till och från det nya bostadsområdet, 
som överstiger den trafik som i dagsläget trafikerar området. 

Frisk luft 
Närheten till havet och vindutsattheten gör luftförhållandena mycket goda i 
området. Programförslaget motverkar miljömålet i en liten utsträckning i 
och med ökade utsläpp från persontrafik, men bidrar samtidigt till målet ge-
nom att programförslaget innebär en minskning av tunga transporter i om-
rådet. 

Giftfri miljö 
Programförslaget berör mark som kan innehålla föroreningar som behöver 
saneras. En utredning om eventuella föroreningar ska göras under detaljpla-
nearbetet och hittas föroreningar ska marken saneras innan ny bebyggelse 
tillåts uppföras. Detta kan bidra till att uppnå målet med en giftfri miljö. 

Hav i balans samt levande kust och skärgården 
Eventuella föroreningar i marken ska saneras på ett sådant sätt att utsläpp i 
havet inte sker, se ovanstående punkt. Dagvatten ska tas om hand inom 
planområdet. Hur omhändertagandet ska ske ska utredas vid eventuellt fort-
satt planarbete. Förslaget bedöms inte motverka miljömålet. 

Programförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på friluftslivet då 
det inte återfinns några befintliga rekreationsytor inom programområdet.  

God bebyggd miljö 
Planförslaget möjliggör en vidareutveckling av Smögens tätort och en god 
livsmiljö i ett havsnära läge. Planförslaget bedöms bidra till att målet kan 
nås. Störningar från befintlig industriverksamhet gentemot närliggande bo-
städer kan undvikas vid ett genomförande av förslaget. Ett genomförande 
av förslaget bidrar dock till en ökning av trafiken genom tätorten. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Samråd kring detta planprogram kommer att ske med länsstyrelsen, statliga 
organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är 
berörda av de åtgärder som föreslås i programmet. Programsamrådet syftar 
till att, på ett tidigt stadium, ta fram ett bra beslutsunderlag och ge möjlighet 
till insyn och påverkan i planprocessen. Inkomna synpunkter på program-
förslaget kommer att sammanställas och bemötas i en så kallad program-
samrådsredogörelse, vilken kommer att ligga till grund för Kommunstyrel-
sens beslut om planarbetet ska drivas vidare eller inte. 
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Om Kommunstyrelsen beslutar att en detaljplan ska upprättas startar arbetet 
med att utforma detaljplanehandlingar. Dessa handlingar består av en 
plankarta med tillhörande bestämmelser, en illustrationskarta samt en plan-
beskrivning som beskriver förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
av förslaget. Även genomförandefrågor ska behandlas i planbeskrivningen. 
Detaljplanehandlingarna skickas ut på samråd till de berörda. När det slut-
liga planförslaget är färdigarbetat ställs det ut för granskning. Därefter kan 
kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas 
vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Maj 2019  Plantillstånd 

Feb/Mars 2021 Beslut om programsamråd 

Mars/April 2021 Samråd av programmet med bland andra 
berörda markägare, länsstyrelsen, 
myndigheter och kommunala nämnder. 

Maj 2021  Framtagande av programsamrådsredogörelse 

Juni 2021 Kommunstyrelsen beslutar om eventuellt 
fortsatt planarbete och eventuell betydande 
miljöpåverkan 

Medverkande i programarbetet 
Programförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom  
Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Helena Bråtegren, arkitekt och Hanna 
Persson, arkitekt, på uppdrag av exploatören. 

Programförslaget har handlagts av Amanda Jansson, planarkitekt på  
samhällsbyggnadsförvaltningen, Sotenäs kommun. 

 

 

 

Amanda Jansson  Kalle Gustafsson 
Planarkitekt   Planeringsarkitekt 

Sotenäs kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering & Miljö 
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