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Detaljplan för del av Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86), Bovallstrand 
 

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING  

Hur samrådet har bedrivits 

Utställning av detaljplan för del av Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86) har genomförts i 
enlighet med PBL 1987:10. 
Utställningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-05-29, har varit utställda för 
granskning under tiden 12 juni – 3 juli 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i 
Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  
Utställningen kungjordes på anslagstavla i Kommunhuset, Kungshamn, samt genom an-
nons i Bohusläningen 12 juni 2018. 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsför-
teckning, har genom utsända utställningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av utställningen har 12 yttranden inkommit från 7 remissinstanser och 5 
sakägare. Yttrandena redovisas i sin helhet i detta utlåtande.  
 
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Övriga synpunkter 
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har beaktats. Länsstyrelsen bedömer att pla-
nen medför en från allmän synpunkt god hushållning med mark och energi samt bidrar till 
en långsiktigt hållbar utveckling för orten. De kvarstående synpunkter från SGI som fram-
går av yttrandet behöver dock klarläggas innan ett antagande av planen kan ske. 
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Kommentar 

Se kommentar till yttrande från SGI  
 

2. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark  
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut med direkt anslutning till 
gränsen mot Heljeröd 1:20, 1:10, 1:21, 1:33 och 1:39. Varken i grundkartan eller i regis-
terkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. Lantmäteriet vill 
här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. 
Risken är då att antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att 
det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om 
gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 
gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara ju-
ridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. 
Motivering till val av enskilt huvudmannaskap  
När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de allmänna 
platserna, istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhand-
lingarna. Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering hittats i de 
aktuella planhandlingarna. 
Omprövning av gemensamhetsanläggning  
Planen har enskilt huvudmannaskap och det nämns i planbeskrivningen att det är Hel-
jeröd-Sparöds vägförening som ska ansvara för framtida drift och underhåll av den all-
männa platsen. Det bör förtydligas att den befintliga gemensamhetsanläggningen Hel-
jeröd ga:1 måste omprövas för att införliva den nya naturmarken i gemensamhetsan-
läggningen. Detta görs genom en anläggningsförrättning. Upplysningsvis gäller föl-
jande: Samfällighets-/vägföreningen, någon av de delägande fastigheternas ägare, mar-
kägaren som upplåter utrymme, eller kommunen kan ansöka om anläggningsförrättning 
hos Lantmäteriet. I förrättningen görs en prövning om det går att införliva det nya grön-
området i den befintliga gemensamhetsanläggningen. Alla delägande fastigheter blir 
sakägare i förrättningen. 
Kommentar 

Fastighetsbestämning med särskild gränsutsättning har slutförts 2019-01-18. Lantmäte-
riets beslut vann laga kraft 2019-02-20. Avvikelserna mot tidigare osäkra fastighets-
gränser är så pass små att de ryms inom linjetjockleken för plankartans gränser. Vid 
bygglov kommer nybyggandskarta att baseras på de justerade gränserna enligt lantmäte-
riförrättningen från 2019-01-18. Ingen ändring av plankartan krävs.  
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Genomförandebeskrivningen ska kompletteras med motivering av varför planen har en-
skilt huvudmannaskap, samt förtydligas angående omprövning av gemensamhetsanlägg-
ning. 
 
3. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. Trafikverket yttrande sig i 
samrådsskedet (TRV 2015/91295) och efterfrågade då en redogörelse för hur kommu-
nen konstaterat att planområdet inte förväntas beröras av buller. Under planarbetets 
gång har den norra delen av planområdet utgått. Eftersom norra delen, närmast väg 174, 
av planområdet utgått anser kommunen att planområdet inte är berört av buller. Trafik-
verket noterar detta och förutsätter att bebyggelsen kommer klara kraven i Förord-
ningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). 
Kommentar 

Buller från trafik på väg 174 ska belysas i planbeskrivningen. Den föreslagna bostads-
bebyggelsen klarar trafikbullerförordningens krav. 
 
4. SGI 

Yttrande över utställningshandling 
Statens geotekniska institut (SGI) har av Sotenäs kommun erhållit rubricerad detaljplan 
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska 
frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. Detaljplanen syftar till att möjlig-
göra byggnation av bostäder samt åtgärda risker relaterade till skrotsten i området. 
Underlag 

1. Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta. Upprättad av Sotenäs kommun, date-
rad 2018-05-29. 

2. PM- Förslag till inriktning för fortsatt arbete. Upprättad av Gränsland Arkitekter AB, 
daterad 2012-07-25. 

3. Utredning av slänter och terrasseringar inför detaljplanering. Upprättad av AqVAtech 
AB, daterad 2007-01-22. 

4. Projekterings PM Geoteknik. Bovallstrand, del av Heljeröd 1:3 m.fl. Sotenäs kommun. 
Geoteknisk undersökning för detaljplan, del av Heljeröd 1:3 m.fl. Upprättad av 
Skanska, daterad 2015-06-12. 

5. MUR/ Geoteknik. Bovallstrand, del av Heljeröd 1:3 m.fl. Sotenäs kommun. Geoteknisk 
undersökning för detaljplan. Upprättad av Skanska, daterad 2015-06-12. 

SGl:s ställningstagande 
Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 
4-5 § i PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, 
ras och erosion ska klarläggas i planskedet. 
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Karta från geotekniskt PM, 
2015-06-12 
 

Planområdets stabilitet har kontrollerats i Projekterings PM Geoteknik [ 4]. Stabiliteten 
har kontrollerats i sektionerna A, B och C. I sektion A kontrolleras stabiliteten mot Vil-
lagatan, detta område ingår inte längre i planområdet. Med ledning av att jorddjupet 
minskar norr om Villagatan bedöms denna sektion inte länger vara relevant för planom-
rådet. I sektionerna B och C kontrolleras stabiliteten för Heljerödsgatan och Stenbroga-
tan (benämnd Sparödsgatan i geoteknisk PM) mot en bäckravin i planområdets östra 
del. Stabiliteten i sektion B bedöms vara tillfredställande. SGI noterar att Stenbrogatan 
ligger närmare släntkrönet öster om plangränsen och att stabiliteten riskerar att vara 
lägre där. SGI anser att stabiliteten öster om sektion B behöver klarläggas för att be-
döma hur stabilitetsförhållanden utanför planområdet påverkar stabiliteten inom plan-
området. 
Stabiliteten för Heljerödsgatan mot bäckravinen har kontrollerats i sektion C och be-
döms vara tillfredställande. Stabilitetsförhållandena är sannolikt sämre ca 15-45 m sö-
derut där det enligt planbeskrivningen [1] finns ett upplag av skrotsten bakom släntkrö-
net. I planbeskrivningen anges också att detta upplag kommer avlägsnas i samband med 
exploatering för att säkra området mot ras- och skredrisker. Upplag av skrotsten före-
kommer också utanför planområdet inom fastighet 1:33 och kommer enligt planbeskriv-
ningens illustrationer (sektion A-A, s.8) att avlägsnas. SGI instämmer med den valda åt-
gärden men vill lyfta frågan till länsstyrelsen om detta kan och bör säkerställas i planen, 
alternativt att skrotstenen avlägsnas innan planen antas, eftersom områdets lämplighet 
med avseende på risk för olyckor är beroende av att åtgärden genomförs. 
I handlingen Utredning av slänter och terrassering inför detaljplanering [3] anges att 
skrotstensslänter kommer finnas kvar och att dessa kommer övertäckas med krossade 
massor. Uppgifterna skiljer sig från planbeskrivningen som anger att all lös skrotsten 
inom planområdet måste åtgärdas samt att markarbeten på 1: 86 med stor sannolikhet 
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kommer i allt väsentligt nå ner till fast berg. SGI gör tolkningen att det förekommer 
olika uppgifter i underlaget om hanteringen av skrotstenen och efterfrågar ett förtydli-
gande. Om kommunen avser att tillåta att delar av skrotstensupplagen behålls och över-
täcks av krossade massor anser SGI att stabiliteten för dessa ska kontrolleras enligt IEG 
rapport 4:2010 alternativt 6:2008.  
Risk för att planområdet påverkas negativt av erosion ska enligt PBL utredas i planske-
det. Stabiliteten har kontrollerats i områdets östra del mot en bäckravin. Raviner är vat-
tendrag som bildats genom erosion av löst lagrad jord. SGI kan i erhållet underlag inte 
utläsa att risk för erosion har utretts men anser att detta bör klarläggas för att bedöma 
erosionens eventuella långsiktiga påverkan på stabiliteten i planområdets östra del. 
Krävs det åtgärder eller restriktioner för att tillgodose långsiktigt tillfredställande stabili-
tet anser SGI, med hänvisning till 2 kap 4-5 § i PBL, att dessa på ett plantekniskt god-
tagbart sätt ska säkerställas i planen. 
 
Kommentar 

Med anledning av SGI:s yttrande kompletterades underlaget med ytterligare utredningar 
och beräkningar angående risk för skred och risk för erosion. Resultatet sammanställdes 
av Skanska teknik i Geotekniskt utlåtande, daterat 190625, med komplettering 190806. 
Kompletteringarna visar att det inte finns risk för skred eller erosion i de berörda avsnit-
ten. SGI godkände 190822 utförda kompletteringar och har därmed inga återstående frå-
gor eller synpunkter på förslaget.  
Handlingen utredning av slänter och terrassering gjordes 2007 och baserades på plan-
programmet och är inaktuell. Höga stödmurar är inte längre aktuellt. Byggrätten längst i 
nordväst (mot fastigheterna 1:10 och 1:21) ska kompletteras med planbestämmelse som 
föreskriver suterrängvåning. Avlägsnande av skrotsten är en förutsättning för att kunna 
bebygga fastigheten Heljeröd 1:86.  
 
5. Bohusläns museum 

Bohusläns museum yttrade sig i samrådsskedet 2015-11-09 och har inget ytterligare att 
erinra utifrån bebyggelse- eller fornlämningssynpunkt. 
 

6. Västtrafik 

Västtrafik ser positivt på en utbyggnad i anslutning till redan befintlig kollektivtrafik. 
Genom att bygga i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för att resa 
hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att fler ska välja kol-
lektivtrafiken är det dock viktigt att säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta 
sig till och från hållplatserna, här är det viktigt med tydliga gång- och cykelstråk. 
 
Kommentar 

Synpunkterna noteras. 
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7. Västvatten 

Det aktuella planområdet ligger idag utanför det allmänna verksamhetsområdet för VA 
men skall införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 
Dagvatten omhändertas lokalt. 
Förbindelsepunkt kommer att anvisas i planområdets nordöstra hörn. Sotenäs Vatten 
AB tar till viss del över ett privat nät. Det gäller ledningarna från vattenmätarbrunnen 
vid Villagatan till planområdets förbindelsepunkt vid Heljerödsgatan. 
På sidan 12 i planbeskrivningen hanteras Vatten och avlopp. Förtydliga att det gäller 
vatten och spillvatten men inte dagvatten. 
I övrigt har Sotenäs Vatten AB ingen erinran mot planändringen. 
 
Kommentar 

Planbeskrivningen ska förtydligas enligt ovanstående. 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
8. Heljeröd-Sparöds vägförening 

Vi har följande synpunkter på och invändningar mot utställningshandlingar för Heljeröd 
1:3 / Heljeröd 1:86 daterade 2018-05-29. 
Flera av de vid samrådet av oss framförda synpunkterna har ej beaktats. Detta gäller 
även de frågor som då hänvisades till avtal med exploatören. Dessa frågor behandlas se-
nare i denna skrivelse. 

• Anpassning till befintlig bebyggelse. 
• Sänkning av nivå på Heljerödsgatan vid infarter till 1:86. 
• Utformning av Heljerödsgatans nedre del med hänsyn till ökad trafik. 

Den för vägföreningen viktigaste frågan är det eller de avtal som måste träffas med 
ägaren/exploatören och kommunen. Enligt Samrådsredogörelsen daterad 2016-06-01 
Dnr BN 2005/714 skall enligt sammanfattning och förslag till fortsatt arbete: 

• Avtal träffas mellan vägföreningen och exploatören 
• Exploateringsavtal I vara klart innan planen kan antas 

Den fortsatta processen fram till Utställningshandlingar förutsatte att avtal skulle träffas 
mellan exploatör och vägföreningen" helst innan utställning". Vi har under denna tid 
endast haft en enda kontakt med ägaren till Heljeröd 1:86 Johan Svensson som vi förut-
sätter också är exploatör. Då överlämnades bara en plankarta/utställningshandling date-
rad 2016-07-29 som senare, efter kontakter med Amanda Jansson, visade sig vara en 
koncepthandling och alltså skulle betraktas som arbetshandling (för projektören). Det är 
denna handling som nu ingår i utställningshandlingarna. 
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I övrigt har vi ej haft några kontakter med exploatören och har då förutsatt att ärendet 
vilade tillsvidare. Vi har heller inte fått någon information oss tillsänd om att Utställ-
ningshandlingar nu finns tillgängliga och att synpunkter skall inlämnas senast 2018-07-
03. 
Det avtal som enligt samrådshandlingarna skulle träffas med vägföreningen skulle bland 
annat reglera: 
Utformningen av Heljerödsgatan från Villagatan - bredd, lutning. 

• Ändringar tomtgränser - ej längre aktuellt utan ersatt av servitutsavtal för infar-
ter till Heljeröd 1:86. 

• Bortforsling av skrotsten -omfattning av arbetena inom Heljeröd 1:39, bortfors-
ling och ej 

• krossning på plats, ekonomiska konsekvenser samt ansvar under såväl utföran-
detiden som därefter. 

• Inga kostnader av något slag får drabba vägföreningen med anledning av detalj-
planen och dess genomförande. 

Vidare noterades i samrådshandlingarna att exploatören var beredd att teckna avtal om: 
• Utförandetider för markarbetena och återställningsarbetena i stenbrottet - ej un-

der sommarmånaderna. 
Andra frågor som också skall utredas och avtalas är: 

• Klargörande av ansvaret för befintliga för vägar, vatten och avlopp i Villagatan 
och Heljerödsgatan under byggtiden och konsekvenserna av eventuella skador 
på dessa och dess avhjälpande. 

• Utförande av vatten och avloppsledningar samt arbetenas påverkan på framkom-
ligheten på Heljerödsgatan under byggtiden. 

• Huvudmannaskapet för såväl L-GATA som NATUR enligt Genomförandebe-
skrivningen vad gäller såväl anläggning som drift. 

• Frågan om separat vägförening för fastigheter inom Heljeröd 1:86 och reglering 
av ansvarsområdet för respektive förening. 

• Ekonomiska garantier för arbetenas fullgörande inkluderande återställningsar-
beten efter såväl mark/bergarbetena som det totala byggandet. 

• Att vägföreningen ej blir betalningsskyldig för några uppkomna kostnader som 
denna detaljplan kan innebära nu och i framtiden. 

• Vägföreningens ersättning för anslutning av Heljeröd 1:86 till vägföreningen. 
I övrigt upprepar vi att vi anser kommunen skall ta över de delar av nuvarande vägföre-
ningens ansvarsområde vad avser den del som kommer att nyttjas av Heljeröd 1:86. 
Slutligen anser vi att planen ej kan godkännas och fastställas utan att ovanstående frågor 
behandlats och löst i avtal mellan kommunen, ägaren/exploatören och vägföreningen. 
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Kommentar 

Under 2017 -18 stod det klart att överenskommelse om avtal inte kunde nås mellan fas-
tighetsägaren och vägföreningen. Planförslaget har därför ändrats till att ange hur frågan 
ska lösas genom lantmäteriförrättning.  
Vägföreningen yrkade även under samrådet att delar av vägföreningens område skulle 
övertas av kommunen. Av svaret i samrådsredogörelsen framgår att kommunen inte är 
beredd att ta över drift av vägar inom detta område. Inga nya fakta har tillkommit. Kom-
munens ställningstagande kvarstår.  
 
9. Heljeröd 1:21 

Planbeskrivningen visar fortsatt intrång på min fastighet. Jag motsätter mig detta men är 
öppen för en förhandling. Planförfattaren har misstolkat höjdkurvorna. I områdets cent-
rum finns en sänka, inte en höjning. Höjdprofilerna ska bitvis sänkas betydligt upp till 
6-8 meter. 
Kommentar 

Resultatet av fastighetsbestämning med särskild gränsutsättning 2019-01-18 är att ingen 
del av planförslaget innebär intrång på fastigheten Heljeröd 1:21. Grundkartan som är 
upprättad av Metria visar både sänkor och höjder inom fastigheten 1:86, vilket stämmer 
med verkligheten. 
 
10. Heljeröd 1:32 

Om stenhögen mot bäcken tas bort och det byggs i brottet - kan det medföra att vi får 
mer insyn och trafikljud. 
Kommentar 

Störningen under byggtiden är temporär, exploatören är villig att teckna avtal om att 
byggande inte ska ske under sommarmånaderna. Stenhögen mot bäcken behöver tas 
bort av säkerhetsskäl, oavsett om planförslaget genomförs eller inte. 
 
11. Heljeröd 1:33 

Vi motsätter oss dessa byggplaner. Vi kan inte förstå att det fortfarande finns en tanke 
på att bygga detta idiotbygge. Om det ska byggas något så är det i samklang med övrig 
bebyggelse i området. Dvs. enfamiljshus med trädgård. En miljö som vi med många har 
valt att bo i och inte vill ska försvinna. 
Då vår fastighet redan nu påverkas av trafiken på Heljerödsgatan, ser vi det som en 
omöjlighet att transportera sten och byggmateriel samt skapa en sådan betydande ök-
ning av trafikflöde på befintlig väg utan att anlägga en betydligt större väg. Vilket skulle 
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påverka och belasta vårt fina område negativt. Vi förutsätter givetvis att oavsett bygg-
nation ska inte befintliga tomter och fastigheter påverkas. 
Kommentar 

Planförslaget ändrades mellan samråd och utställning. Planområdet i utställningsvers-
ionen ligger i sin helhet utanför fastigheten Heljeröd 1:33. 
Däremot kan det finnas skrotsten på fastigheten Heljeröd 1:33 som behöver avlägsnas 
av säkerhetsskäl oavsett om planförslaget genomfrös eller inte. 
 

12.  Heljeröd 1:67 

Vi har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

• Länsstyrelsen och SGI: Frågor från SGI om stabilitet mot bäcken behöver klar-
läggas. 

• Lantmäteriet: Grundkartan saknar ett par inmätta gränspunkter. Utredning och 
eller fastighetsbestämning bör göras. Motivera val av enskilt huvudmannaskap. 
Förtydliga angående omprövning av gemensamhetsanläggning. 

• Heljeröd 1:21: Planen visar fortsatt intrång på min fastighet. Grundkartan visar 
fel höjdkurvor. 

• Heljeröd 1:32: om stenhögen mot bäcken tas bort kan det medföra att vi får mer 
insyn och trafikljud. 

• Heljeröd 1:33: Vi motsätter oss dessa byggplaner. Planen är inte i samklang med 
övrig bebyggelse i området. 

• Heljeröd-Sparöds Vägförening: Den viktigaste frågan för föreningen är det eller 
de avtal som måste träffas mellan vägföreningen, ägaren och kommunen. Då av-
tal saknas anser vi att planen inte kan antas. 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder 
mindre justeringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfatt-
ningen att föreslagna ändringar av planen inför antagande är av sådan art att det inte 
krävs en ny granskning. 
Planbeskrivningen 

• Buller från trafik på väg 174 ska redovisas och det ska visas att föreslagna bo-
stadsbebyggelsen klarar trafikbullerförordningens krav. 

• Avsnittet geotekniska förhållanden ska kompletteras med uppgifter från geotek-
niskt utlåtande 190625. 
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Genomförandebeskrivningen 

• Kompletteras med motivering för enskilt huvudmannaskap. 
• Kompletteras med uppgifter om fastighetsbestämning med särskild gränsutmärk-

ning 2019-01-18. 
• Beskriv konsekvenser för vägföreningen och hur frågan ska lösas genom lantmä-

teriförrättning, omprövning av gemensamhetsanläggning 
Plankartan 

• Byggrätten längst i nordväst på plankartan kompletteras med bestämmelse som 
föreskriver att suterrängvåning ska anordnas. 

Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

• Heljeröd 1:21, Sten Bengtsson 
• Heljeröd 1:32, Eva Magnusson 
• Heljeröd 1:33, Svante Nyblom 
• Heljeröd-Sparöds Vägförening 
• Helgeröd 1:56, Gry Isberg (från samrådet) 

  
Johan  Fransson Evelin Savik 

t.f. Plan och-exploateringschef Samhällsbyggnadschef 
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