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Detaljplan för Råghult 1:5 m.fl. Skomakarudden 
 

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING  

Hur utställningen har bedrivits 

Planförslaget är föremål för en andra utställning, kallad utställning 2.  
Utställning 2 av detaljplan för Råghult 1:5 m.fl. har genomförts i enlighet med PBL 
1987:90.  
Utställningshandlingar för detaljplanen daterad 2019-09-25, har varit utställda under ti-
den 30 oktober – 27 november 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kom-
munhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  
Utställningen kungjordes på kommunens anslagstavla samt genom annons i Bohuslä-
ningen 29 oktober 2019. 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsför-
teckning, har getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av utställningen har yttranden från 12 remissinstanser och ägare till 15 
fastigheter inkommit. Av dessa har ägare till 2 fastigheter inkommit för sent, 3 har inget 
att erinra och övriga 10 har synpunkter emot planförslaget.  Yttrandena har pga. sin om-
fattning här i vissa fall sammanfattats.  
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Området är sedan långt tidigare planlagd för både bostäder och verksamheter av olika 
slag. Länsstyrelsen ser positivt på den modernisering av mark- och vattenanvändningen 
som avses i den nya planen. Planförslaget innebär tillvaratagande av väsentliga all-
männa intressen på ett helt annat sätt än tidigare. Säkerställandet av tillgängligheten till 
vattenområdet och badplatsen samt bevarandet av naturmarken är kvaliteter som inte 
finns i den utsträckningen i den gällande planen. Länsstyrelsen anser att planförslaget 
utifrån plan- och bygglagens synvinkel medför en god resurshushållning. Den återstå-
ende tillståndsprövningen enligt miljöbalken kommer framför allt att bli en avvägning 
av planförslagets vattenanvändning i förhållande till de miljövärden som är kopplade till 
den aktuella vattenförekomsten.  
 
Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL  
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. 
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Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att ska-
das, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt mil-
jöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gäl-
lande 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 i allt väsentligt beaktats. Mot bakgrund 
av att den senaste utställningen av planen var år 2011 vill Länsstyrelsen uppmärksamma 
framför allt på att tillämpningen av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten har fått ett helt 
annat fokus under senare år vilket ställer högre krav i efterföljande tillståndsprövning i 
mark- och miljödomstol när det gäller vattenverksamheterna. Se vidare under rubriken 
prövning enligt annan lagstiftning. 
 
Geoteknik  
Kommunen bör värdera om det går att förtydliga planbestämmelsen b1 genom att konkreti-
sera vilka säkerhetshöjande åtgärder som är aktuella i olika delar av planområdet eller med 
en tydligare hänvisning till var i den geotekniska utredningen som åtgärderna återfinns. 
Länsstyrelsen instämmer i SGI:s rekommendation om att plankartan behöver hantera frågan 
om eventuella förändringar av bottennivån utanför strandkanten på något sätt i förhållande 
till de geotekniska stabilitetsfrågorna eftersom stabilitetsberäkningarna bygger på att botten-
nivån inte sänks.  
 
Stigande havsnivå 
Planen har anpassats efter nya nivåer för stigande havsnivåer vilket är bra. Kommunen 
anger nivåer på bostäder, verksamheter och gator som rimmar väl med länsstyrelsens re-
kommendationer i ”Stigande vatten”. Länsstyrelsen påpekade dock i sitt yttrande 2011 att 
nivåer bör regleras med lägsta grundläggningsnivå istället för lägsta golvnivå. Denna syn-
punkt kvarstår. Om nivå för färdigt golv anges bör detta kompletteras med en bestämmelse 
om att byggnader ska utföras med grundläggning som tål översvämning under denna nivå. 
 
Skyfall  
Av planhandlingarna framgår att det är viktigt att framtida byggnader höjdsätts så att dag-
vatten kan rinna bort från byggnader samt att inga instängda områden skapas. Vid extrema 
skyfall (100-årsregn) blir dagvattensystemet överbelastat och dagvattnet rinner då ytledes 
mot lågpunkter. Kommunen bör komplettera underlaget med en översiktlig bedömning av 
om detta utgör ett problem för planområdet och i så fall hur det ska hanteras.  
 
Förorenad mark  
Länsstyrelsen bedömer att nuvarande markundersökningar av förorenad mark är tillräckliga 
och att planbestämmelserna är tillräckliga för att hantera frågan. Bestämmelsen a3 bör dock 
omformuleras så att det framgår att bygglov eller marklov inte får ges förrän föroreningar i 
marken inte förekommer i sådan omfattning att det föreligger risk för människors hälsa och 
miljö. Hänvisningen till provtagningar för markens lämplighet är inte relevant eftersom 
markens lämplighet för ändamålet ska vara säkerställd under planprocessen.  
I planbeskrivningen anges under rubriken förorenad mark följande:  
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”För att tillräckligt låga föroreningshalter ska uppnås inom området mellan befintliga bygg-
nader och berget krävs sanering med avseende på arsenik-och kopparföroreningar samt kad-
mium och PAH med hög molekylvikt.”  
Länsstyrelsen anser att det är det lämpligt att också översiktligt beskriva hur saneringen kan 
genomföras eftersom markens lämplighet för bostäder hänger på att det går att genomföra.  
 
Sediment  
Marina sediment har tidigare undersökts och redovisats i rapporten ”Analys av marina sedi-
ment vid skomakarudden, Bovallstrand” (HydroGIS AB, 2011). Denna undersökning bör 
vara en del av planhandlingarna eftersom den refereras till i WSPs rapport Fördjupad miljö-
teknisk markundersökning Skomakarudden, Bovallstrand (sid 10 under rubriken 6 Riskbe-
dömning). De i rapporten gjorda undersökningarna kan behöva kontrolleras vid arbeten som 
kan påverka sedimenten i och runt planområdet. Det är viktigt att kunna konstatera att de 
undersökningar som gjorts är på lämpliga platser och med relevanta analyser. Eventuellt be-
höver kompletterande provtagningar utföras vid arbete som kan påverka sedimenten.  
 
Kultur  
Det är positivt att det finns en fotodokumentation av stridsvärnen i området och att en var-
sam igenfyllnad avses ske, kombinerat med informationstavla för att beskriva den historiska 
bakgrunden. På så vis kan spår från denna epok bevaras och pedagogiskt beskrivas för att 
kunna förstås även i framtiden.  
Det är också positivt att det finns ett gestaltningsprogram som bygger vidare på de karak-
tärsdrag som utgör Bovallstrands kulturhistoriska miljöer.  
 
Natur  
Strandskydd inträder vid ny planläggning och eftersom planprocessen påbörjades före 1 juli 
2009 är länsstyrelsen beslutsmyndighet för upphävande av strandskydd. Inom vattenområ-
den, gator och naturmark avses strandskydd ligga kvar vilket är positivt. Vid tillståndspro-
cessen prövar mark- och miljödomstolen strandskyddet i samband med vattenverksamhet-
ens tillåtlighet.  
I naturinventeringen föreslås som skyddsåtgärd att bestånden av arten stallört och gulkäm-
par, som finns på några ställen, bör flyttas till lämpliga och säkra biotoper, vilket Länssty-
relsen ser positivt på.  
 
Prövning enligt annan lagstiftning  
Detaljplanen innebär omfattande anläggningar och åtgärder som är tillståndspliktiga enligt 
11 kap i miljöbalken och ska prövas i mark- och miljödomstolen. Tillståndsprocessen ska 
föregås av ett samrådsförfarande som i sin tur kommer kräva mer detaljerade utredningar 
kring de planerade åtgärdernas påverkan på allmänna och enskilda intressen. I prövningen 
ingår bland annat att verksamhetsutövaren kan styrka att de planerade åtgärderna kan ske 
utan olägenhet för miljön med avseende på bl.a. påverkan på ålgräs, spridning av förore-
nade sediment och miljökvalitetsnormer för vatten. Möjligheten att genomföra de åtgärder 
som utgör vattenverksamhet i detaljplanen kommer således i stor utsträckning att avgöras i 
domstolen.  
Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att strandskyddet, i likhet med det som kommu-
nen anger i figuren i planbeskrivningen på s. 8, inte upphävs i någon av de delar som omfat-
tas av vattenområde. Denna bedömning omfattar även de delar som idag omfattas av land 
men som är tänkta att grävas ur till ”hamnbassänger”. Eftersom åtgärderna i vattenområdet 



 
 

 
2020-02-28 | Utlåtande | Byggnadsnämnden | Dnr BN 2003/708 

 

4 (31) 
 

ändå behöver prövas i domstol är det lämpligast att strandskyddsfrågan, med stöd av 7 kap 
16 § 2 st miljöbalken, hanteras i den prövningen och inte i ett beslut om upphävande för en 
detaljplan.  
Kommunen har i dagvattenutredningen redovisat flera alternativa sätt att hantera de ökade 
mängderna av föroreningarna i områdets dagvatten. Kommunen bör bestämma sig för vil-
ken hantering man vill gå vidare med så att frågan inte riskerar att ”falla mellan stolarna”. 
Upplysningsvis har statusklassningarna i VISS uppdaterats och kommunens material behö-
ver uppdateras med avseende på detta.  

Kommentar 
Planbestämmelsen b1 kompletteras med hänvisning till de sidor i den geotekniska utred-
ningen där man hittar information om föreslagna åtgärder.   
Plankartan kompletteras med en planbestämmelse om att muddring inte får utföras.  
Planbestämmelsen om placering av bostäder med hänsyn till risk för översvämning just-
eras till ”Bostäder får uppföras från en lägsta nivå på +3,2 m och verksamheter får upp-
föras från en lägsta nivå på +2,7 m, med hänsyn till risk för stigande havsnivå. Grund-
läggning, bottenbjälklag och installationer under lägsta nivå för bostäder respektive 
verksamheter ska utföras med en vattentålig konstruktion”. 
Planbeskrivningen och dagvattenutredningen förtydligas när det gäller hantering av sky-
fall. 
PM Förorenad mark har uppdaterats. I PM:et har WSP förtydligat bedömningen av för-
oreningssituationen inom delområde 3 (inom område a3 i plankartan). Utifrån den be-
dömningen ska den administrativa bestämmelsen a3 utgå. Plankartan kompletteras med 
upplysning om anmälan till tillsynsmyndigheten avseende masshantering.    
Hänvisningen till kontrollplanen förtydligas i PM förorenad mark. Kontrollplanen införs 
som bilaga 2.  
Rapporten ”Analys av marina sediment vid skomakarudden, Bovallstrand” (HydroGIS 
AB, 2011) läggs till som underlag till detaljplanen.  
Ansökan om upphävande strandskydd inom kvartersmark enligt ÄPBL ska skickas in 
till Länsstyrelsen och beslut ska finnas innan detaljplanen antas. 
Prövningen av vattenverksamhet för åtgärder i och över vatten, bl.a. hamnbassängerna 
sker efter planens antagande. 
Dagvattenutredningen förtydligas med de huvudsakliga åtgärderna för att hantera de 
ökade mängderna av föroreningar i områdets dagvatten.  
Dagvattenutredningen uppdateras med avseende på statusklassningarna i VISS samt 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
 

2. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras  
Beskrivning av hur x-området ska genomföras och skötas  
I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i planbeskrivningen om 
hur x-området är tänkt att genomföras eller skötas. Lantmäteriet vill här påpeka följande 
vad gäller x-områden:  
 Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att byggnads-

nämnden inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda en rättighet för 
allmänhetens tillträde till x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs 
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det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommu-
nal fastighet.  

 Om någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen ska 
ordna en rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta.  

 Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på x-områ-
den. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det därför rimligen 
på kommunen att ordna detta.  

 Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden sedan 
man t.ex. skapat rättighet för området.  

 Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-området 
krävs det att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det ska 
vara möjligt att bilda ett servitut på x-området i en lantmäteriförrättning.  

 
Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med anledning 
av att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Kommunen kanske borde överväga 
att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som x-om-
råde? 
 
Inlösen av allmän plats  
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommu-
nen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskom-
melse med den berörda  
 
Planbestämmelse finns men beteckning saknas i plankartan  
Bland planbestämmelserna finns bestämmelsen ”Marken ska vara tillgänglig för gemen-
samhetsanläggning för parkering på bottenvåningen.” med beteckningen g1. Lantmäte-
riet har dock inte kunnat hitta beteckningen på kartan. Detta behöver åtgärdas.  
 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark  
I planförslaget har kvartersmark för vandrarhem, hotell, restaurang, handel och kontor 
ändamål lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot vattenområden. Varken i grundkar-
tan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. 
Det är inte heller utrett till vilken fastighet det angränsande vattnet tillhör. 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. När gränsens 
läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge 
göras. 
 
Kommentar 
I planen redovisade x-område, ska vara tillgängligt för allmän gångtrafik. Rättigheten 
säkerställs med servitut till förmån för kommunal fastighet. Detta och framtida skötsel 
regleras i upprättat exploateringsavtal.  
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Genomförandebeskrivningen kompletteras med beskrivning om hur x-området ska ge-
nomföras och skötas. 
Planbestämmelsen g1 finns på plankartan inom användningsområdet KH2B2.  
Enligt tidigare avstyckning och gränsbestämning avseende 1:5, 1:25, 1:26, 1:27 och 
1:28 tillhör vattenområdet närmast strand respektive fastighet i enighet med Jordabalken 
1 kap 5 §. Var gränsdragningen mellan enskilt vatten och allmänt vatten går fastställs i 
samband med övrig fastighetsreglering vid genomförandet av detaljplanen.  
Övriga synpunkter noteras.  
 
3. Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra i detta skede och meddelar att ett medfinansieringsavtal 
ska träffas mellan Trafikverket och Sotenäs kommun om utbyggnaden av gång- och 
cykelbanan i detaljplan längs väg 174 innan detaljplanen antas. 
 
Kommentar 
Noteras.   
 
4. Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har inga synpunkter på föreslagen detaljplan utöver nedanstående syn-
punkter. 
 
Synpunkter  
Vid planering av bryggor och tilläggningsplatsers utformning bör hänsyn tas till svallpåver-
kan från angränsande farleder. Sjöfartsverket kommer inte att tillstyrka någon fartbegräns-
ning eller annan inskränkning i användandet av farleden.  
Sjöfartsverket noterar även att bryggornas placering medför att de kommer vara utsatta för 
vind och vågor, så även de flytande vågbrytarna.  
Sjöfartsverket rekommenderar att bryggorna förses med belysning och eller reflexer för att 
göras synliga för båttrafiken. Vid planering av belysningspunkter ska hänsyn tas så att dessa 
inte bländar sjöfarande eller påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för sjö-
fartens säkra navigation. Detta gäller även arbetsbelysning under anläggningsfasen. 
När byggnationen färdigställts ska dess koordinater geodetiskt bestämmas i SweRef 99 och 
rapporteras till ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för införande i sjökort. Även andra 
förändringar av information som anges i sjökort, exempelvis strandlinje eller bottentopo-
grafi, ska positionsbestämmas eller sjömätas enligt internationell standard FSIS44 och rap-
porteras. 
 
Kommentar 
Noteras. 
Redovisade synpunkter förs vidare in i projekteringsfasen. 
 
5. SGI 
SGI har tidigare avgett yttrande över samrådshandling (2010-06-21, dnr. 5.2-0912-
0809) och sen över utställningshandling (2011-02-10, dnr. 5,2-0912-0809). Kommunen 
antog inte detaljplanen efter första utställningen 2011, Därefter har lagar, förordningar 
och riktlinjer förändrats så att en uppdatering av planförslaget har genomförts. De upp-
dateringar som genomförts berör i det stora hela inte de geotekniska säkerhetsfrågorna, 
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förutom möjligen de nya riktlinjerna om en stigande havsnivå som innebär att byggna-
derna förläggs högre över havsnivån än tidigare samt implementeringen av höjdsystem 
RH2000. 
I samband med förra utställningen konstaterade SGI att de geotekniska och bergtekniska 
utredningarna var tillfyllest i planskedet och inga nya uppgifter har tillkommit som för-
anleder att ändra denna bedömning, varför den kvarstår. Likt tidigare noterar vi att en 
planbestämmelse reglerar att geoteknisk utredning "ska följas vid all form av anlägg-
ningsarbete i mark eller vatten, samt vid byggnation inom området" för område marke-
rat b1. För källarlösa hus hänvisas till bergteknisk utredning för rensning av block och 
eventuell bultning. SGI har inget att invända från geoteknisk säkerhetssynpunkt mot det 
som redovisas i den geotekniska och den bergtekniska handlingen, förutsatt att åtgär-
derna utförs, men vår bedömning är att planbestämmelsen är otydlig. Vi vill emellertid 
lyfta till Länsstyrelsen att avgöra om åtgärderna är säkerställda på ett plantekniskt god-
tagbart sätt. Notera att de åtgärder som redovisas i nämnda utredningar avser att säkra 
stabiliteten för området och utgör förutsättningar för planens genomförande. Vidare vill 
vi lyfta att de geotekniska och bergtekniska utredningarna inte har reviderats med avse-
ende på nytt höjdsystem, vilket kan vara värt att tydliggöra på något vis så att missför-
stånd inte uppstår. Återigen vill vi betona att stabilitetsberäkningarna förutsätter att bot-
tennivåer utanför strandkanten inte sänks med exempelvis muddring. SGI rekommende-
rar att detta säkerställs i planen, även om uppmaningen återfinns i den geotekniska ut-
redningen, eftersom muddring inte nödvändigtvis behöver uppfattas som anläggningsar-
bete. Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel inga hinder för 
fortsatt planläggning, förutsatt att ovanstående synpunkter hanteras. 
 
Kommentar 
Planbestämmelsen b1 kompletteras med hänvisning till de sidor i den geotekniska utred-
ningen där man hittar information om föreslagna åtgärder.   
Den geotekniska och den bergtekniska utredningen kompletteras med information att 
den är gjord utifrån det gamla höjdsystemet RH 70.   
Plankartan kompletteras med en planbestämmelse om att muddring inte får utföras.  
 
6. Bohusläns museum 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Med hänvisningen till tidigare yttrande tycker vi fortfarande att volymerna hos huskrop-
parna är för stora, har magasinskaraktär och är placerade för regelbundet, strikt och rät-
linjigt för att knyta an till traditionell kustsamhällesbebyggelse. 
När det gäller ”en marinarkeologisk utredning” återkommer vi till att kontakt åter igen 
bör tas med länsstyrelsen, kulturmiljö angående behovet av en sådan eller inte. Särskilt 
som det gått så lång tid sedan saken var aktuellt senast år 2006 (samrådsredogörelse 
2010-10-01). 
Utöver detta har vi inget nytt att tillföra utan hänvisar till tidigare yttranden. 
 
Kommentar 
Byggnadsvolymerna närmast vattnet har en huvudsaklig byggnadsritning vinkelrätt mot 
vattnet samt en mustig kulörsättning som överensstämmer med befintlig bebyggelse 
med vattenkontakt. Övrig bebyggelse överensstämmer med Bovallstrands bostadsbe-
byggelse på många sätt, både i form och kulör. 
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Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning att en marinarkeologisk utredning inte är nöd-
vändig. 
  
7. Naturskyddsföreningen 
SNF anser att det är viktigt att alla aktuella motstående intressen får komma till tals och 
att man därefter gör en noggrann bedömning av vad som är en från allmän synpunkt god 
hushållning med marken. 
 
Det är viktigt att bevara strandnära områden för friluftsliv och att värna om den biolo-
gisk mångfalden. Området är också mycket utsatt för extremväder, framför allt stigande 
havsnivåer. Strandskyddet vars syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för vår 
(allmänhetens) tillgång till områden för friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Strandskyddet ger också ett skydd mot 
riskfyllt byggande längs stränder där det finns risk för ras och översvämningar vilka 
kommer att öka betydligt på grund av de pågående klimatförändringarna.  
Synpunkter på detaljplaneförslaget måste enligt SNF innehålla en bedömning av beho-
vet av just dessa bostäder och vandrarhem/hotell på den här platsen samt en bedömning 
av om detaljplanen från en allmän synpunkt skulle innebära god hushållning med mar-
ken, strandlinjen och havet. Bedömning bör avse nutid samt framtiden för kommande 
generationer. Mot behovet av det som detaljplaneförslaget föreslår står behovet områ-
den för rekreation samt bevarandet av den biologiska mångfalden. SNF anser att det 
finns ett tydligt behov av rekreationsområdet samt att detaljplaneområdet har stora vär-
den avseende djurlivet i vattnet och på land. För att detaljplanen ska kunna godkännas 
måste strandskyddet upphävas. SNF kan inte se att villkoren för att upphäva ett strand-
skydd uppfylls. 
 
Behovet av havsnära områden som är tillgängliga för allmänheten är stort och bedöms 
komma att öka i framtiden. Det gäller särskilt den aktuella sträckan där exploaterings-
trycket är högt. Det är viktigt att stränderna runt Bottnafjorden skyddas. 
 
Det finns andra bättre alternativ att utnyttja området för. Områdets möjlighet att utnytt-
jas för friluftsliv kan förstärkas och möjligheten för bad ökas. Nya parkeringsplatser kan 
enkelt anläggas så att området blir lättillgängligt. Nuvarande förhållanden avseende 
havsmiljön och landmiljön förblir oförändrat bra eller kan förbättras. 
 
Sotenäs naturskyddsförening motsätter sig detaljplaneförslaget p.g.a.: 
• att behovet av vad detaljplanen föreslår är lågt och att behovet bättre kan uppfyllas på 
andra sätt, 
• att detaljplaneförslaget skulle innebära en oproportionerligt stor negativ påverkan på 
växt- och djurlivet på land- och i havet, 
• att syftet med strandskyddet skulle påverkas negativt, 
• att området är olämpligt med avseenden på klimatförändringars följder, bl.a. högre 
vattennivåer. 
 
Om en eventuell byggnation ska tillåtas i framtiden bör den i sådana fall begränsas till 
den inre delen av det som i detaljplaneförslaget kallas Fruktträdgården samt till den inre 
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delen av berget. Om man bygger på berget är det viktigt att en tillräckligt bred allmän 
yta bevaras på östra sidan så att allmänheten får tillträde. I MKB:n nämner beställaren 
Skomakarudden AB hyreslägenheter vilket är en bra boendeform. En ännu intressantare 
boendeform är Vänboendet i Gerlesborg, som fick Tanum kommuns Byggnadspris 2018 
samt var en av de 20 som nominerades till Årets Bygge 2019, vilket är samhällsbygg-
nadssektorns mest prestigefyllda tävling. 
 
Kommentar 
Planen är anpassad efter Länsstyrelsens rekommendationer för stigande havsnivå.  
Planen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen genom hela planområdet, 
vilket redovisas på plankartan med GÅNGVÄG1, NATUR och x-område.  
I den till planen upprättade naturinventeringen (Naturcentrum, upprättad 2010-10-07, ju-
sterad 2019-08-26) har man gjort en översiktlig naturinventering och naturvärdesbedöm-
ning av området, särskilt inriktad på terrestra miljöer samt förekomst av skyddsvärda arter 
(rödlistade arter, arter i artskyddsförordningen, m m). Naturinventeringen redovisar de 
arter som hittats inom planområdet och hantering av rödlistade arter som bedöms påver-
kas av planerad bebyggelse, se vidare i Naturinventeringen.  
Planområdet omfattas inte av strandskydd i dag, men strandskyddet inträder med auto-
matik när den nya detaljplanen vinner laga kraft. Ansökan om upphävande strandskydd 
inom kvartersmark enligt ÄPBL ska skickas in till Länsstyrelsen och beslut ska finnas 
innan detaljplanen antas. I planförslaget anges vilka delar av planområdet, som strand-
skydd ska upphävas. 
Vid tillståndsprocessen för vattenverksamhet prövar mark- och miljödomstolen strand-
skyddet inom vattenområde. Detta kommer att ske efter det att detaljplanen antagits.  
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i en detaljplan. 
 
8. Rambo 
Som det ser ut i detaljplanen kommer de enskilda bostäderna endast att erbjudas gemen-
samma kärl i avfallsskåp med utsortering av rest och matavfall. För att kunna erbjudas 
utsortering av förpackningar, tidningar och glas, så kallad Hemsortering i fyrfackskärl, 
krävs dels att vändmöjligheterna och transportvägarna stämmer överens med Sotenäs 
kommuns avfallsföreskrifter och finns plats för kärl på fastigheten. Se bilaga 2, Anvis-
ningar för transportvägar. 

 Verksamheten i den västra delen - ska finnas vändmöjligheter eller att kärlen står 
mot Huvudgata. 

 De tre sophusen längs Huvudgatan - är för små för att kunna erbjudas fastig-
hetsnära insamling av förpackningar och tidningar, så kallad Hemsortering i fyr-
fackskärl. Det kommer bara få plats för gemensamma kärl med rest och matav-
fall. Tänk dock på om trottoar finns behöver trottoarkanten fasas ner mot gatan 
för att lätt få kärlen till sopbilen. 

 Kvarteret Fruktträdgårdens sophus behöver vi tömma från huvudgatan, för att 
slippa backning, svårt att se i planen hur sophuset ligger i plankartan. 

 Sophus vid cykelparkering för en bostadshusen - Ingen bra lösning eftersom 
sommartid rör sig många människor till och från badplatsen. Vi föreslår att de 
friliggande villornas sophus flyttas till Fruktträdgårdens sophus, alternativ att de 
delar sophus. 
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 Bostadshusen i norra delen - Avfallshuset ligger vid en utfart mot Lokalgata ser 
det ut som i planen, och kommer inte godkännas av kommunens representant på 
grund av skymd sikt. Rambo föreslår att det ligger utefter Lokalgatan 10 meter 
från infarten. 

 
Bakgrund: 
Arbetsmiljö står i fokus i det nya insamlingssystemet, och stort fokus på att kärl/kärl-
skåp ska vara placerade i anslutning till sopbilens uppställningsplats. 
 
Kommentar 
I den västra delen vid verksamheterna ska kärlen placeras mot Dinglevägen inom fastig-
heten så att hämtning kan ske direkt från gatan.   
Inom kryssmarkerad mark utmed huvudgatan/lokalgata finns tillräckligt med plats för 
utökad sophantering.  
Sophuset vid bostäderna i Fruktträdgården töms mot Dinglevägen, illustrationsplanen 
uppdateras.  
Sophantering för bostäderna på berget flyttas till ett separat sophus vid Fruktträdgården. 
Området förses med ett g för att möjliggöra ett gemensamt hus för bostäderna på berget 
och bostäderna i Fruktträdgården. E-område ges en ny placering vid parkeringsplatsen. 
Tidigare föreslagen sophantering för bostäderna på berget föreslås bli naturmark. Sop-
huset för bostadshusen på den norra delen av berget flyttas något söder ut på plankartan 
genom att kryssmarkerad mark justeras.  
 
9. Västvatten AB 
Kommentar till detaljplan och tillhörande VA-utredningar: 
Kapacitet i spillvattennätet bedöms ok för anslutning av planområdet. Dock är ytterli-
gare anslutningar till Hunnebostrand avloppsreningsverk ej att rekommendera utan åt-
gärder. Åtgärder som då krävs är ombyggnad av verket för utökad dimensionering samt 
kväverening, vilket är förenat med stora kostnader.  
Ok, för dricksvattnet. OBS: Angiven momentan förbrukning i utredning ”VA Princip-
förslag 110117, BBK” med 1 l/s är för litet, vårt beräknade flöde är minst 3,2 l/s utan 
övriga ev. verksamheter, ett vandrarhem samt restaurangen.  
I ”PM Justering av ledningsplan” visas de ändringar som gjorts rån BBK:s förslag, här 
finns dock inte alla ändringar med. I dagvattenutredningen har man ändrat sträckning 
och utlopp för dagvatten i norr. Önskar att VA-förslagen (vatten, spill och dag) slås ihop 
till en ritning för att lättare se helheten, nu är det tre olika ritningar som hänvisas.  
 
VA-ledningar ska byggas enligt Västvatten AB:s standarder vilka idag delvis skiljer sig 
från de material som beskrivs i BBK:s utredning.  
 
Kommentar till detaljplan och tillhörande dagvattenutredning: 
Det kommunala dagvattenutloppet (600-ledningen) mellan fastigheterna 1:27 och 1:25, 
som föreslås läggas om: Föreslår att de två fastigheter/villor som i förslag är påkopplade 
på denna ledning istället tar hand om dagvattnet på egen hand likt de övriga, annars får 
de betala avgift för anslutningen till kommunal dagvattenledning. U-området, för att 
bilda ledningsrätt, för det kommunala utloppet behöver vara 6 meter brett centrerat över 
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ledningen. Det är svårt att se i plankartan men utrymmet ser ut att vara för litet (mindre 
än 6 meter brett). Denna ledning behöver förlängas så att utloppet hamnar längre ut i 
hamnbassängerna.  
 
Gällande flödesökningen för delområde A i utredningen. Borde inte befintligt flöde utan 
kf (39 l/s) jämföras med framtida flöde med kf (52 l/s)? Då blir flöde mer än 3 l/s. Som 
vi förstår det är den enda ändringen i detta område den grönyta i norr som blir grusad 
parkering. Här vore det positivt med fördröjning/rening innan parkeringsvatten ansluts 
till befintlig kommunal dagvattenledning, möjligtvis med föreslaget av översilningsyta. 
Finns utrymme för fördröjning av framtida 20-årsregn (inkl. kf.) till befintligt 20-års-
regn (utan kf) från denna parkering? 
 
Synpunkter på plankartan: 
Sotenäs Vatten har befintliga ledningar inom områden avsatta för parkering. U-områden 
(bredd 6 meter) saknas på plankartan, se markerade områden på bifogad kartbilaga. Det 
saknas också u-områden för några av de ledningar som kommer att ingå i gemensam-
hetsanläggningen.    
 
Ändra text i Genomförandebeskrivningen, under Avtal, sid 33: ”Avtal Västvatten och 
fastighetsägaren ska tecknas före planens antagande och föras in i exploateringsavtal”. 
Skriv istället: ”Avtal Sotenäs Vatten och fastighetsägaren ska tecknas före planens anta-
gande och föras in i exploateringsavtal”. 
 
Ändra text i Genomförandebeskrivningen, under Ansökan lantmäteriförrättning, sid 
36:”Kommunen ansöker och bekostar förrättning enligt fastighetsbildningslagen och 
ledningsrättslagen för genomförande av fastighetsbildning och inrättade av lednings-
rätt”. Skriv istället: ” Kommunen ansöker om och bekostar förrättning enligt fastighets-
bildningslagen för genomförande av fastighetsbildning. Sotenäs Vatten ansöker om och 
bekostar förrättning enligt ledningsrättslagen för inrättade av ledningsrätt”. 
 
Ändra text i Genomförandebeskrivning, rubrik ”Ekonomiska konsekvenser Sotenäs 
Vatten AB/Västvatten AB”, sid 36. Skriv istället ”Ekonomiska konsekvenser Sotenäs 
Vatten AB”. 
 
Ändra text i Genomförandebeskrivningen, under Tekniska frågor, Vatten och avlopp, 
sid 36: ”Kostnader och ansvar för utbyggnad av nya VA-ledningar åvilar fastighetsäga-
ren. Åtgärder i befintligt VA-nät åvilar kommunen”. Skriv istället: ”Kostnader och an-
svar för utbyggnad av nya VA-ledningar åvilar fastighetsägaren. Åtgärder i befintligt 
VA-nät, så som flytt av befintliga ledningar, som krävs för att genomföra planen åvilar 
fastighetsägaren”. 
 
Kommentar 
De VA-utredningarna (VA utredning Principförslag 101117 av BBK och PM Justering 
av ledningsplan 190827 av WSP) som är framtagna under planprocessen slås samman 
till en ny handling med en sammanslagen ritning för vatten, spill- och dagvatten.  
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Utredningen justeras med flöde på 3,2 l/s. Utredningen justeras även när det gäller led-
ningarnas standard som ska utföras enligt Västvatten AB:s standard.  
Dagvattenutredningen och planförslaget justeras så att det kommunala dagvattenutlop-
pet (600-ledningen) flyttas till lokalgatan norr om hamnbassängerna och u-området tas 
bort.      
Dagvattenutredningen uppdateras med förslag på fördröjning av dagvatten i området sö-
der om parkeringsplatsen. Utredningen förtydligas när det gäller hantering av skyfall. 
Plankartan kompletteras med u-område inom kvartersmark för parkering där befintliga 
ledningar finns.  
Texter i Genomförandebeskrivningen uppdateras enligt föreslagen text från Västvatten 
AB. 
 
10. Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 
invända mot planförslaget. Dock finns det en ledningsrätt för en fiberkabel genom 
Råghult 1:5 som behöver hanteras. På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar 
inom och intill aktuellt område markerade. Eventuell undanflyttning av Skanovas an-
läggningar bekostas av fastighetsägare/exploatör. Beställning skall göras i god tid innan 
eventuell åtgärd krävs. 
 
Kommentar 
Plankartan kompletteras med u-område inom kvartersmark för parkering där befintlig 
ledningsrätt finns.  
   
11. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Avfall 
Sotenäs kommun är i startgroparna att införa ett nytt insamlingssystem med utökad käll-
sortering vid bostaden, där det krävs större bilar för att hämta hushållsavfallet. Det 
anges 21 m i diameter i vändzon för sopbilen. Om man har tagit höjd för det nya 
insamlingssystemet är oklart.  
I hamnen bör det finnas möjlighet att lämna sådant avfall som typiskt sett uppkommer i 
respektive typ av hamn d.v.s. gästhamn, hemmahamn, hamn där turistfartyg kan angöra 
etc. Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2001 :13 reglerar avfallshantering även för 
fritidsbåtshamnar. 
 
Buller 
WSP har 2018 gjort en bullerberäkning för det aktuella planområdet. Beräkningen utgår 
dels ifrån årsdygnsmedel och utifrån trafik under högsäsong. Beräkningen visar att rikt-
värdet 60 dB(A) klaras för alla nya bostäder och att det maximala riktvärde 70 
dB(A) överskrids för flera av fastigheterna närmas Dinglevägen. Miljönämnden bedö-
mer dock att uteplats som klarar riktvärdet för maximalt buller kan anordnas för alla fas-
tigheter med vissa skyddsåtgärder. 
 
Dagvatten 
Vid den högsta havsnivån ligger alla fastboende ovanför vattenlinjen, de tillfälliga boen-
den och annan verksamhet främst vid udden hamnar då under vatten. Vi ser mycket po-
sitivt på om det genomförs reningsåtgärder (s. 18-20 i dagvattenutredningen) för 
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dagvattnet innan det når havet. Flera av åtgärdsförslagen har dessutom en förskönande 
effekt förutom att fungera som fördröjningsmagasin. 
 
Förorenad mark och sediment 
Tryckimpregnerat virke har enligt uppgift periodvis lagrats på land vid trävaruhandeln 
varvid impregneringsmedel har förorenat marken. Redovisningen för förorenad mark 
med provtagning, sanering och kontrollplan har vi inga synpunkter på. Ytterligare re-
ning av dagvatten ser vi positivt på. 
 
Även undersökning och provtagning av sediment utanför och invid strandlinjen på plan-
området bedömer vi som tillräcklig. Man har identifierat att botten är transportbotten, 
där föroreningar har svårt att ansamlas och att vattendjupet växer raskt. Man har även 
identifierat rester av sågspån och där även sett spår av syrebrist. Hur stor mängden såg-
spån är och om det skulle det skulle vara rimligt att sanera denna del av sedimenten tas 
inte upp i några beskrivningar.  
 
Miljönämnden anser att ålgräsängar ska värnas från både båttrafik, slitage från ankring 
samt påverkan från sediment och näringsämnen för att områdena ska kunna tillväxa. 
 
Man kommer att anlägga fritidsbåtshamnarna med flytbryggor och det är konstaterat att 
vattendjupet är tillräckligt för detta, men ser ändå att detta kan ge effekter så att trans-
portbotten förändras mot sedimentationsbotten inom hamnbassängerna. 
 
Om det byggs båtramp inom planen är det viktigt att man inte underlättar avspolning av 
båtbottnar i samband med upptag, genom att erbjuda färskvatten, eftersom det under en 
överskådlig tid kommer att används giftig båtbottenfärg på västkusten. Båtar bör hänvi-
sas till spolplattor med rening. Idag finns två spolplattor i Bovallstrand. 
Toatömningsstation och tankställe för fritidsbåtshamnar finns idag strax väster om plan-
området. Som vi förstår det så ges inga möjligheter till vinteruppställningsplatser av fri-
tidsbåtar inom planområdet, det behövs i så fall ordningsregler kring vårrustning och 
hantering av farligt avfall, för att minska risken för nya förorenade områden eller förore-
nat dagvatten. 
 
Lokaler/Badplats 
Miljönämnden ser positivt på att den allemansrättsliga tillgängligheten till badstranden 
säkerställs i detaljplanen. 
 
Naturvärden 
En naturinventering utfördes av Naturcentrum 2010 (uppdattrad 2019) som identifierar 
ett område med påtagligt naturvärde (klass 3) och ett område med Högt naturvärde 
(klass 2) samt två områden med visst naturvärde (klass 4). Områdena med klass 2 och 3 
lämnas i huvudsak orört enligt planförslaget och får bestämmelsen NATUR. Dessa om-
råden används även av allmänheten för bad och rekreation. Miljönämnden ser positivt 
på att dessa område sparas som naturmark och att tillgängligheten till området 
säkerställs. 
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Strandskydd 
När den gamla detaljplanen upphävs i samband md att den nya detaljplanen antas återin-
träder strandskydd åtminstone 100 meter. Strandskyddet behöver därför hanteras i den 
nya detaljplanen. Enligt planförslaget ska strandskyddet upphävas inom all kvarters-
mark, det innebär att strandskyddet återinträder på gatumark, natur och i vattnet. 
 
Miljönämnden anser att strandskyddet även ska upphävas inom vattenområde med plan-
beteckningarna W2, WV1, WV2, WV3, WV4. Det finns ingen garanti att det går att med-
dela dispens för dessa anläggningar även med en detaljplan som stöd. Det är därför 
bättre att upphäva strandskyddet för att säkerställa att bryggor kan byggas. 
 
Miljönämnden delar delvis planförfattarens bedömning, de utfyllda landområdena inom 
planområdet saknar betydelse för djur och växters livsvillkor som är ett av strandskyd-
dets två syften. Hela planområdet bortsett från bebyggda ytor är idag allemansrättsligt 
tillgängliga. Det är därför miljönämndens bedömning att obebyggda ytor inom planom-
råde inte är ianspråktagen för det tänkta ändamålet dvs bostäder och hotellverksamhet 
och att 7 kapitlet 18c § punkt 1 inte är tillämplig för att upphäva strandskyddet inom 
dessa områden. 
 
Miljönämnden bedömer att det återinträdda strandskyddet istället kan upphävas inom 
planområdet med stöd av 7 kapitlet 18c § punkt 5, då exploateringen av området utgör 
ett angeläget allmänt intresse i form av tätortsutveckling. 
 
Strålning 
Miljöenheten ser positivt på att byggnader ska konstrueras radonsäkert då planområdet 
är inom högriskmark för radon. 
 
Kommentar 
Vändplatsen vid slutet av lokalgatan ute på udden har en diameter om 18 samt plats för 
ytterligare 1,5 meter svepyta och följer Rambos anvisningar för transportvägar. Planil-
lustrationen förtydligas med mått för vändzonen.  
Hamnen är inte planerad som någon gästhamn utan är till för de tillkomna bostäderna. 
Avfallshantering sker därför inom den egna fastigheten.   
Dagvattenutredningen förtydligas med de huvudsakliga åtgärderna för att hantera de 
ökade mängderna av föroreningar i områdets dagvatten, fördröjning och rening ska 
främst ske genom makadamfyllda magasin.  
Enligt rapporten ”Analys av marina sediment vid skomakarudden, Bovallstrand” (Hyd-
roGIS AB, 2011), som bifogas antagandehandlingarna, finns det inget behov av sane-
ring av sågspån på botten. Plankartan kompletteras även med en planbestämmelse om 
att muddring inte får utföras.  
I miljökonsekvensbeskrivningen finns det beskrivet att det ålgräsbestånd som finns öster 
om udden ligger utanför hamnens inramning med bryggor och bedöms ej påverkas av 
båttrafiken från och till hamnbassängen. Ej heller torde någon risk för propellermudd-
ring i hamnens inre del föreligga, då båtarna förtöjs med fören mot land och vattendju-
pet är tillräckligt stort. 
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Någon båtramp är inte planerad inom planområdet. Befintliga anläggningar i Bovall-
strand kommer att nyttjas för båtupptagning och rengöring.  
Upphävandet av strandskydd inom vattenområden prövas av mark- och miljödomstolen 
i tillståndsprocessen av vattenverksamheten efter att detaljplanen antagits. 
Upphävandet av strandskydd inom kvartersmark prövas av Länsstyrelsen innan detalj-
planen antas. 
 
12. Räddningstjänsten 
Har inga invändningar emot planen.  
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
 
13.  Finntorp 1:10 och 1:11  
Såsom ägare till grannfastigheterna FINNTORP 1:10, FINNTORP 1:11 och FINN-
TORP 1:144 har jag följande synpunkter; 
1. Jag hälsar med tillfredsställelse att mina fastigheter inte ingår i detta förslag till de-
taljplan. 
2. Jag anser att Sotenäs kommun såsom väsentlig markägare inom den föreslagna detalj-
planen bör utöva sitt inflytande att anpassa innehållet i detaljplanen till mer realistiska 
förutsättningar och väsentligt bantat exploateringsförslag. 
Jämför med planen för KORPÅSBERGET med en plan för 32 fastigheter och en faktisk 
byggnation på 9-10 fastigheter. Planförslaget sid 22-25 talar om dels en kraftig exploa-
tering i den västra delen av planområdet (gamla Sotenäs Trävaru AB) med anlagda 
hamnbassänger, tolv friliggande tvåvåningshus samt "verksamheter som handel, kontor, 
restaurang, hotell eller vandrarhem." dels på Skomakaruddens norra spets "turistiskt bo-
ende ... med restauranger, mindre bostäder ... vandrarhem/hotell ... 
Det måste ifrågasättas realismen i att föreslå restauranger, hotell/vandrarhem både i det 
västra och i det norra området.  
Härtill kommer i planförslaget beskrivna markföroreningar i det västra planområdet. 
Som gränsade fastighetsägare kräver jag att ordentliga markprover tas i delområde 3 
(sid 18) och att bortforsling sker av förorenad mark. 
3. Jag anser att både befintlig badvik med sandstrand inne i viken och befintlig badstege 
på berget längst i norr ska bevaras för de många i Bovallstrand, som nu nyttjar dessa 
båda badmöjligheter. Den befintliga badstegen i norr förbigås med tystnad i planförsla-
get.  
Jag anser att hela det klipparti, där badstegen är samt det gamla militärvärnet liggande 
ovanför badstegen bör reserveras som badplats för allmänheten. Detta innebär att den 
föreslagna marinan i norr antingen bör utgå helt eller flyttas österut= den får inte in-
skränka på befintlig badstege, som är mycket uppskattad sedan många år! 
Badstegen är den enda kommunala badplatsen i Bovallstrand med friskt strömmande 
havsvatten i Bottnafjorden ! 
Det är vilseledande att i "Utställning 2" inte låtsas om alla de inlägg som gjordes i "Ut-
ställning l" om vikten att bevara allmänhetens tillgång till badstegen längst i norr. San-
nolikt sker detta för att "smygvägen" ta bort denna badstege och i stället bereda plats för 
den föreslagna nya marinan. 
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4. Antalet nya hus är för många för att det ska bli en varsam exploatering. Jag anser att 
de fyra yttersta husen bör utgå ur planförslaget. 
 
Generellt 
Mot bakgrund av Skomakaruddens framtida användning är av stort och allmänt intresse 
för såväl permanentboende som sommarboende i Bovallstrand uppmanar jag Sotenäs 
kommun att anordna ett möte med Medborgardialog kring den föreslagna detaljplanen. 
 
Kommentar 
Markföroreningar hanteras enligt planbestämmelserna. Genomförande av sanering 
framgår av planbeskrivningen.  
Omnämnd badstege är kvar i befintligt läge och ligger inom naturmark (allmän plats-
mark).  
Stridsvärnet bevaras inom naturmark. I planbeskrivningen beskrivs hur värnet ska han-
teras inför framtiden. 
Planförslaget ändras ej.  
Synpunkterna tillgodoses ej.  
 
14. Finntorp 1:141 
Vi motsätter oss inte byggnation, men vi motsätter oss att nybyggnationen blir högre än 
nuvarande Sotenäs Trävaru lokaler är. (Som ni har ritat ut på er hemsida är det en 
mycket liten del av vattnet vi kan se).  
 
Kommentar 
Utsikten kan komma att begränsas när planområdet är utbyggt. Till skillnad från nu gäl-
lande detaljplan tar detta planförslag stor hänsyn till bakomliggande fastigheter genom 
en medveten planering av stråk som inte får bebyggas. Dessa redovisas på plankartan 
som punktprickad mark, gångfartsgata och lokalgata. 
Detaljerade siktstudier har tagits fram för ett flertal fastigheter. Bygglovritningar från 
kommunens arkiv har använts för att ge en så detaljerad beskrivning av siktförhållan-
dena som möjligt. Siktstudierna redovisas i bild för respektive fastighet i detta utlåtande. 
Planförslaget ändras ej.  
Synpunkterna tillgodoses ej.  
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15. Finntorp 1:142 
Vi har följande synpunkter på föreslaget till detaljplan: 

 Byggnaderna vid ”hamnbassängerna” är ca 1,5 meter för höga. 
 Utsikten från vår fastighet kommer kraftig att beskäras och missgynnar fastig-

heten. 
 Antal parkeringsplatser är för få. De befintliga utanför 1:6 är under sommarmå-

naderna redan fullt utnyttjade. 
 Trafiken på Gränsnäsgatan får inte öka. Hur säkerställs detta? 
 Säkerställa att fastigheterna på Gränsnäsgatan har tillgängliga parkeringsmöjlig-

heter på Gränsnäsgatan. 
 Markundersökningarna som är gjorda har uppmärksammat mycket höga halter 

av arsenik, koppar o andra tungmetaller.  Garantier krävs att dessa inte släpps ut 
i naturen i närområdet, eller på annan plats, i samband med byggnationen.  

I övrigt är vi positivt inställda till att området utvecklas. 
 
Kommentar 
Beträffande utsikt, se kommentarer Finntorp 1:141.  
Inget tyder på att trafiken på Gränsnäsgatan kommer att öka. Parkering för eget behov 
ska ske inom den egna fastigheten. Fler allmänna parkeringsmöjligheter kommer att 
skapas inom planområdet. I plan- och genomförandebeskrivningen beskrivs parkerings-
situationen detaljerat. 
Markföroreningar hanteras enligt planbestämmelserna. Genomförande av sanering 
framgår av planbeskrivningen.  
Planförslaget ändras ej.  
Synpunkterna tillgodoses ej.  
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16. Heljeröd 1:16 och 1:24 
På Sotenäs kommuns hemsida säger man sig vara Sveriges vackraste kommun. Bovall-
strand i nuvarande skepnad är en pärla med närheten till havet och med vackra berg som 
bakgrund till bebyggelsen. Att klä berget på Skomakarudden med hus skulle förstöra in-
trycket av Bovallstrand som en genuin bohuslänsk miljö. 
I inledningen till planen sägs att Bovallstrand har en bra farled ut till öppet hav. Vid 
Skomakarudden finns den enda kaj i kommunens norra del där fartyg kan lossa och 
lasta. Idag finns inget behov av lastkaj men det kan komma att ändras i framtiden med 
begränsning av den omfattande trafiken på landsvägarna. Att blockera möjligheten att 
ha tillgång till en hamn med bra förbindelse med landsväg genom att anlägga en båt-
hamn är obegripligt kortsiktigt. 
Det finns två badplatser på Skomakarudden, varav en tas upp i planen. Badstranden an-
vänds flitigt av främst barnfamiljer, både boende och tillresta från omgivande lands-
bygd. Det är därför viktigt att det finns möjlighet att parkera nära badplatsen. 
Det föreslås att bygga en brygga till befintligt skär. Det är en helt onödig sak och den 
skulle bara vara i vägen för de badande. Den första höststormen skulle förstöra bryggan. 
Den badplats som ligger närmast kajen och som inte omnämns i planen är flitigt använd 
och berget runtom är ett populärt område att samlas och umgås. 
Generationer av barn har badat i viken och lekt i bergen. Bebyggelse skulle fördärva 
möjligheten till aktiva fritidsaktiviteter som att springa runt i bergen som omväxling till 
att bada. 
I planen tar man upp placeringen av hus på berget och anser att man har anpassat sig till 
övrig bebyggelse Bovallstrands centrum med hus som har berg som bakgrund. Tyvärr 
har det blivit vanligt att bygga utan tanke på att landskapets silhuett förstörs. Det finns 
dessutom flera redan planlagda områden bl.a. Korpåsberget, Heljeröd 1:8 och i anslut-
ning området på Säm som kan bebyggas. Det råder alltså ingen brist på tomter och det 
är därför onödigt att förstöra det vackra berget med hus som enligt förslaget kunde vara 
placerade i vilken förstad som helst. 
Tanken att utveckla Bovallstrand må vara god men stora delar av de presenterade pla-
nerna har ingenting med utveckling att göra och medför att mycket av karaktären som 
genuint kustsamhälle går förlorad. 
 
Kommentar 
Lastkaj och tillhörande rangerområde strider mot planens intentioner att tillgängliggöra 
området för allmänheten. Vägnätet utanför planområdet bedöms dessutom inte hålla till-
räcklig standard för tyngre trafik.  
Omnämnd badstege är kvar i befintligt läge och ligger inom naturmark.  
Fler allmänna parkeringsmöjligheter kommer att skapas inom planområdet. I plan- och 
genomförandebeskrivningen beskrivs parkeringssituationen detaljerat. 
Planförslaget ändras ej.  
Synpunkterna tillgodoses ej.  
 
17. Heljeröd 1:65 
Vi i Hållbukten AB ägare av Heljeröd 1:65 har följande synpunkter: 
Som tidigare enligt skrivelse 2010-06-30  
Hållbukten AB har följande nyttjanderätter som inskrivits och belastar Råghult 1:5:  
- Stentäkt 
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- Bergsområde 
- Upplagsplats,  
- Väg m m  
Vi ser inte hur den föreslagna detaljplanen kan genomföras utan inskränkningar av 
dessa nyttjanderätter. Hållbukten AB kommer inte att godkänna några inskränkningar. 
Föreslagen ny vägsträckning med föreslagna väghöjder innebär att infart till Heljeröd 
1:65 får höjdförhållande som ej kan accepteras. Likaså blir anlagd sjösättningsramp 
omöjlig att nyttja som tänkts. För Heljeröd 1:65 är befintlig väg helt tillräcklig för Håll-
bukten AB. 
Med nuvarande detaljplan kan vi inte godkänna VA-ledningar dras på Heljeröd 1:65.  
Utöver det ovan nämnda från 2010 har vi följande synpunkter: 
Förändringen i detaljplanen förstör unika naturförhållanden som Skomakarudden utgör. 
Skomakarudden en mycket unik badplats med god tillgänglighet och som utnyttjas 
mycket. Med byggnation på skomakarudden kan vattenkvalitet förändras samt byggna-
der kommer att förstöra denna unika miljö för bad och rekreation. 
 
I planarbetet beskrivs många allvarliga hinder för att förverkliga den föreslagna detalj-
planen. 
-Förorenad mark 
-Översvämningsrisker  
-Säkerhets avgränsning mot badplats  
-Påverkan på naturen  
-Skredrisk m.m 
Samtliga ovan nämnda frågeställningar kommer inte att kunna garanteras. Vilket gör det 
omöjligt att genomföra byggnation enligt föreslagna detaljplanen.  
Miljökonsekvensbeskrivningen har identifierat sårbara växtarter, såsom oxlar, som 
måste bevaras. Även ändrade vattenströmmar kommer att påverkar ålgräset öster om 
Råghult 1:5. 
Då Hasselsnok har hittats i närområdet och områdets miljö med skrotsten är optimalt för 
dem finns Hasselsnok med all säkerhet även i detta område.   
Utifrån synpunkterna ovan föreslår Hållbukten AB Byggnadsnämnden att avsluta detta 
förslag till detaljplan. 
 
Kommentar 
Fastighetsförteckningen är uppdaterad efter utställning 2 och den visar att det inte längre 
finns några nyttjanderätter som belastar Råghult 1:5. 
Lokalgatans höjd är anpassad till Länsstyrelsens rekommendationer för stigande vatten. 
Lokalgatans utbredning på plankartan utökas mot plangräns så att anslutning av lokal-
gata i gällande detaljplan inom Heljeröd 1:65 möjliggörs.  
Ledningsdragningar hanteras genom fastighetsförrättning.  
PM Förorenad mark har uppdaterats. I PM:et har WSP förtydligat bedömningen av för-
oreningssituationen inom delområde 3 (inom område a3 i plankartan). Utifrån den be-
dömningen ska den administrativa bestämmelsen a3 utgå. Plankartan kompletteras med 
upplysning om anmälan till tillsynsmyndigheten avseende masshantering.    
Hänvisningen till kontrollplanen förtydligas i PM förorenad mark. Kontrollplanen införs 
som bilaga 2.  
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Planförslaget kan genomföras med hänsyn till risk för översvämning med stöd i planbe-
stämmelsen ”Bostäder får uppföras från en lägsta nivå på +3,2 m och verksamheter får 
uppföras från en lägsta nivå på +2,7 m, med hänsyn till risk för stigande havsnivå. 
Grundläggning, bottenbjälklag och installationer under lägsta nivå för bostäder respek-
tive verksamheter ska utföras med en vattentålig konstruktion”. 
Bryggor inom hamnområdet WV1 ska utformas på ett sådant vis att angöring på dess ut-
sida mot W1 ej är möjlig (se planbestämmelsen ”brygga”) för att inte störa badplatsen.   
Enligt den Naturinventering som gjorts för detaljplanen är den samlade bedömningen att 
planerad bebyggelse inte påverkar områden med höga naturvärden, det bestånd av 
stallört som förekommer i den norra delen av planområdet föreslås flyttas, se vidare i 
Naturinventeringen. 
Plankartans bestämmelse b1 förtydligas med en hänvisning till var i den geotekniska utred-
ningen som de säkerhetshöjande åtgärderna som är aktuella i olika delar av planområdet 
återfinns. Plankartan kompletteras även med en planbestämmelse om att muddring inte 
får utföras.  
I miljökonsekvensbeskrivningen finns det beskrivet att det ålgräsbestånd som finns öster 
om udden ligger utanför hamnens inramning med bryggor och bedöms ej påverkas av 
båttrafiken från och till hamnbassängen. Ej heller torde någon risk för propellermudd-
ring i hamnens inre del föreligga, då båtarna förtöjs med fören mot land och vattendju-
pet är tillräckligt stort. 
I naturinventeringen har man inte hittat någon hasselsnok vid inventeringarna gjorda 
2010 och 2019.  
Planförslaget ändras ej.  
Synpunkterna tillgodoses ej.  
 
18. Råghult 1:6 delägare 1 
Angående byggnationen framför Råghult 1:6 Skomakarudden som har ett attraktivt läge 
anser vi att denna byggnation kommer att reducera värdet på Råghult 1:6. Det är 3 hus 
som ligger i fil precis framför Råghult 1:6 och kommer att skymma all utsikt över 
Bottnafjorden. Detta hus har också ett attraktivt värde som vi ägare är mycket måna om, 
dessutom kommer det att bli mycket trafik med allt som är tänkt att byggas, vandrar-
hem, restaurang m.fl. Förstår att samhället måste utvecklas men inte på andras bekost-
nad.  
 
Kommentar 
Beträffande utsikt, se kommentarer Finntorp 1:141.  
Enligt trafikutredningen i planhandlingarna är trafikökningen måttlig och att ökningen 
är störst under sommaren. Utredningen visar att vägnät och placering av tillkommande 
parkeringar att infrastrukturen är fortsatt hållbar.    
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19. Råghult 1:6 delägare 2 
Jag godkänner inte ovanstående planlösning. 
Ett genomförande av: 
"DETALJPLAN FÖR Råghult 1 :5 m.fl. Skomakarudden, Bovallstrand. Sotenäs kom-
mun, Västra Götalands län" kommer att ge stora negativa effekter på Bovallstrands om-
givning som skärgårdsidyll. 
Detaljplanen medför en sänkning av marknadsvärdet på vår fastighet, trängsel i nära 
omgivning samt förstörd havsutsikt från fastigheten. 
Parkeringsplatsen utanför vår fastighet kommer att utnyttjas mycket mer av utökat bo-
ende som planlösningen visar och kommer att i stor utsträckning störa vår integritet. 
Fler båtbryggor innebär ökad båttrafik som eventuellt kan ge mer klimatutsläpp samt 
störa vår badvik. 
Jag vill att projektet/detaljplanen stoppas i sin helhet och ej genomförs. 
 
Kommentar 
Se kommentarer till Råghult 1:6, delägare 1. 
Fler allmänna parkeringsmöjligheter kommer att skapas inom planområdet. I planbe-
skrivningen beskrivs parkeringssituationen detaljerat. 
Båtbryggors påverkan på miljön kommer att prövas av Mark- och miljödomstolen i 
samband med tillstånd för vattenverksamhet.  
Planförslaget ändras ej.  
Synpunkterna tillgodoses ej.  

 
20. Råghult 1:8 
Vi har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
21. Råghult 1:18  
Jag är orolig över att en mycket stor del av min havsutsikt försvinner. Skulle gärna se att 
husen som byggs blir en våning lägre.  
 
Kommentar 
Beträffande utsikt, se kommentarer Finntorp 1:141.  
Planförslaget ändras ej.  
Synpunkterna tillgodoses ej.  
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22. Råghult 1:20 
Jag har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 

 
23. Råghult 1:38 
Vi har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
24. Råghult 1:40 
För att fatta mig kort: Se tidigare brev om mina synpunkter i samband med utställning 
av planen 2011. Dessa finns i arkivet för ärendet! 
 
Kommentar 
Hänvisar till samrådsredogörelsen 2010-10-01. 
Planförslaget ändras ej. 
Synpunkterna tillgodoses ej.  

För sent inkomna yttranden 

25. Råghult 1:15 
Framför synpunkter emot planförslaget. 
 
26. Råghult 1:16 
Framför synpunkter emot planförslaget. 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
 Planbestämmelsen b1 ska förtydligas. 
 Planbestämmelser för lägsta golvnivåer ska förtydligas.  
 Planbestämmelsen a3 ska förtydligas. 
 Förändringar av bottennivån utanför strandkanten ska förtydligas.  
 Rapporten ”Analys av marina sediment vid Skomakarudden, Bovallstrand” 

(HydroGIS AB, 2011) ska ingå som ett underlag till planhandlingarna. 
 

Lantmäteriet 
 Förtydliga hur x-områdena ska genomföras. 

 
Statens Geotekniska Institut 
 Planbestämmelsen b1 ska förtydligas.  
 Geotekniska och bergtekniska utredningar ska förtydligas med redovisning av 

vilket höjdsystem de är utförda i. 
 Bottennivåer ska regleras så att de inte får sänkas med exempelvis muddring. 

 
Naturskyddsföreningen 

 Syftet med strandskyddet påverkas negativt 
 Att planförslaget innebär negativ påverkan på växt- och djurlivet.  
 Att planförslaget är olämpligt p.g.a. klimatförändringars följder. 

 
Rambo 
 Placering av sophus och dimensioner på vändplaner bör förtydligas och justeras. 

 
Västvatten 
 Dagvattenutloppet (600-ledningen) behöver ett bredare u-område samt utlopp 

längre ut i hamnbassängen.  
 Plankartan ska kompletteras med u-områden där befintliga ledningar går genom 

kvartersmark 
 

Skanova 
 Har en ledningsrätt inom planområdet som behöver hanteras.  

 
Miljönämnden 
 Strandskyddet ska även upphävas inom vattenområdet.  
 Det återinträdda strandskyddet kan upphävas inom planområdet med stöd av 

miljöbalken 7 kapitlet 18c § punkt 5, då exploateringen av området utgör ett an-
geläget allmänt intresse i form av tätortsutveckling. 

 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 

 Framförallt synpunkter på nya byggnaders höjder och volymer och att deras ut-
siktsförhållanden försämras samt att trafiken ökar. 
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Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

Efter genomförd utställning 2 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 utställning. 
 
Justeringar som föreslås: 
Plan- och genomförandebeskrivningen 

 Planbeskrivningen och dagvattenutredningen förtydligas när det gäller hantering 
av skyfall. 

 Planbeskrivningen och PM förorenad mark kompletteras med beskrivning om 
hur man sanerar området med planbestämmelsen a2. 

 PM Förorenad mark har uppdaterats. I PM:et har WSP förtydligat bedömningen 
av föroreningssituationen inom delområde 3 (inom område a3 i plankartan). Uti-
från den bedömningen ska den administrativa bestämmelsen a3 utgå. Plankartan 
kompletteras med upplysning om anmälan till tillsynsmyndigheten avseende 
masshantering. Hänvisningen till kontrollplanen förtydligas i PM förorenad 
mark. Kontrollplanen införs som bilaga 2.  

 Rapporten ”Analys av marina sediment vid skomakarudden, Bovallstrand” 
(HydroGIS AB, 2011) läggs till som planhandling och sammanfattas i planbe-
skrivningen och MKB. 

 Planbeskrivningen och dagvattenutredningen förtydligas med de huvudsakliga 
åtgärderna för att hantera de ökade mängderna av föroreningar i områdets dag-
vatten.  

 Planbeskrivningen och dagvattenutredningen uppdateras med avseende på sta-
tusklassningarna i VISS samt miljökvalitetsnormer för vatten. 

 Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om hur x-området ska genomföras 
eller skötas. Rättigheten säkerställs med servitutsrätt, till förmån för kommunal fas-
tighet, och detta och framtida skötsel regleras i upprättat exploateringsavtal.  

 Den geotekniska utredningen kompletteras med information att den är gjort utifrån 
det gamla höjdsystemet RH 70. 

 u-området för dagvattenledningen för det kommunala dagvattenutloppet (600-led-
ningen) tas bort. 

 Planbeskrivningen förtydligas när det gäller hantering av skyfall samt förslag på 
fördröjning av dagvatten i området söder om parkeringsplatsen. 

 Genomförandebeskrivningen uppdateras enligt föreslagen text från Västvatten AB. 
 Redaktionella synpunkter som framförts under utställningstiden har också inar-

betats i planhandlingarna.  
 
Plankartan 

 Planbestämmelsen b1 kompletteras med hänvisning till de sidor i den geotekniska 
utredningen där man hittar information om föreslagna åtgärder.  

 Plankartan kompletteras med en planbestämmelse om att muddring inte får utföras.  
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 Planbestämmelsen om placering av bostäder med hänsyn till risk för översvämning 
justeras och kompletteras med formuleringen ”Grundläggning och bottenbjälklag 
ska utföras med en vattentålig konstruktion”. 

 Plankartan justeras genom att området för sophantering för bostäderna på det södra 
berget flyttas till ett område i anslutning till Dinglevägen. Sophusen för bostäderna 
på berget och Fruktträdgården placeras inom det område som tidigare varit avsatt 
för en transformatorstation. Plankartan justeras så att naturmarken utökas i anslut-
ning till cykelparkeringen där sophus tidigare låg. E-området för transformatorstat-
ion flyttas till en plats i anslutning till (parkering) vid Dinglevägen.  

 Plankartan justeras genom att kryssmarkerad marks utbredning söder om gångfarts-
gatan till bebyggelsen till det norra berget justeras så att planerat sophus inte skym-
mer sikten i utfarten.  

 Plankartan kompletteras med u-område inom kvartersmark för parkering där befint-
liga ledningar finns. 

 Plankartan kompletteras med g för gemensamhetsanläggning inom områden som är 
tänkta för sophus. 

 Plankartan justeras genom att naturmarken mot Heljeröd 1:65 tas bort.  
 Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter över överkant golvbjälklag som re-

glerar byggnadshöjden för husen på bergen kompletteras med en förklaring om att 
bergets högsta nivå är 1 meter från byggnaden. 

 Prickmark inom m1-område ändras till korsmark. 
 Planbestämmelsen för högsta byggnadshöjd, som reglerar byggnaderna på ber-

get, förtydligas gällande bergets högsta nivå med 1 meter från byggnadens fa-
sad. 

 Byggnadshöjd införs för de två byggrätter där suterrängvåning medges (inom 
v2). 

 Plankartan kompletteras med egenskapen bryggdäck inom prickmark inom använd-
ningsområdet KH2 på udden.  

 Planbestämmelse som reglerar att användningsområdet V1 ska utgöras av en fastig-
het införs på plankartan.  

 Byggrätten inom användningsområdet KH2B2 begränsas genom planbestämmelse 
e8 som reglerar utnyttjandegraden.  

 Redaktionella synpunkter som framförts under utställningstiden ska också inarbetas 
i planhandlingarna.  

 
Illustrationsplanen 

 Justeras så att sophusen vid Fruktträdgården nås från Dingelvägen.  
 Förtydligas med mått för vändzonen i slutet av lokalgatan på udden. 
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Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

Finntorp 1:10 och 1:11 Christine Ivarsson 

Finntorp 1:141 Margareta Ohlsson, Petter Ohlsson 

Finntorp 1:142 Eva Nitenius, Ulf Nitenius 

Heljeröd 1:16 och 1:24 Marie Louise Samuelsson 

Heljeröd 1:65 Hållbukten AB 

Råghult 1:16  Gunborg Sörensson (numera dödsbo) (från samrådet) 

Råghult 1:18 Åsa Lindholm Dahlstrand 

Råghult 1:21 Elvy Larsson / Willy Larsson (från samrådet) 

Råghult 1:40 Jann Vikingsson 

Råghult 1:6  Barbro, Maria Rydberg / Jan Carlund 

Råghult 1:7  Barbro Asplund (från samrådet) 

 

Övriga klagoberättigade 
Naturskyddsföreningen 

 

 

 

 

  
Johan Fransson Evelin Savik 
t.f. Plan och-exploateringschef Samhällsbyggnadschef 

 
 
 
 
 
 
 


