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INLEDNING 

Bakgrund 
Marenor AB inkom 2016-04-13 med ansökan om ändring av gällande detaljplan så 
att fastigheten Gravarne 3:41 kan utökas med ca 530kvm. 2016-10-19 §183 tog 
kommunstyrelsen beslutet att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess.  

Kommunen bedömer att det i aktuellt planärende är lämpligt att använda sig av 
ändring av detaljplan. En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa 
planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den 
lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan.  

Ändringen berör endast en begränsad del av gällande detaljplan. Planändringen har 
lagts in på en kopia av underliggande detaljplan.  

Syfte 
Planens syfte är att säkerställa att befintlig industribyggnad, som står delvis på 
kommunens mark Gravarne 3:1 kan införlivas i den egna fastigheten.  

Aktuell byggnad samt  
förslag till ny fastighetsgräns 

  Figur 1. Aktuell byggnad 
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Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 
Planområdet är beläget på Guleskär invid farleden mellan Kungshamn och Smögen. 
Den innefattar hamn- och kajområden för yrkessjöfart och yrkesfiske, framför allt i 
de norra och västra delarna. I norra delen finns viss industriverksamhet mm. 

Planområdet omfattar fastigheten Gravarne 3:41 och en mindre del av Gravarne 
3:1. 

Figur 2. Planområdets läge är markerat med röd ring 

Markförhållanden 
Fastigheten Gravarne 3:1 ägs av Sotenäs kommun. Fastigheten Gravarne 3:41 ägs 
av Marenor AB. För fullständig redovisning av ägarförhållanden inom och intill 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

Planprocessen 

Standardförfarande  
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 
2014:900). Planprocessen bedrivs med standardförfarande.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Planer 

Översiktsplan (ÖP 2010) 
Sotenäs kommun antog 2010 en kommunomfattande översiktsplan, ÖP 2010. I 
översiktsplanen ingår området i omvandlingsområden där nuvarande 
markanvändning, på kortare eller längre sikt, kan/ bör förändras. I planen beskrivs 
det aktuella området O2 Guleskär på följande sätt:  
Utveckling av industriell verksamhet inom Guleskär ska förbehållas de redan 
etablerade verksamheterna. Etablering av nya industriella verksamheter och 
transportintensiva verksamheter (inklusive transport med farligt gods) ska undvikas 
med hänsyn till områdets lokalisering och den, ur marksynpunkt, begränsade 
utbyggnadspotentialen. Nyetablering av verksamheter bör ske med inriktning mot 
småindustri, kontor, handel och hantverk. Verksamheter med behov av vatten bör 
prioriteras och den befintliga hamnen bör värnas. 
I översiktsplanen ingår området i tätortsområdet /Kungshamn /Smögen 
/Hasselösund /Väjern. 

Aktuell detaljplaneändring är förenligt med riktlinjerna i ÖP 2010. 

Figur 3. Utdrag ur ÖP 2010 över område O2 Guleskär 
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Detaljplaner och planförslaget 

Figur 4. Gällande detaljplan 1427-P20, ändring gäller rött område 

Figur 5. Gällande detaljplan 1427-P20 med planbestämmelserna 
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Området där Gravarne 3:41 och 3:1 ingår är detaljplanelagt (detaljplan för del av 
Guleskär 1427-P20) och ligger på Guleskär i Kungshamn. Det berörda området 
enligt planens bestämmelser medger följande: 

- fastigheten Gravarne 3:41 får användas för småindustriändamål (J1);
- del av fastigheten Gravarne 3:1 har planbestämmelserna ”Marken får ej

bebyggas”, ”Marken ska vara tillgänglig för allmän körtrafik” och hamn (V).

Genomförandetid för befintlig plan har gått ut. 

Planförslaget 

Ändring av detaljplan innebär följande: 
• egenskapsgräns under befintlig byggnad utgår
• användningsgräns under befintlig byggnad utgår
• planbestämmelserna ”marken får inte bebyggas”, ”marken ska vara

tillgänglig för allmän körtrafik” och hamn (V) utgår under byggnaden
• ny användningsgräns omkring befintlig byggnad tillkommer
• ny egenskapsgräns som gäller att byggnadshöjd får vara 6,0 meter

tillkommer

Figur 6. Illustration över gällande detaljplan, fastighetsgränser och befintliga byggnader samt 
hur ändringen blir 

Övriga kommunala beslut 
Beslut om planläggning fattades av Kommunstyrelsen (KS) 2016-10-19 § 183. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt som 
möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Området ingår i område som är av riksintresse för yrkesfisket och ska enligt MB 3 
kap 5 § så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvara 
näringarnas bedrivande.  
Ändringen av detaljplanen påverkar inte riksintresset. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Området är beläget inom kustzon som med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 
omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4:1 - 4:3, miljöbalken.  

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet” listas områden som, med hänsyn till sina natur- 
och kulturvärden i sin helhet av riksintresse.  
Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden.  
Ändringen av detaljplanen påverkar inte de särskilda hushållningsbestämmelserna. 

Områdesskydd, 7 kap MB 
Planläggningen berör inte strandskyddat område eller annat område som omfattas 
av skydd enligt 7 kap MB. 

Klimatåtgärder – stigande vatten 
Den stigande havsnivån, högvattenstånd och ökad nederbörd kommer att påverka 
den kustnära bebyggelsen genom återkommande översvämningar. Delar av 
bebyggelsen kan t.o.m. permanent hamna under vatten. Enligt LS rapport 2013:77 
Översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys för år 2100 kommer det aktuella 
området att drabbas mycket hårt. Översvämningszonerna för kusten är indelade i 
fyra zoner direkt kopplad till riskgrad. Det aktuella området ligger ca 2 meter över 
grundkartans 0-plan (GH 2000) samt ingår i zon 4 (röd) där sannolikheten för att 
en översvämning inträffar är högst. 
Denna ändring av detaljplanen ger ingen ytterligare byggrätt varför hänsyn till 
stigande havsnivåer inte kan tas i detta enskilda fall. 



Figur 6. Havsnivåer ovan nuvarande vattenstånd 

BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen ska enligt 6 kap 11 § MB ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Förslaget 
bedöms inte medföra skada på riksintresse eller natur- och kulturvärden i området. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära ett överskridande 
av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna 
i kommunens översiktsplan. 

Ställningstagande 
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. Samråd har skett 
med Länsstyrelsen som i yttrande 2018-05-23 instämmer i kommunens 
bedömning. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Mark 
Befintlig mark består av fast berg samt fyllnadsmassor. 
Det pågår arbetet för att stabilisera kajen. 

Fornlämning 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller andra objekt av intresse för 
kulturmiljövården. 

Stads- och landskapsbild 
Guleskär är ett relativt sett sentida utbyggt hamn- och industriområde i 
Kungshamn och präglas av befintliga kajanläggningar, industribyggnader och 
trafik- och uppläggningsytor. Ändringen av detaljplanen påverkar inte stadsbilden.  

Trafik 
Tillfarten till Guleskärsområdet berörs inte av planändringen. 

Vatten och avlopp 
Området är anslutet till kommunens va-system. 

El och tele 
Ingen förändring av de befintliga el- och telenät planeras. 

Uppvärmning 
Ingen förändring i uppvärmningssystem planeras i samband med planändringen. 

Hälsa och säkerhet 
Påverkan på hälsan och säkerhet berörs inte av planändringen. 

GENOMFÖRANDE 

Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
Beskrivning av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivning är att den ska vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen.  

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum planändringen vinner laga kraft. 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
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Huvudmannaskap 
I planområdet finns ingen allmän plats. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planförfarande 
Detaljplanen bedrivs med standardförfarande som innebär en granskning innan 
antagande. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet: 

april 2018 Beslut om samråd 
maj, juni Samråd  
aug-sept Granskning 
okt Antagande 

Fastighetsbildning 
När ändringen av detaljplan har vunnit laga kraft kan fastighetsreglering och 
markköp ske.  

Medverkande i planarbetet 
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Marijana Kitl, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

______________________         ________________________ 

Amanda Jansson     
Plan- och exploateringschef 

Marijana Kitl   
Planarkitekt 
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