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Ändring av detaljplan för Roparebacken, Gravarne 60:3 m.fl. 
 

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING  

Hur granskningen har bedrivits 

Granskning av ändring av detaljplan för Roparebacken, Gravarne 60:3 m.fl. har genom-
förts i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900. 
 
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2022-07-07, har varit utställda för 
granskning under tiden 2022-07-13 – 2022-08-31. Planhandlingarna har funnits till-
gängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: 
www.sotenas.se.  
 
Granskningen kungjordes på anslagstavlan på kommunens hemsida 2022-07-13. Be-
rörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsförteck-
ning, har getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av granskningen har 6 yttranden inkommit från 6 remissinstanser. Inga 
sakägare har yttrat sig i granskningen. Yttrandena har pga. sin omfattning här i vissa fall 
sammanfattats.  
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 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 kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till män-

niskors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 

Kommentar  
Noterat.  
 

2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inga synpunkter på det aktuella planförslaget.  

http://www.sotenas.se/
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3. SGI 
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerat ärende. Yttrandet är 
daterat 2022-04-28, dnr. enligt ovan. Det hade konstaterats i underlagen [5, 7] att delar 
av planområdet, i både jord och berg, inte har tillfredsställande stabilitet. I samråds-
handlingen skjuts problemet med icke tillfredsställande stabilitet framåt i tiden tills dess 
en utbyggnad ska utföras. Möjligheter till utbyggnad beskrivs samtidigt i planbeskriv-
ningen som omöjligt eftersom maximal utbyggnad redan är uppnådd. Enligt PBL ska 
stabiliteten för hela planområdet vara tillfredsställande både för dagens förhållanden och 
de förhållanden som planen medger. SGI rekommenderade att kommunen tog ett hel-
hetsgrepp kring stabilitetsfrågan och säkerställde att förhållandena klarläggs för hela 
planområdet och att nödvändiga åtgärder genomförs innan ändringen av planen antas. 
 
I juni 2022 utfördes åtgärder för att säkerställa bergstabilitet, åtminstone delvis enligt 
rekommendationer i underlag [7], vilka nu besiktigats [8]. Det är dock lite oklart för 
SGI om hela slänten som berör ursprunglig plan har åtgärdats och besiktigats i dessa ar-
beten, eller om det enbart gällt risker som berör planändringens område. Då det förelåg 
ett åtgärdsbehov också bakom befintlig bebyggelse, utanför området för aktuell plan-
ändring, enligt avsnitt 11 i underlag [7], anser SGI att riskbilden kan behöva klargöras. 
Likaså kan tillsyn avseende underhållsbehov behöva klargöras. Det rekommenderas ett 
besiktningsintervall för bergsslänterna och dess förstärkning i underlagen [7] och [8]. 
Kommunen har (eller avser att sluta) ett avtal avseende bergtekniska åtgärder på kom-
munens mark med fastighetsägarna där SGI vill lyfta frågan kring innehåll och tillsyn 
avseende detta.  
 
Avseende stabilitetsproblemen i jord noterar kommunen i samrådsredogörelsen "Under 
planarbetet för den nu gällande detaljplanen genomfördes geotekniska undersökningar. 
Med bakgrund i dessa undersökningar infördes planbestämmelse innebärande att åt-
gärder ska utföras så att tillfredsställande stabilitet erhålls och att åtgärderna ska vara 
utförda innan ytterligare utbyggnad genomförs. Utformning och omfattning av förbätt-
ringsåtgärden ska bestämmas i samband med detaljprojekteringen. Befintlig bebyggelse 
fanns när gällande detaljplan gjordes och ingen ny bebyggelse har tillkommit sedan 
dess inom planändringsområdet. Planändringen medger inte någon utökad byggrätt 
och påverkar inte bestämmelsen om krav på stabilitet och stabilitetshöjande åtgärder 
som därför även fortsättningsvis kommer att gälla". 
 
I Bohusgeos utredning från 2003 konstateras att befintliga stabilitetsförhållanden är ej 
tillfredsställande för del av planområdet. Möjliga åtgärder beskrivs som tryckbank eller 
spont. Det rekommenderas också att ytterligare geotekniska undersökningar utförs med 
syfte att mer detaljerat kontrollera förekomst av gyttja, lera m.m. under kajdäcket. Om 
de lösa jordlagren under kajkonstruktionen är begränsade, kan stabiliteten vara tillfreds-
ställande även utan förstärkningsåtgärder.  
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Användningen av kvartersmarken inom del av det område där Bohusgeos utredning vi-
sar på ej tillfredsställande stabilitetsförhållanden har i och med planändringen föränd-
rats. SGI anser att de geotekniska förutsättningarna för det nu gällande användningsom-
rådet behöver säkerställas.  
 
Vår synpunkt från samrådsskedet kvarstår. SGI rekommenderar även fortsättningsvis att 
kommunen säkerställer att stabilitetsförhållandena klarläggs för hela planområdet och 
att nödvändiga åtgärder genomförs innan ändringen av planen antas.  
 
Kommentar 
På grund av de geotekniska förhållanden som råder på platsen har det i gällande detalj-
plan införts en planbestämmelse avseende åtgärder för att förbättra släntsabiliteten vid 
utbyggnad. Denna planbestämmelse kvarstår inom området för planändringen. Vid en 
planändring görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Pröv-
ningen omfattar endast de planbestämmelser som läggs till, ändras eller tas bort. Plan-
ändringen medger ingen tillkommande byggrätt, utan syftar endast till att återinföra den 
användningsbestämmelse som har funnits i området sedan den gällande planen vann 
laga kraft. Att användningen inom planändringen återinförs innebär inte att byggrätten 
förändras. Byggrätten, och därmed påverkan på de geotekniska förhållandena, är helt 
oförändrad som en konsekvens av planändringen. Ytterligare undersökningar av de geo-
tekniska förhållandena på platsen skulle eventuellt kunna resultera i en rekommendation 
i en utredning om att en planbestämmelse avseende åtgärder för att förbättra stabiliteten 
skulle behöva införas i planen. En sådan planbestämmelse finns redan och därför fram-
står ytterligare undersökningar som överflödiga. 
 
Besiktningsprotokollet för bergåtgärder uppdateras och förtydligas kring vilket område 
som har besiktigats samt där åtgärder vidtagits.  
 
4. Trafikverket 
Trafikverket yttrade sig i samrådet och hade inga synpunkter. Trafikverket har inga nya 
synpunkter på granskningshandlingarna. 
 
 
5. Miljönämnden 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inga synpunkter på rubricerat förslag till detalj-
plan. 
 
6. Västvatten AB  
Sotenäs vatten AB har ingen erinran i ärendet. 
 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
Ingen sakägare har någon erinran i ärendet.  
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 

• Länsstyrelsen anger att planen inte strider mot några överprövningsgrunder 
• SGI rekommenderar att stabiliteten inom området utreds och säkerställs innan 

ändringen av detaljplanen 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. 
Justeringar som föreslås: 
 

• Besiktningsprotokollet för bergåtgärder uppdateras och förtydligas kring vilket 
område som har besiktigats samt där åtgärder vidtagits.  

 
 
 
Astrid Johansson 
Planhandläggare 
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