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SAMMANFATTNING  
 
Bållevik ligger vid Byfjorden, omedelbart väster om bostadsområdet Sunds-
strand (F d Sundsskogen). Detta detaljplanearbete ska pröva lämpligheten 
enligt Plan- och Bygglagens regler för byggandet av en småbåtshamn. Vi-
dare ska prövas den badstrand som sägs ha använts av många Forshällabor 
genom åren och som även är en viktig tillgång för bl a bostadsområdena 
Sundsstrand och Kräklingekullen. Till hamnen och badstranden föreslås 
även bilparkering. Byggrätt för besökstoalett och ett litet förråd till badet 
och/eller småbåtshamnen föreslås. Om WC installeras är anslutning till det 
kommunala VA-nätet troligen ett krav. Vidare föreslås planen omfatta na-
turmark mellan stranden och bostadsområdet Sundsstrand. Därigenom 
kommer markens skötsel att anges i en skötselplan och inte genom Skogs-
vårdslagens regler. I planen föreslås att kommunen är huvudman för grön-
områdena kring bl a  badstranden, medan enskilt huvudmannaskap föreslås 
för övriga grönområden. Hamnen föreslås byggas av, och förvaltas av, en 
ekonomisk förening.  
 
Hamnen får inte någon anordning för upptagning eller sjösättning av båtar, 
och därmed blir det inte heller någon landförvaring av båtar här. Tillstånd 
enligt Miljöbalken för vattenverksamhet kommer att krävas för att anlägg-
ningen ska få utföras. Det är önskvärt att delar av bryggorna hålls tillgäng-
liga för allmänheten att promenera på. Detta skulle kunna regleras i ett 
kommande beslut om strandskyddsdispens. Antalet båtplatser varierar givet-
vis beroende på båtarnas breddmått.  Troligen är det inte lämpligt att lägga 
båtar på brygganläggningens utsida. Det diskuteras också att flytta de vita 
passagerarbåtarnas brygga från Sunds brygga till den nya brygganläggning-
en. Överslagsmässiga beräkningar ger vid handen att 100 – 150 båtplatser 
kan inrymmas. Parkeringsplatserna ska betjäna både småbåtshamnen och 
badplatsen. Det finns ingen bebyggelse inom planområdet. Kommunen äger 
all berörd mark.  
 
Det finns gångstigar upp till Sundskogen och till Kräklingekullen, vilka ut-
gör en del av Kuststigen. Biltillfarten sker via en enskild väg som ansluter 
till länsväg 679. Frågan om översyn av andelstalen ska diskuteras med väg-
föreningen. 
 
I förslaget till översiktsplan för Uddevalla anges småbåtshamn i Bållevik. 
Planen var ute på samråd till februari 2014 och sannolikt kommer småbåts-
hamnen även med i översiktsplanens granskningshandling.  
 
En marinbiologisk utredning visar att Bållevik nära Sundskogen är en bättre 
plats för småbåtshamn och passagerarbåtar än det längre bort belägna områ-
det vid Sunds brygga. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprät-
tats. Ett första MKB-samråd har skett med Länsstyrelsen i slutet av maj 
2014. 
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HANDLÄGGNING, FÖRFARANDE 
 
Detta detaljplanearbete handläggs och upprättas enligt reglerna i den version 
av PBL (Plan- och Bygglagen) som gällde innan 2015-01-01.  Planarbetet 
påbörjades genom att dåvarande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden      
2014-02-20 gav förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  

  
HANDLINGAR  
 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en grund-
karta i skala 1:2000.  
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
[x]  planbeskrivning (denna handling) 
[x]      illustration av bryggor inritad på marinbiologisk  
 kartredovisning 
[   ]     samrådsredogörelse 
[   ]      utlåtande efter utställning 
[x]      fastighetsförteckning 
[x] behovsbedömning av miljöbedömning, datum 
 
Dessutom finns följande handlingar, som inte är upprättade av Uddevalla 
kommun: 

 [x]        Marinbiologisk inventering, Marine Monitoring juni 2013 
 [x] Miljökonsekvensbeskrivning,  WSP 2016-10-21 
                      [x] Marinarkeologisk utredning, Bohusläns museum 2016:xx 
 
 

PLANDATA  
Läge, areal, markägoförhållanden 
 
Planområdet ligger vid Byfjordens södra strand, ca 900 meter öster om E6. 
Avståndet sjö/fågelvägen till Uddevalla centrum är ca 4,5 kilometer. I väster 
finns det lilla bostadsområdet Kräklingekullen och i öster byggs just nu det 
ganska stora bostadsområdet Sundsstrand. (I dess detaljplan heter området 
Sundsskogen). 
 
Planområdets areal är ca 10 hektar.  
 
All mark inom planområdet ägs av Uddevalla kommun. Aktuell stamfastig-
het heter Forshälla- Sund 1:8.  
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
 
Riksintressen enligt Miljöbalken, Natura 2000 
 
Planen berörs av följande riksintressen: 
Uddevallas kuster är en del av kustområdena och skärgårdarna från Brofjor-
den till Simpevarp, som med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns i områdena, i sin helhet är av riksintresse enligt 4 kap 1§ Miljöbalken. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
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om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdena natur- och kul-
turvärden. Se även kapitlet ”Avvägning enligt Miljöbalken”, nedan. 
 
Området är också av riksintresse enligt 4 kap 4§ Miljöbalken som behandlar 
fritidsbebyggelse och stora anläggningar enligt 17 kap Miljöbalken, vilket 
inte är aktuellt här. 
 
Byfjorden är utpekat som riksintresse för yrkesfiske (lekområde torsk) samt i 
dess inre delar även utpekat som område av riksintresse för Uddevalla hamn. 
Arbete med precisering av riksintresset Uddevalla hamn pågår, men det är 
tveksamt om området vid Bållevik kommer att påverkas. Farleden mellan 
Uddevalla  hamn och Skagerrack är också av riksintresse. I övrigt finns riks-
intresse för kulturmiljövården vid Gustavsberg (riksintresse K067) ca 800 
meter nordost om planområdet samt riksintresse för naturvård vid Sund 
(NRO 14 081) ca 500 meter väster om planområdet. Se figurer nedan. 
Planområdet berör inte något Natura 2000-område. Närmaste sådant område 
är Havstensfjorden väster om Ammenäsområdet. 
 

 
Planområdet i relation till riksintressen för yrkesfiske, kulturmiljövård och 
naturvård. 
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Planområdet i relation till riksintresse för sjöfart 
 
 
Översiktsplanen 
 
Översiktsplanen för staden Uddevalla som antogs 1996 anger inte någon 
förändring vid aktuellt strandområde.  
 
Ett förslag till en ny Fördjupad Översiktsplan för Uddevalla stad anger en 
småbåtshamn i Bållevik. Planen var ute på samråd till februari 2014.  Ham-
nen är tänkt att vara med även i översiktsplanens utställningshandling. 
  
Allmänna intressen 
 
De obebyggda höjderna söder om Byfjorden ingår i ett område mellan läns-
väg 679 i väster, järnvägen och Bratterödsleden i söder fram till Sigelhults-
vägen i öster vilket är av allmänt intresse för friluftslivet och vars gränser 
drogs vid en översiktlig kustinventering under sjuttiotalet. De mest värde-
fulla delarna runt Gustafsberg och Emaus/ Korpebergen ingår i naturreser-
vat.   
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Utdrag ur förslag till Fördjupad översiktsplan för Uddevalla Stad. Ellipsen 
öster om Sunds hall anger förslag till småbåtshamn. 
 
 
 
 
Detaljplaner 
 
Det finns inga detaljplaner inom planområdet.  
 
Omedelbart väster om planområdet finns villaområdet ”Kräklingekullen”. 
Där gäller avstyckningsplan FO 13 fastställd 1944-05-10. De flesta tomterna 
är bebyggda sedan länge. 
 
Öster om planområdet finns detaljplanen för bostadsområdet Sundsstrand. 
Tidigare benämndes området Sundskogen. Där gäller detaljplan FO 115, an-
tagen 2010-06-08. Planen anger såväl villatomter som samlad exploatering. 
Den västra delen är nästan färdigbyggd, medan utbyggnad av vägar och VA 
i den östra delen pågår. 
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Strandskydd 
 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. Se Miljöbalken 7: 13, 7:15 m fl. 
 

 
Det violetta området anger nuvarande strandskyddsområde  
 
Strandskyddsområdets avgränsning på land är även utritat på plankartan/ 
grundkartan i skala 1:2 000. Strandskyddslinjen ute i vattnet går ca 300 me-
ter ut från stranden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
 
Mark, topografi, vegetation, bottenvegetation  

 
Stranden öster om de tänkta bryggorna stiger relativt brant. Marken kring 
parkeringen utgörs av en nordsluttning som planar ut ju längre söderöver 
man kommer. Området mellan parkeringarna och badstranden har varit 
igenvuxen av skog, men har på senare år gallrats kraftigt. Kuststigen ge-
nomkorsar området. 
 
Bottenvegetationen utgörs nära stranden delvis av ålgräsängar och mussel-
bankar. Se nedanstående karta  
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Utdrag ur Marinbiologisk inventering. Vattendjupen är också redovisade på kartan 

Geotekniska förhållanden 
 

Jordartskartan visar att parkeringsområdena är belägna på sandig morän, 
postglacial finsand respektive postglacialt grus. Kartorna visar dock enbart 
det översta jordlagret. 
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Utdrag ur Jordartskartan    Rött: Urberg      Gult: Glacial finlera med tunt ytlager      
Ljusblått: Sandig morän    Orange: Postglacialt grus             Ljusbrunt: Post-
glacial finsand      

 
Bergrasrisker 
 
Bryggorna och två av de tre parkeringsplatserna är belägna långt från bergs-
sluttningar. Däremot ligger gångstråket på land fram till bryggorna i kanten 
av en bergsslänt. Där bör bergrasrisken utredas. 
 
 
Fornlämningar   
 
Sydväst om det föreslagna parkeringsområdet finns det flera fornlämningar 
utan synlig avgränsning. Kartans redovisning är endast en mycket ungefärlig 
avgränsning. Den närmaste heter Forshälla 186:1 och är en boplats. 
Marinarkeologi  
 
På uppdrag av kommunen har Bohusläns museum utfört en marinarkologisk utredning 
(Rapport 2016:xx) Efter genomförd utredning kan Bohusläns museum konstatera 
att det inte finns några fornlämningar inom det aktuella utredningsområdet. Längs 
strandlinjen påträffades fem anläggningar av typen båtlänningar alternativt bryggfunda-
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ment av blocksten. Anläggningarna är att betrakta som övrig kulturhistorisk lämning. 
Även om dessa inte är av särskilt hög ålder vill museet ändå uppmana till hänsyn då de 
vittnar om den småskaliga seglationen som i alla tider knutit ihop skärgårdens befolk-
ning. 

 
                            Fornlämningar på land, mycket ungefärlig avgränsning 
 
 
Bebyggelse och service  
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Väster om planområdet finns vil-
laområdet ”Kräklingekullen”. Öster om planområdet finns bostadsområdet 
Sundsstrand vars västra del är i stort sett klar medan den östra delen är under 
byggnad. 
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Utdrag ur 1936 års ekonomiska karta. Hela planens  
landområde förefaller ha varit skogbevuxen. 

 
Småbåtshamnen och övriga vattenområden 
 
Planen syfte är att ge en detaljplanemässig rättighet (”byggrätt” och ”brygg-
rätt”) till att anlägga en småbåtshamn i Bållevik. Tillstånd för vattenverk-
samhet kommer att krävas. Huvuddelen av hamnen är tänkt att utgöras av 
flytbryggor. Det finns möjlighet att göra utbyggnaden i två etapper. Förbin-
delsen mot land som går över vatten grundare än 2,5 meter föreslås utgöras 
av en hängbrygga där bärvajrarna sitter fast i berget ovanför/innanför bryg-
gan. Syftet är att ge så liten påverkan som möjligt på bottnen och på vattnet.  
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Skiss till brygganläggning efter full utbyggnad 
 
Bryggorna är tänkta att ligga i året runt. Samhällsbyggnad anser det vara an-
geläget att även icke båtägare fritt ska få beträda bryggorna. Bryggor ochY-
bommar får WV1. Bojar för akterförtöjning är mindre lämpligt och pålar är 
svårt även p g a  de stora vattendjupen. 
endast finnas inom det område på plankartan som är markerat 
 
Det öppna vattenområdet närmast land, innanför plankartans röda linje, är 
relativt grunt och bör vara helt fritt från båttrafik. Ev kan små enkla bojar 
markera detta. Detaljplanen kan inte styra detta, men frågan kan ev behand-
las i ett kommande beslut enligt Miljöbalken.   
 
Antalet båtplatser varierar givetvis beroende på båtarnas breddmått. Troligen 
år det inte att lägga båtar permanent på brygganläggningens utsida. Över-
slagsmässiga beräkningar ger vid handen att 100 – 150 båtplatser kan in-
rymmas. Arealen av bryggor och båtplatser blir ca 3500 kvm. De smala 
”vattenremsorna” mellan båt- bom- båt är inräknade i dessa arealer, men inte 
manöverytorna mitt emellan flytbryggorna. 
 
Det är inte tänkt någon upptagning eller sjösättning av båtar, och därmed 
inte heller någon landförvaring av båtar här. Undantag kan vara kanoter och 
jollar som är så små att de är lätta att lyfta i och ur vattnet. Sådana små flyte-
tyg får inte ha antifoulingbottenfärg. 
 
Möjligheten att flytta de vita båtarnas brygga från Sunds brygga till Bålle-
viks småbåtshamn diskuteras. I så fall är det tänkt att de vita båtarna ska an-
löpa småbåtshamnens utsida. Att flytta bryggan hit skulle innebära att de 
grunda bottnarna vid Sunds brygga förskonas från propellermuddring och 
annan oavsiktlig påverkan från passagerarbåtarna. Sunds brygga skadas 
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dessutom ofta av ispress, medan en flytbrygga av betong är mindre känslig 
för is. Gångavståndet till det ganska stora bostadsområdet Sundsstrand  
skulle också bli betydligt kortare än vad det är idag. Det kan för övrigt näm-
nas att det i Ammenäsområdet finns två ställen där passagerarbåtarna anlö-
per en flytbrygga.   
 

Litet exempel på en hängbrygga närmast land 
 
 
Badplatsen 
 
Stranden i Bållevik har i många år använts som badstrand och är tänkt att 
kunna användas så även framtiden.  Det öppna vattenområdet väster om 
brygganläggningen föreslås hållas fritt från båttrafik av hänsyn till närheten 
till den badstranden. För att underlätta allmänhetens tillträde borde stranden 
förvaltas av Uddevalla kommun och ev bli en officiell kommunal badplats. 
 
 
Gångstråk, angöring, vägar och parkering  
 
Kuststigen kommer att passera nära badplatsen och småbåtshamnen, bl a via  
den belysta gångstigen som går upp mot Sundsstrand. Stigen fortsätter sedan 
västerut genom bostadsområdet Kräklingekullen. Detta gör att de båda bo-
stadsområdena får goda gångförbindelser med badstranden och småbåts-
hamnen.  
 
Från den nordligaste parkeringen leder en angöringsväg ner mot den före-
slagna hamnen. Det kommer inte att bli tillåtet med permanent personbils-
parkering vid angöringsplatsen. Från denna plats ska en ren gångstig/ gång-
brygga leda fram till hamnens landfäste. Därifrån leder också en gångstig 
upp till den väg som leder fram till Forshälla-Sund 1:141, inom den del av 
Sundskogen som ibland kallas ”Vita husen”,  
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Småbåtshamnen och badstranden har tillfart från väg 679 via en enskild väg 
som förvaltas av Kräklingekullens samfällighetsförening. 
 
Till småbåtshamnen och badstranden hör två ytor för personbilsparkering.  
Parkeringsbehovet för badstranden och småbåtshamnen är mycket svårt att 
beräkna, men samnyttjande förutsätts.  En stor andel av båtplatserna är 
tänkta att disponeras av boende i Sundskogen, vilket reducerar bilplatsbeho-
vet något.  
 
 
Byggrätt för förråd, WC, sophus mm 
 
Planförslaget innehåller två byggrätter för förråd, WC, TC, sophus mm, men 
planen ”utlovar” inte vad som ska byggas. Den södra byggrätten är placerad 
så att det kan bli självfallsledning från WC till spillvattennätet. Den norra 
byggrätten förutsätter att spillvatten pumpas upp till det kommunala nätet. 
Om det blir WC i den södra byggnaden skulle det kunna bli annat i den 
norra byggnaden. 
 

 
Kollektivtrafik  
 
Länsvägen trafikeras av busslinje 822 som går Uddevalla Kampenhof- Gro-
hed –Ammenäs- Råssbyn- Ulvesund- Ljungskile och v v.  Närmaste buss-
hållplats finns vid nuvarande korsning med länsvägen, nära Sunds Herrgård. 
Gångavståndet mellan hamnen och hållplatsen är ca 800 meter. Busslinjen 
trafikeras f n med ca 15 turer dagligen i vardera riktningen under vardagar 
vilket ger möjlighet till dagliga service- och arbetsresor. Under lördagar och 
söndagar är turtätheten betydligt lägre. 
 
Sommartid anlöper de kommunala turbåtarna flera gånger dagligen bryggan 
vid Sund. Båtlinjen förbinder inre hamnen med Ammenäs, Gustafsberg, 
Sund, Skäret, Unda och Sunningen. Cyklar kan i mån av plats medföras om-
bord. Det ska utredas om trafiken kan flyttas från Sunds brygga till Bållevik. 
 
 
Tillgänglighet för rörelsehindrade m fl 
 
Planområdet lutar markant mot norr ner mot havet, vilket begränsar tillgäng-
ligheten för rörelsehindrade. Den körväg som går från parkeringsplatsen och 
ca 100 meter framåt är även tänkt att ha som angöring till hamnen samt som 
körväg för rörelsehindrade. Den ca 120 meter långa gångvägen och gång-
bryggan fram till hamnens landfäste bör kunna utformas med mycket små 
lutningar. Det bör eftersträvas att bryggans ”förbindelsearm” utformas på 
sådant sätt att lutningarna blir små såväl vid högvatten som lågvatten. Dettas 
gäller i synnerhet om de vita båtarna anlöper den yttre bryggan i hamnen. 
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Behovsbedömning av miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 
 
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att detaljplanen kan antas 
komma att medföra betydande miljöpåverkan. Därför har en Miljökonse-
kvensbeskrivning MKB upprättats till detaljplanen. Samråd om behovsbe-
dömningen har skett med Länsstyrelsen. Vidare kommer en Miljökonse-
kvensbeskrivning MKB att upprättas för vattenverksamheten. (”projekt-
MKB”).  
 
 
Avvägningar enl Miljöbalken 
 
Enligt Miljöbalken 4:1 får ingen påtaglig skada ske på områdets natur- och 
kulturvärden. Samhällsbyggnad anser att småbåtshamnen med bryggor och 
y-bommar inte långsiktigt skadar djur- och växtlivet eftersom största möj-
liga hänsyn har tagits till de marinbiologiska förutsättningarna. Bl a  blir den 
absolut största delen av hamnen på relativt djupt vatten. 
 
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med riksintressena 
mm enligt Miljöbalken. Se ovan.  
 
 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
 
Småbåtshamnen som sådan är inte tänkt att ha vatten eller spillvattenanslut-
ning. Däremot finns möjligheten att ordna en toalettbyggnad antingen med 
WC eller TC. Två placeringar föreslås, varav den norra förutsätter pumpning 
av spillvattent upp till det kommunala VA-nätet. Den södra torde kunna an-
slutas med självfall. Planen utgör dock inget ”löfte” om att sådan service-
byggnad ska uppföras.  
 
Hamnens verksamhet och omfattning bedöms vara för liten för att hamnen 
ska ha en egen tömningsanordning för båttoaletter. I dag finns tömningsan-
ordning vid Junokajen inne i Bäveån. 
 
 
STÖRNINGAR 
 
Belysning på bryggorna får inte orsaka ljusstörningar för sjöfarten. Fasta be-
lysningspunkter ska därför utformas eller avskärmas så att de inte bländar 
sjöfarande eller påverkar sjösäkerhetsanordningar och ljuspunkter för sjöfar-
tens säkra navigation. 
 
Avståndet mellan badstranden och småbåtshamnen är relativt stort vilket 
torde innebära liten risk för störningar. Fr o m år 2015 råder förbud mot ut-
släpp av toaavfall från fritidsbåtar i svenska vatten, vilket givetvis är en för-
del även i Bållevik.  
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Området sydväst om småbåtshamnen samt innanför innersta bryggan skulle 
kunna avlysas för båttrafik. 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Kommunen är inte huvudman för en del av planområdets allmänna platser, 
se nedan. 
 
Planens genomförandetid är fem år, se nedan. Slutdatum skrivs på plankar-
tan. 
 
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR   
 
Tidplan  (Preliminär) 
 
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 
 
Beslut om plansamråd SBN  nov 2016 
Plansamråd och MKB-samråd  dec 2016 – jan 2017    
Beslut om granskning SBN  mars 2017 
Utredningar bergras mm  mars - april 
Granskning   maj   
SBN godkänner planen  juni  
KS godkänner planen  augusti  
KF antar planen  september     
Laga kraft  oktober   
Förprojektering av bryggor o P-platser  oktober 
Ansökan om vattenverksamhet  oktober  
Byggstart på land  hösten 2018 
Byggstart vatten  hösten 2018, Beroende på 

vilka ”byggmånader” som 
kommer att tillåtas 

SBN= Samhällsbyggnadsnämnden  
KS= Kommunstyrelsen  
KF= Kommunfullmäktige   
 
 
Genomförandetid 
 
Planens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen har vunnit laga kraft 
och varar i 5 år. Slutdatum påtecknas plankartan.  
Under genomförandetiden är det svårt för kommunen att ändra eller upphäva 
planen mot en sakägares vilja. Om planen skulle ändras eller upphävas, vare 
sig det sker under eller efter genomförandetiden, ger PBL de anläggningar 
som finns vid den tidpunkten ett starkt skydd, (Givetvis under förutsättning 
att de har uppförts i laga ordning).  
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, så länge som 
kommunen inte ändrar eller upphäver den. Kommunen kan dock ändra eller 
upphäva planen efter genomförandetiden utan att behöva betala ersättning 
till en fastighetsägare om t ex  en outnyttjad rättighet skulle tas bort eller 
minskas. 
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Allmänt om småbåtshamnens utbyggnad 
 
Bryggområdet kan byggas ut i en eller två etapper. Parkeringen skulle  
kunna göras i mer än en etapp eftersom det är svårt att beräkna det faktiska 
parkeringsbehovet, i synnerhet som parkeringen även ska användas av besö-
kare till badstranden. 
 
 
Huvudmannaskap, ansvarsfördelning, gemensamhetsanläggningar  
 
Kommunen är ägare av aktuell mark och vatten, och tanken är att hamnen 
ska upplåtas till en ekonomisk förening via ett arrendeavtal. Kommunen av-
ser i dagsläget inte att försälja någon mark inom planområdet. Byggande och 
förvaltning av eventuell byggnad med förråd, WC och soputrymme kommer 
att diskuteras med den blivande ekonomiska föreningen. 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats väg, och den del av allmän plats 
natur som ligger i planens västra del. Det innebär att även den badbara 
stranden kommer att förvaltas av kommunen.  Den östra delen av allmän 
plats natur föreslås läggas till den gemensamhetsanläggning som förvaltar 
allmän plats i bostadsområdet Sundsstrand. Parkeringsplatserna föreslås 
ligga på kommunägd kvartersmark. 
 
Kommunens har redan andelar i den gemensamhetsanläggning som förvaltas 
av Kräklingekullens vägsamfällighetsförening. Andelstalen måste dock prö-
vas på nytt när detaljplanen genomförs. Förhandlingar med föreningen bör 
påbörjas snarast. 
 
 
Dagvatten 
 
Vägarna ska ha ytbeläggning av grus liksom parkeringsytorna. Därmed torde 
dagvattenbalansen i området inte förändras nämnvärt av exploateringen. 
Risken för översvämningar och föroreningar bedöms vara mycket liten. 
 
 
Avtal 
 
Småbåtshamnen är tänkt att byggas och förvaltas av en ekonomisk förening, 
där det i dagsläget redan finns en intressent. Förvaltningen av hamnen före-
slås ske genom ett arrendeavtal. Viktiga delfrågor är givetvis hur ”tilldel-
ningen” av båtplatser ska ske. Har boende i närområdena Sundskogen och 
Kräklingekullen företräde? En viktig fråga är också att bryggorna bör vara 
tillgängliga för allmänheten att promenera på.  
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning 
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Inga avstyckningar eller fastighetsregleringar behövs för att genomföra pla-
nen. Däremot bör troligen omprövning ske av den gemensamhetsanläggning 
som förvaltas av Kräklingekullens vägsamfälliget. Fastighetsindelningsbe-
stämmelser behövs sannolikt inte. Planområdet får inte delas in i flera fas-
tigheter. 
 
De kommunala VA-ledningarna ligger i dag på kommunägd mark. Om det 
byggs ledningar till WC-byggnad kommer de också på kommunägd mark. 
Därmed behövs inte ledningsrätt. 
 
 
 
TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Vägar mm 
 
Tillfartsvägen till badstranden och hamnen betjänar inga bostäder och är 
främst tänkt att användas under sommarhalvåret. Kommunen kommer se-
nare att ta ställning till vilka förbättringar som bör genomföras. Bl a  anger 
detaljplanen att en större och en mindre vändplan ska byggas. Den körbara 
gångvägen närmare hamnen måste byggas ut. Vilka åtgärder och kostnader 
som kommunen ska stå för själv och vilka som en kommande arrendator ska 
ta är ännu inte bestämt. 
 
 
Skötsel av allmän plats natur  
 
Grönytorna inom planområdet avses generellt inte iordningställas på något 
särskilt sätt. Området närmast den badbara stranden kommer dock att hållas 
mer intensivt röjd är de övriga grönytorna.  En skötselplan bör upprättas. 
Den kan troligen vara gemensam för hela planområdet oavsett olika huvud-
mannaskap. 
 
 
Vatten, avlopp och sophantering 
 
Planen möjliggör att byggnad med bl a  förråd, sopkärl och WC eller TC. 
Planen utgör dock inget löfte att sådan kommer att byggas. Om byggnad inte 
uppförs bör sopkärl placeras ”utomhus” nära badstrand och småbåtshamn 
 
 
Planavgift 
 
I samband med bygganmälan ska full planavgift betalas enligt kommunfull- 
mäktiges taxa och det s k grundbeloppet ska justeras med faktorn 2. 
 
 
 
UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER 
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Att fortsätta använda badstranden erfordrar inga särskilda beslut eller till-
stånd. Det bör upprättas en skötselplan för all allmän plats natur inom plan-
området. Ev kan samordning ske med skötselplanen för grönområdena i den 
västra delen av Sundsstrand. 
 
Bygglov, vattenverksamhet och strandskydd  
 
Anläggandet av småbåtshamn med tillhörande parkeringsplatser etc kräver 
bygglov enligt PBLs regler.  
 
Småbåtshamnens bryggdel kräver att strandskyddsdispens lämnas eller att 
strandskyddet upphävs, allt i enlighet med reglerna i Miljöbalkens 7 kapitel. 
Samhällsbyggnad anser att strandskyddsdispens är att föredra i detta fall ef-
tersom man i strandskyddsbeslutet kan villkora att bryggorna ska hållas till-
gängliga för allmänheten att beträda. En motsvarande planbestämmelse går 
inte att införa, eftersom den saknar stöd i PBL. 
 
Samhällsbyggnads planavdelning anser att bryggorna inte långsiktigt skadar 
djur- och växtlivet eftersom största möjliga hänsyn har tagits till de marinbi-
ologiska förutsättningarna. Bl a  placeras bryggområdet, förutom land-
gången, på relativt djupt vatten. Som särskilt skäl för dispens åberopas MB 
7:8 c, punkt 3: ”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphä-
vande eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område 
som upphävandet eller dispensen avser…..behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodose utanför 
området” 
 
Tillstånd enligt Miljöbalkens 11 kap om vattenverksamhet bedöms behövas 
för att småbåtshamnen ska få anläggas eftersom bottenytan klart kommer att 
överstiga 3000 kvm.  
 
Beslut angående bygglovansökan kan fattas först när detaljplanen har anta-
gits och vunnit laga kraft. 
 
 
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET  
 
Följande har medverkat från kommunen: 
Författare av detaljplan: Mats Windmark, Samhällsbyggnad plex  
Renritning: Jane Bensow,                         ”  
Hemsida: Jane Bensow,                         ” 
Expediering mm: Eva Schröder,                         ”  
Genomförandefrågor:  Jeanette Norgren,                   ” 
VA-frågor: Västvatten  
 
   

 
 
 
 
Charles Hörnstein  Mats Windmark 
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