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ANTAGANDEHANDLING 
  
SAMRÅDREDOGÖRELSE  
tillhörande detaljplan för   
  

BOKENÄS-BUA 1:16  
Bokenäs Församling    
  
Samrådsredogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den   
6 oktober 2009.  
  
  
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET  
Förslag till ändring av detaljplanen för Bokenäs-Bua 1:16, upprättat den 7 juli 2008, har 
skickats för samråd till kommunala, regionala och övriga instanser samt till berörda 
fastighetsägare enligt sändlista. Vid samrådet förutsattes en handlägg-ning med s k enkelt 
planförfarande enligt plan och bygglagen 5 kap. 28 §.   
Framförda synpunkter från Länsstyrelsen medför att fortsatt handläggning sker genom 
normalt planförfarande, d v s att planändringen kommer att ställas ut enligt plan- och 
bygglagen 5 kap. 23 §. Vidare medför Länsstyrelsens synpunkter att övergång sker från 
”ändring av detaljplan” till ”detaljplan”.    
  
  
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER samt  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER  
 1. Länsstyrelsen, 2009-01-27  

 
A Bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna enligt PBL 12:1 att förslaget inte 
kommer att prövas.   
Däremot anser Länsstyrelsen att  privata sjöbodar och en brygga utmed stranden strider 
mot strandskyddets syften och Länsstyrelsen motsätter sig därför förslaget.  
Kommentar: Bodarna utgår ur ändringsförslaget. Efter muntligt samråd med 
Länsstyrelsen anser Miljö och Stadsbyggnad att frågan om en ”byggrätt” motsva-rande 
befintlig brygga bör kunna behandlas i det fortsatta planarbetet. Enligt E-brev daterat den 
7 september 2009 godtar fastighetsägaren detta.  
  
B SGI säger att de geotekniska förutsättningarna inte har tagits upp i samråds-
handlingen. SGI har inte tillgång till gällande detaljplan där dessa kan vara be-skrivna. 
Ur geologisk karta över området framgår att området utgörs av berg i dagen eller berg 
med tunt osammanhängande jordlager. Vi bedömer att de geo-tekniska förutsättningarna 
är goda. Vi föreslår att riskerna för blockned-fall/bergras inventeras och redovisas i 
planhandlingarna.  
  



  
1 B Kommentar: Berget vid planområdet utgörs av hällar där förutsättningar sak-nas för 
blocknedfall/ bergras. Det bör även påpekas att planförslaget inte skapar någon byggrätt 
för stadigvarande vistelse.  
  
C I planbeskrivningen bör framgå att havsområdet utgör riksintresse för yrkesfis-ket 
samt att kustvattenområdet ingår i Länsstyrelsens förteckning över musselvat-ten som 
skall skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
(SFS 2001:554).  
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras.  
  
D Länsstyrelsen vill upplysa om att ändring av detaljplan får användas så länge 
markanvändningen är densamma samt att inte syftet med planen ändras. Området kan 
dessutom vara av allmänt intresse (riksintresse enligt 4 kap miljöbalken p g a sina natur- 
och kulturvärden) varför enkelt planförfarande eventuellt inte bör an-vändas.  
Kommentar: Planen ska i fortsättningen utgöra ”detaljplan”, och inte ”ändring av 
detaljplan”. Fortsatt handläggning av ärendet sker genom normalt planförfarande.   
  
  
 2. Statens Geotekniska Institut, 2008-12-22  

 
Se 1 B ovan.  
  
  
 3. Brf Anevikshus, 7 september 2009   

 
Avser nu att koncentrera sig på bryggan och vill inte driva frågan om förråden.  
  
  
Följande har inget att erinra / inga synpunkter / tillstyrker:  
 4. Lantmäterimyndigheten, 2008-12-19  
 5. Bygg och miljöavdelningen, 2009-01-21  
 6. Brf Anevikshus, Bua 1:16, 2009-01-27  
 7. Britt Larsson, Bua 1:9, 2009-01-11  
 8. Ingela Jacobsson, 2008-12-22  
 9. Bengt Jacobsson, Bua 1:42, 1:8, 2009-01-15  
 10. Gunnel Davidsson Håman, Kavlanda 8:1, 9:1, 2009-01-24  
 11. Gunnel Westerberg, Bua 1:20, 2009-01-27  
 12. Stellan Jacobsson, Kavlanda 2:1, 2008-12-19  
 13. Kenth Jacobsson, Kavlanda 2:1, 2008-12-19  
 14. Christer Eksvärd, Bua 1:20, 2008-12-17  
 15. Marianne Larsson, Kavlanda 5:1, 2008-12-17  
 16. Benny Jacobsson, Kavlanda 2:1, 2008-12-17  
 17. Anita Svantesson, Bua 1:21, 2008-12-12  
 18. Annika Eksvärd, Bua 1:20, 2008-12-10  
 19. Jan Eksvärd, Bua 1:20, 2008-12-10  
 20. Stefan Eksvärd, Bua 1:20, 2008-12-08  
 21. Dan Olsson, Kavlanda 1:121, 2008-12-07  
 22. Mikael Eriksson, Kavlanda 1:5, 2008-12-03  
 23. Veronica Reinhold, Kavlanda 1:115, 2008-12-04  
 24. N-G Hasselberg, 2009-02-04  
 25. Urban Eksvärd, 2008-12-21    

 



SAMMANFATTNING  
Föreslagna sjöbodar/ förråd utgår ur ändringsförslaget. Planen ska i fortsättningen utgöra 
”detaljplan”, och inte ”ändring av detaljplan”. Fortsatt handläggning av ärendet sker 
genom normalt planförfarande.  
  
  
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING  
Planförslaget strider inte mot översiktsplanen och berör inga Natura 2000-
områden. Planen avser ett litet område på lokal nivå. Miljö och Stadsbyggnad 
bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan an-tas medföra en så 
betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs.  

  
  
  
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD  
  
Hans Johansson   Mats Windmark  
planchef               planarkitekt  


