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Genomförd granskning 2

Granskningshandlingar för detaljplanen, har varit utställda för granskning under 
tiden 18 juni - 9 juli 2021.

Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som 
föranleder justeringar av planhandlingarna enligt följande:

Planbeskrivningen
• Planbeskrivningen förtydligas angående genomförandet av detaljplanen.
•	 Planbeskrivningen	förtydligas	angående	flexibiliteten	i	kombinationen	av		 	
 användningsbestämmelserna för bostad och skola/förskola.
• Planbeskrivningen förtydligas gällande sopkärls placering på skafttomter.
• Redaktionella justeringar.

Plankartan
• Planbestämmelserna e1, e2 och e3 justeras.

Inledning
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Planhandlingar
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Utlåtande efter granskning
Utlåtande efter granskning 2

Utredningar och planunderlag:
Geoteknisk utredning inkl begteknisk besiktning, 
2012-09-14
Arkeologisk utredning, 2016
VA- och gatu-utredning, 2020-08-24 Rev. 2021-03-05

Bakgrund
Planområdet ligger norr om Asslerödsvägen mellan 
Robackarna och Askum, ca 1,5 km söder om 
Hunnebostrands centrum. Avståndet till kommunens 
huvudort Kungshamn är 9 km.

I	Sotenäs	kommun	finns	en	stor	efterfrågan	på	
kommunala tomter och Hällebo etapp 2 är en del av ett 
arbete	som	Sotenäs	kommun	bedriver	för	att	ta	fram	fler	
tomter som kan erbjudas i den kommunala tomtkön.
 
Hällebo etapp 2 anses lämpligt att detaljplanelägga 
för	bostäder	då	det	i	anslutning	till	området	finns	
infrastruktur så som väganslutningar och kommunalt 
vatten och avlopp framdraget vilket gör en utbyggnad 
resurseffektiv.	Området	är	även	lämpligt	för	boende	
på grund av närheten till Hunnebostrand där den 
kommunala och kommersiella servicen är god.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för 
bostäder i den sydöstra delen av Hunnebostrands 
samhälle. Planens syfte är också att öppna upp för en 
möjlighet att bedriva skol- eller förskoleverksamhet 
inom planområdet. 

Syftet med detaljplanen är att tillåta en relativt fri 
reglering av bebyggelsen med möjlighet till en varierad 
bebyggelse med såväl friliggande enbostadshus som 
radhus	eller	flerbostadshus.	Planen	möjliggör	ca	20-30	
bostäder beroende på hustyp och om byggrätt nyttjas för 
skol- eller förskolebyggnad.

Areal och Markägarförhållanden
Det kommande detaljplaneområdet omfattar ca 3,5 
hektar. All mark är i kommunal ägo.

Plandata

Karta över området, med planmrådet markerat med röd 
linje
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Grundläggande 
hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Detaljplaneområdet gränsar till riksintresse för 
naturmiljövård enligt 3 kap miljöbalken (MB). Detta 
ligger på motsatt sida av Asslerödsvägen som avgränsar 
området i sydväst. 

Bedömning:
Riksintresset är utpekat för ett större område och ett 
tillskott av bostäder inom föreslaget utbyggnadsområde 
förväntas inte ge någon påverkan på riksintresset för 
naturmiljövård.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 
4 kap MB
Utredningsområdet omfattas av ett område som är av 
riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, och obru-
ten  kust enligt 4 kap miljöbalken. Inom området gäller 
särskilda hushållningsbestämmelser där	exploatering	
endast får ske om det inte påtagligt skadar områdets 
värden. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för 
utveckling	av	befintliga	tätorter.

Bedömning:
En	exploatering	i	planområdet	ses	som	en	förtätning	av	
tätorten Hunnebostrand och bedöms vara förenligt med 
bestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken då det är en 
utveckling	av	tätortens	befintliga	bebyggelse.

Karta över naturmiljöskyddade omnråden enl 3 kap MB Karta över riksintresse enl 4 kap MB

Planeringsförutsättningar

25 augusti 20191. Samhällsbyggnadskartan
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Buller
Direktivet om bedömning och hantering av omgivnings-
buller syftar till att samordna bullerarbetet i EU genom 
gemensamma bullermått, gemensamma kartläggnings- 
och bedömningsmetoder, information till allmänheten 
och fastställda handlingsplaner. Direktivet ska också 
vara en grund för åtgärder för att minska buller från 
större källor, i synnerhet väg- och järnvägsfordon och 
infrastruktur,	flygplan	och	helikoptrar	samt	större	indu-
striell verksamhet.

Bedömning:
Planförslaget ligger intill Asslerödsvägen vilken kan 
antas vara den största bullerkällan i området. Vägen är 
relativt	smal	och	främst	trafikerad	av	boende	i	Hällebo	
1 och besökande till en ridskola längre österut. Skyltad 
hastighet är 40 km/h. Planen antas inte innebära någon 
större skillnad på Asslerödsvägen mot sydöst.

Utomhusluft
De ämnen som regleras i miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft	är	kvävedioxid/kväveoxider,	svaveldi-
oxid,	bly,	partiklar	(PM10),	bensen,	kolmonoxid,	ozon,	
arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren och partiklar 
(PM2,5). Normerna baseras huvudsakligen på krav från 
EG-direktiv.

Bedömning:
Luften i Sotenäs kommun ligger för närvarande klart 
under miljökvalitetsnormerna för föroreningshalter. 
Planförslaget bedöms inte medföra överskridande av 
normerna för något av de inkluderade ämnena.

Fisk- och musselvatten
Bilaga 2, som reglerar musselvatten, gäller i Västra 
Götalands län. De musslor som avses i förordningen är 
blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda) eller 
musslor (Bivalvia). Med musselvatten menas kustvatten 
eller bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras 
för	att	göra	det	möjligt	för	musslor	att	leva	och	växa	till	
i dessa vatten. I Sotenäs kommun utgör Åbyfjorden och 
Bottnafjorden musselvatten.

Bedömning:
Planförslaget ligger inte i avrinningsområdet till 
Åbyfjorden eller Bottnafjorden och anses därmed inte 
kunna påverka vattenkvaliteten i dessa. 

Vatten
Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön innebär bland annat att de fem regionala 
vattenmyndigheterna ska fastställa kvalitetskrav i 
form av miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten 
och skyddade områden. Syftet med normerna är att 
tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla 
vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Sotenäs 
kommun har 13 vattenförekomster, som var och en 
omfattas av miljökvalitetsnormer.

Bedömning:
Inga miljökvalitetsnormer för vatten förväntas att 
påverkas av utbyggnaden då området kommer omfattas 
av det kommunala va-nätet. 
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Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett 
generationsmål,	arton	etappmål	och	sexton	
miljökvalitetsmål. 

Generationsmålet anger inriktningen för den 
samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. 
Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet 
på alla nivåer i samhället. 

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet 
och	ett	eller	flera	miljökvalitetsmål.	

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön	som	miljöarbetet	ska	leda	till.	Det	finns	även	
preciseringar av miljökvalitetsmålen. 

De	sexton	miljökvalitetsmålen	är:	

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande	ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett	rikt	växt-	och	djurliv

Programförslaget:
Vid en avstämning av de nationella miljömålen kan 
konstateras att den aktuella detaljplanen berör ett 
mindre antal av de 16 miljömålen. Bedömningen är att 
förslaget inte påverkar miljömålen i någon påtagligt 
negativ riktning. Framförallt följande miljömål berörs 
av planförslaget:

Begränsad klimatpåverkan
Det är gång- och cykelavstånd till centrum, skolor, 
service	och	affärer.	Det	är	nära	till	busshållplats.	
Byggande	i	nära	anslutning	till	befintlig	service	
begränsar behovet av bilresor. 

Frisk luft
Det	är	god	kollektivtrafikförsörjning	och	underlaget	
förväntas stiga i och med en utbyggnad av bostäder 
inom	planområdet.	Det	finns	tillgång	till	gång-	och	
cykelbanor ända ifrån planområdet. I och med 
utbyggnaden av Hällebo 1 anlades gång- och cykelbana. 
Det är nära till centrum, skolor, service, fritidsaktiviteter 
och så vidare, vilket begränsar behovet av bilresor.

Säker strålmiljö
Bostadshus bör utföras med radonsäker grundläggning.

Grundvatten av god kvalitet
Delar av utredningsområdet omfattas av ett 
vattenskyddsområde	för	Dale	vatten.	En	exploatering	
av	bostäder	står	inte	i	konflikt	med	skyddet,	även	om	
vissa	restriktioner	som	kommer	att	finnas	på	framtida	
fastigheter. I området strävas det efter att skapa ett lokalt 
omhändertagande av dagvattnet där dagvattnet från 
området även leds bort från tillrinningsområdet för Dale 
vatten.	Området	kommer	att	omfattas	av	det	kommunala	
verksamhetsområdet för vatten och avlopp varpå risken 
för att enskilda avloppsanläggningar kan påverka 
vattentäkten	inte	finns.	

Hav i balans samt levande kust och skärgård
God dagvattenhantering bidrar till att minska 
föroreningar i hav och vattendrag. Ökad tillgång på 
bostäder i tätortsområden förbättrar förutsättningarna 
för en levande bygd.
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Vattenskyddsområde
Delar	av	utredningsområdet	innefattas	i	en	tertiär	zon	
till vattenskyddsområde för Dale vatten som är en av 
kommunens vattentäkt till det kommunala dricksvattnet. 

Bedömning:
En	exploatering	av	bostäder	står	inte	i	konflikt	med	
skyddet. I området strävas det efter att skapa ett lokalt 
omhändertagande av dagvattnet där dagvattnet från 
området även leds bort från tillrinningsområdet för Dale 
vatten.	Området	kommer	att	omfattas	av	det	kommunala	
verksamhetsområdet för vatten och avlopp varpå risken 
för att enskilda avloppsanläggningar kan påverka 
vattentäkten	inte	finns.	

Levande skogar
Det naturområde som tagits med i detaljplanen är i 
planförslaget dels naturmark och dels kvartersmark. Den 
skogsmark som övergår från naturmark till kvartersmark 
enligt förslaget har inga större värden vare sig vad gäller 
ekologi eller rekreation. Större delar av den marken är 
svårtillgänglig och har inte heller några större värden för 
rekreation. Bedömningen är att förslaget inte påverkar 
skogen i någon större negativ riktning.

God bebyggd miljö
Befintliga	system	och	investeringar	i	avseende	gatu-	och	
va-nät,	kollektivtrafik	med	mera	utnyttjas	väl.	Goda	
möjligheter	finns	att	skapa	bostäder	där	människor	inte	
utsätts för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, 
skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker.

Ett rikt växt- och djurliv
Den natur som övergår från naturmark till kvartersmark 
har utifrån den naturinventering som gjorts inga högre 
naturvärden. Därför är bedömningen att förslaget 
inte	påverkar	växt-	och	djurliv	i	någon	större	negativ	
riktning.

Områdesskydd, 7 kap MB
Inga områden som omfattas av skydd enligt 
miljöbalkens sjunde kapitel berörs av planförslaget. 
Exempel	på	områden	som	omfattas	av	7	kap	
MB är naturreservat, biotopskyddsområden, 
strandskyddsområden och Natura 2000-områden.

Karta över vattenskyddsområde för Dale vatten
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Översiktliga planer
Området	är	utpekat	i	Sotenäs	kommuns	gällande	
översiktsplan, ÖP-10, under följande två områden:

Sydöstra Hunnebostrand
Utredningsområde för bostäder. Med hänsyn 
till tätortsområdets utkant bör nytillkommande 
bostadsbebyggelse ges en glesare bebyggelsestruktur 
med möjlighet till större tomter.

Bedömning:
Detaljplanen möjliggör villatomter på relativt stora 
tomter i mindre enklaver. Planförslaget bedöms stämma 
överens med översiktsplanens intentioner för Sydöstra 
Hunnebostrand.

Askums-Anneröd
Området	ska	värnas	som	sammanhängande	
rekreationsområde i skogsmark. Tillgängligheten 
till området från skola och förskola ska beaktas. Vid 
tätortsutveckling öster ut ska tillgängligheten mellan 
Askums-Anneröd och Valarna beaktas för en möjlighet 
att röra sig i ett sammanhängande rekreationsstråk längs 
östra Hunnebostrand.

Bedömning:
Planförslaget bedöms inte inverka negativt på de 
utpekade området i helhet.

Karta över planområdet i förhållande till utpekade områden i översiktsplanen

25 augusti 20191. Samhällsbyggnadskartan

 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:5 000

o

Teckenförklaring
Område för
bebyggelseutveck...
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närrekreation

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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Kommunala beslut
KS 2012-02-13 § 25, Kommunstyrelsen beslutar att 
ge ansökan 34 värderingspoäng och lämnar ett positivt 
planbesked.

BNau 2013-02-14 § 12, Byggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar att godkänna samrådshandlingar 
och skicka ut för samråd.

BN 2013-06-13 § 33, Byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna samrådsredogörelsen och att 
granskningshandlingar ska upprättas.

BN 2019-12-12 § 151, Byggnadsnämnden beslutar att 
godkänna granskningshandlingarna samt att ställa ut
planhandlingarna för granskning.

BN	2021-06-03	§	87,	Byggnadsnämnden	beslutar	att	
godkänna granskningshandlingarna och att ställa ut
planhandlingarna för granskning.

Behov av miljöbedömning
En behovsbedömning har upprättats, daterad 2011-
11-18. Denna har samråtts med Länsstyrelsen som i 
yttrande daterat 2011-12-05 instämmer i kommunens 
bedömning att planens genomförande inte medför någon 
risk för betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattade motiv för bedömningen är:

• Planförslaget överensstämmer med intentionerna i  
ÖP2010	och	är	en	utveckling	av	den	befintliga	tätorten	
Hunnebostrand. 

• Planförslaget påverkar inga riksintressen och   
åsidosätter inga miljökvalitetsnormer.

• Inga nationella miljökvalitetsmål motverkas.

• En utveckling av Hunnebostrands tätort ger positiva 
effekter	så	som	att	det	stärker	både	det	kommunala	och	
kommersiella serviceutbudet.

•	En	värdefull	kulturmiljö	finns	i	närheten,	dock	skiljer	
en höjd områdena åt vilket innebär att det visuella 
intrycket av kulturmiljön inte påverkas. 

•	Området	innefattas	av	det	kommunala	
verksamhetsområdet för vatten och avlopp vilket 
bland annat minskar risken för att Dalö vatten kan 
kontamineras. 

Detaljplaner
Inom	området	finns	idag	inga	gällande	detaljplaner.	I	
söder	och	sydöst	finns	detalj-	och	byggnadsplaner.	Se	
lista nedan:

Planbeteckning	14-TSS-1724:
Planen	är	från	1971	och	är	en	ändring	av	nedanstående	
plan och medger användningarna bostäder samt i nord-
ost fornminnespark. 
 
Planbeteckning 14-TSS-1259:
Planen är från 1958 och medger användningarna bostä-
der och fornminnespark. 
 
Planbeteckning	1427-P75:
Detaljplanen är från 2006 och medger användningen 
bostäder. (Detaljplan för Hällebo etapp 1)

Karta över detaljplanerad mark utanför planområdet

25 augusti 20191. Samhällsbyggnadskartan
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Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig utveckling med anledning av plan-
förslaget. Detaljplanen reglerar hur marken inom planområdet får och inte får användas men styr 
inte vad som ska genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som inte 
är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.

Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör i huvudsak för bostäder och skol- eller förskoleverksamhet. Inom 
planområdet	finns	även	område	för	natur,	gator	och	teknisk	anläggning	(befintligt	elskåp).	
Byggrätterna har anpassats efter nivåskillnaderna i området och begränsas även till enhetlig 
taktäckning	och	typ	av	tak.	Minsta	fastighetsstorlek	hålls	flexibel.

Detaljplanen	möjliggör	för	såväl	villabebyggelse,	parhus,	radhus,	kedjehus	och	flerbostadshus.	
Genom bestämmelser gällande byggnadshöjder, utformning av tak och placering blir området 
sammanhållet och tar hänsyn till såväl platsen som omkringliggande område.

Planen möjliggör för en lokalgata med kommunalt huvudmannaskap. Ytterligare gator kan anläggas 
genom lösning med skafttomter, gemensamhetsanläggning eller annan överenskommelse inom 
kvartersmarken.

Planförslag
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Geotekniska förhållanden
Ett PM kring geotekniken har tagits fram av Structor 
Mark Göteborg AB med dateringsdatum 2012-09-14. 
Rapporten sammanfattas nedan:

Terrängen i området är kuperad och utgörs till stor del 
av berg i dagen. Ett större sammanhängande område 
med	jord	finns	i	den	västra	delen	av	området	intill	
Asslerödsvägen. Det förekommer också sprickor 
eller mindre svackor fyllda med jord och mindre 
vattensamlingar.	Växtligheten	domineras	av	lövskog	
och	sly	inom	det	flacka	området,	medan	det	förekommer	
mer barrskog inom de högre belägna partierna.

Då jordlagren i området främst består av morän, med 
svag	lutning,	finns	inga	problem	kring	stabiliteten	
i	området	vid	befintliga	förhållanden.	Även	
sättningsrisken i området är mycket liten. 

Ingen grundvattenundersökning har gjorts men 
förekomster	av	torv	i	området	samt	den	flacka	lutningen	
gör att grundvattenytan i samband med riklig nederbörd 
kan ligga i marknivå. De gynnsamma förhållandena gör 
att grundläggning kan ske med platta på mark, på plintar 
eller	med	krypgrund.	Även	källare	är	möjligt.	

Planförslaget:
Den nya bebyggelsen ska uppföras enligt de 
rekommendationer	vilka	finns	på	sidan	4	i	”PM	
Geoteknik	-	Markförhållanden	och	grundläggning”.

Enligt denna ska all organisk jord grävas bort 
vid genomförandet av planen och ersättas med 
krossmaterial. De lämpliga grundläggningarna är främst 
platta på mark, på plintar eller med krypgrund.

Radon
Berggrunden i Sotenäs utgörs i sin helhet av 
bohusgranit med höga halter av uran 238. Risken 
för radonstrålningen minimeras genom radonsäkert 
byggande. 

Förutsättningar och förslag
Under följande kapitel presenteras området och 
planförslaget	i	olika	underkategorier.	Först	finns	en	
beskrivning av dagsläget vilken följs av en beskrivning 
av de förändringar som planförslaget medför. 

Mark och vegetation
Inom	planområdet	finns	höjder	mellan	28	meter	i	syd-
väst	till	44	meter	vid	de	befintliga	husen	i	sydöst	och	
i de norra delarna. Vissa delar av bergspartierna har 
branta sluttningar även om dessa inte överstiger 3 meter. 
Området	består	i	de	centrala	delarna	av	berg	i	dagen	
bevuxen	med	ljung	och	mindre	träd.

En undersökning har gjorts för att klargöra huruvida det 
krävs en mer noggrann naturinventering av det aktuella 
planområdet. Platsen besöktes den 8 maj 2012. Inom 
området hittades endast ett fåtal intressanta livsmiljöer. 
Se	rubrik	”Naturmiljö”.

Planförslaget: 
Vid	en	exploatering	av	området	kommer	stora	delar	av	
de träd som står på kvartersmark med byggrätt att tas 
ned. För området med allmän platsmark GATA är det 
en	förutsättning	att	marken	rensas	från	växtlighet	för	att	
kunna anlägga vägar.

Vid sprängning kan skador uppkomma på berget vilket 
föranleder en rekommendation om att bergskärning bör 
besiktigas efter det att sprängning utförts för kontroll 
om eventuella förstärkningsåtgärder behövs.

Tät björkvegetation vid planområdets infart
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 §

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 §

BostäderB

TransformatorstationE

Skola, förskolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

sopkärl Sopkärl,  4 kap. 5 §

dagvatten Fördröjningsmagasin för dagvatten,  4 kap. 5 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Enbostadshus, kedjehus och radhus tillåts. Största byggnadsarea för
enbostadshus är 200 kvm per fastighet/tomtplats, varav högst 50 kvm får vara
komplementbyggnader,  4 kap. 11 §

e2 Största byggnadsarea för flerbostadshus är 1/3 av fastighetens area,  4 kap. 11 §

e3 Största byggnadsarea för skola och förskola är 1/3 av fastighetens area,  4 kap. 11 §

Placering
p1 Huvudbyggnad respektive komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter

respektive 2 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i gemensam gräns.
Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta framför
porten/öppningen,  4 kap. 16 §

Utformning
f1 Högsta byggnadshöjd för enbostadshus, kedjehus och radhus är 4,5 meter för

byggnader utan suterrängplan och 6 meter för byggnader med suterrängplan.
Byggnadshöjden ska beräknas från överkant bottenbjälklag. Utöver högsta
byggnadshöjd får takkupor anordnas till 1/3 av takets längd,  4 kap. 16 §

f2 Högsta byggnadshöjd för flerbostadshus är 6 meter, beräknat från överkant
bottenbjälklag. Utöver högsta byggnadshöjd får takkupor anordnas till 1/3 av takets
längd,  4 kap. 16 §

f3 Högsta byggnadshöjd för förskola är 7 meter, beräknat från överkant
bottenbjälklag. Utöver högsta byggnadshöjd får takkupor anordnas till 1/3 av takets
längd,  4 kap. 16 §

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter beräknat från överkant bottenbjälklag,  4 kap. 16 §

Marknivåskillnader på mer än 1 meter ska tas upp i mur, sockel eller suterrängplan,  4 kap. 16 §

Byggnader ska uppföras med sadeltak eller pulpettak, ej valmat tak,  4 kap. 16 §

Taktäckning på huvudbyggnader ska vara tegelröda takpannor,  4 kap. 16 §

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 16 §

Utförande
Fördröjningsmagasin för dagvatten ska anläggas på kvartersmark,  4 kap. 16 §

Bebyggelse och användning
I	dag	finns	två	befintliga	villor	i	angränsning	till	
planområdet i sydost. Dessa har en byggnadshöjd på 
4,5 meter och en byggnadsarea inklusive garage/uthus 
på cirka 200 respektive 250 m2. De ligger på cirka 
+45/46 meter från grundkartans nollplan och har goda 
utsiktsförhållanden.

På andra sidan Asslerödsvägen ligger Hällebo 1 där 
villabebyggelse med överlag ljusa fasader och tegeltak 
karaktäriserar området.

Planförslaget: 
Planförslaget	innebär	en	flexibilitet	inom	området	där	
användning och hustyper tillåts variera med därtill 
anpassade fastighetsstorlek, medan byggnadshöjder och 
utformning styrs för att ta hänsyn till miljön både inom 
och utanför planområdet. 

Den huvudsakliga användningen för kvartersmark inom 
planområdet är bostäder, med möjlighet även för skol- 
eller förskoleverksamhet. 

Detaljplanen reglerar högsta byggnadshöjd till 
mellan	4,5	-	6	meter	för	bostäder,	och	upp	till	7	meter	
byggnadshöjd för förskola. Byggnadshöjden på 6 
meter för bostäder tillåts endast om huset byggs med 
sutterängvåning. 

Byggnadshöjden ska beräknas från överkant 
bottenbjälklag, alltså det nedersta bjälklaget i 
byggnaden. 

De	byggrätter	som	kan	påverka	utsikten	från	befintliga	
bostäder på fastigheterna Assleröd 1:10 och 1:11 
regleras istället med en en högsta tillåten höjd över 
grundkartans 0-plan.. Marknivåskillnader på mer 
än en meter ska tas upp i mur, sockel eller med 
sutterrängvåning. 

Genom höjdregleringen tas hänsyn till utsikten från 
befintlig	bebyggelse	som	angränsar	till	området	och	
hänsyn	tas	även	till	den	natur-	och	kulturmiljö	som	finns	
i och kring planområdet.

I användningområdena för bostäder tillåts variation 
i bebyggelsetyper. Variationen innebär att områdena 
kan bebyggas med friliggande enbostadshus, parhus, 
kedjehus,	radhus	eller	flerbostadshus.	Begränsning	
av	exploateringsgrad	varierar	utifrån	bebyggelsetyp.	
Områdena	hålls	samman	genom	byggnadhöjder,	
reglering av taktäckning och lutning.

Sektionslinje genom planområdet

Sektion genom planområdet
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Fornlämningar
Inom	eller	in	anslutning	till	exploateringsområdet
finns	kända	fornlämningar	i	form	av	boplatser	och	
hällristningar. Länsstyrelsen har därför krävt att det ska 
utföras en arkeologisk utredning.

En arkeologisk utredning har genomförts under 
planprocessen och som ett resultat av den har tre 
fornlämningar samt sju övriga kulturhistoriska 
lämningar anmälts till FMIS. Fornlämningarna 
utgörs av två boplatser, KUL 1602:8 och 9, och en 
stensättning, KUL 1602:3.

De	övriga	kulturhistoriska	lämningarna	utgörs	av	sex	
brott/täkt	(stenindustriområden),	KUL	1-2	och	4-7,	samt	
en ristning (medeltid/historisk tid), KUL 1602:10.

Sotenäs kommun har ansökt om tillstånd för ingrepp i 
de	fornlämningar	som	identifierats	inom	det	reviderade	
planområdet. En arkeologisk förundersökning 
har genomförts och tillstånd till borttagande av 
fornlämningen har beslutats.

Fornlämningarna inom planområdet är borttagna enligt 
slutmeddelande	från	Länsstyrelsen	2021-07-08.

Planförslaget: 
Eftersom	de	identifierade	fornlämningarna	inom	
planområdet har tagits bort krävs inga ytterligare 
åtgärder eller regleringar i detaljplanen.

Offentlig och kommersiell service
Området	ligger	i	Hunnebostrands	tätortszon	och	inom	2	
km	finns	service	såsom	skola,	förskola,	livsmedelsaffär,	
folkets hus, bank, apotek med mera.  Nio kilometer 
söder	om	området	finns	kommunens	huvudort	
Kungshamn	där	det	finns	högstadium,	kommunhus,	
handel och service.

Planförslaget: 
I förslaget till detaljplan föreslås användningen bostäder 
på	kvartersmarken.	Avståndet	till	erforderlig	offentlig	
och kommersiell service bedöms som relativt kort.

Det	finns	ett	tryck	på	förskoleplatser	i	kommunen.	
Kommunen möjliggör därför byggrätt för 
förskolverksamhet inom planområdet.
Användningsbestämmelserna kombineras med 
möjlighet	för	bostäder	för	att	säkerställa	en	flexibilitet.

Tillgänglighet, lek och rekreation
Idag är området ett naturområde och Soteleden 
angränsar planområdet längs den nordvästra 
plangränsen. Inom planområdet är marken i huvudsak 
igenvuxen	eller	utgörs	av	berg	i	dagen	och	ligger	inte	
längs någon naturlig gångstig. Tillgängligheten till 
området är, om det bortses från Soteleden, relativt låg. 

Kommunen har som policy att sörja för en större 
lekplats	per	samhälle	där	extra	resurser	ska	läggas.	I	
Hunnebostrand är det Hedalens lekplats som har den 
rollen. En mindre lekplats är anlagd i Hällebo etapp 1, 
vilken även är tänkt ska försörja Hällebo etapp 2. 

Vid	infarten	till	området	finns	en	grusyta	och	en	
rundkörning för turistbussar som skjutsar besökare 
till Gammelgården och Stenhuggarmuséet. Vid 
rundkörningen	finns	det	också	möjlighet	att	parkera	för	
besökare till Soteleden. 

Det	finns	en	ridskola	längs	Asslerödsvägen	vilken	de	
boende har nära till.
 
Planförslaget:
I	planområdet	finns	naturområden	bevarade	
som	kommer	att	kunna	erbjuda	fina	inslag	i	det	
nya	bostadsområdet.	Inom	området	finns	vissa	
nivåskillnader. Bebyggelsen är föreslagen i de områden 
där lutningen bedöms som acceptabla och tomterna 
har planerats så att husen senare kan placeras så att en 
tillgänglig entré är möjlig.
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Naturmiljö
Kommunens miljöutredare har inventerat planområdet utifrån den plangräns som var aktuell för 
samrådshandlingarna. Inom området hittades endas ett fåtal intressanta livsmiljöer. Dels ett antal ekar
med	rik	lavpåväxt	och	dels	en	ekbacke.	I	övrigt	bestod	området	bland	annat	av	blöt	tallskog,	berg	i	dagens,	ung	
lövslys samt en hästhage.

Planförslaget:
Efter samrådet har planområdet begränsats i sin omfattning och innefattar nu endast områden som pekats ut som 
områden med ung björk, berg i dagen och en mindre del av område utpekat som tallskog.

Detaljplanens påverkan på naturmiljön i området bedöms inte föranleda ytterligare reglering av plankartan.
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Kulturmiljö
Nordväst	om	planområdet	finns	ett	område	med	höga	
kulturvärden vilket omfattar Gammelgården och 
Stenhuggarmuseet. 

Hembygdsgården Gammelgården förvaltar två äldre 
bostadshus	som	speglar	såväl	1700-talets	som	det	
tidiga	1800-talets	högreståndsbyggnader.	De	hitflyttade	
byggnaderna är alla unika byggnader som har bevarats 
tack vare initiativ från Sotenäsgillet. Helheten speglar 
på ett bra sätt hembygdsrörelsens arbete med att ta 
om hand och förvalta byggnader som annars skulle ha 
försvunnit

Stenhuggarmuseet är förutom stenbrottsmiljön i sig 
ett försök till återskapande av ett relativt småskaligt 
stenbrott och stenbearbetningsmiljö såsom den kan ha 
tett sig en bit in på 1900-talet. 

Planförslaget: 
Planområdet är skiljt från Stenhuggarmuseet med en 
bergshöjd. Genom detta påverkar inte den tillkommande 
bebyggelsen kulturmiljön. Gammelgården bedöms ligga 
på ett sådant avstånd och vinkel att den inte påverkas av 
planförslaget.

Karta över värdefulla kulturmiljöer

Gammelgården söder om planområdet

Stenhuggarmuséet  väster om planområdet

25 augusti 20191. Samhällsbyggnadskartan

 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]
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Gator och trafik
Asslerödsvägen fungerar som dels genomfartsled mot 
kommunens inre delar, men även som matargata och 
infart till den första etappen av Hällebo. En viss ökning 
till	följd	av	full	utbyggnad	och	inflyttning	till	Hällebo	2	
är att vänta, men beräknas inte ge några större ökningar 
på vägens belastning. 

I samband med utbyggnaden av Hällebo 1 genomfördes 
förbättringar på Asslerödsvägen, inte bara för att klara 
ökningar till följd av Hällebo 1:s utbyggnad utan även 
för	att	klara	av	en	framtida	exploatering	av	Hällebo	2.	

Förbättringarna innebar bland annat anläggandet av en 
GC-väg för att tillgodose en säker skolväg för barnen i 
området.

Kommunen	avser		även	att	vidta	trafiksäkerhetshöjande	
åtgärder utmed vägavsnittet söder om 
stenhuggerimuseet (vid bergskärningen). Troligtvis 
genom att minska gång-och cykelbanans bredd och öka 
vägbanans bredd något.

Inga	större	variationer	i	trafikfödet	finns	mellan	
sommar och vintersäsongen, vilket annars ofta är 
fallet i Sotenäs. Detta beror på att vägen inte är någon 
större genomfartsled och att den har dålig anknytning 
till några för turister väsentliga målpunkter. Idag har 
Asslerödsvägen	belastning	med	en	årsdygnstrafik	på	
cirka 200 rörelser/dygn i låg hastighet och därmed inga 
problem	med	trafikbuller.	

Gällande vändplatsen fungerar den delvis som vändplats 
eller parkering för turistbussar till Stenhuggarmuseet. 

Planförslaget:
En gatuutredning har genomförts under planprocessen 
för att utreda lämpliga gatuanslutingar, vägbredder samt 
höjdläge.

Angöringen till området sker längs Asslerödsvägen som 
löper	längs	med	planområdets	sydliga	gräns.	Områdets	
in-	och	utfarter	sker	via	den	befintliga	vändplatsen	och	
en ny väganslutning längre österut.

Planförslaget reglerar lokalgatan i en slinga genom 
området. Inom kvartersmark för bostäder kan ytterligare 
körytor anläggas.

In/utfarterna till planområdet utformas i detalj enligt 
”Vägar	och	gators	utformning,	VGU”.	Lokalgata	inom	
planområdet utformas med vägområde om 5,5 m med 
körbar bredd 4,5 m.

Begränsning av hastighet regleras genom lokala 
trafikföreskrifter.

I	och	med	utbyggnaden	kommer	en	liten	trafikökning	
till och från området att ske. Ökningen kommer 
att	bestå	av	personbilstrafik	och	vara	knuten	till	
bostadsfastigheterna och skol- eller förskoleverksamhet. 
Betydande	ökning	av	trafikbuller	kommer	inte	att	ske.	

Trafiken	på	Asslerödsvägen	kommer	även	delvis	
avskärmas från stora delar av bebyggelsen med hjälp 
av den naturmark som bevaras mellan tomtmarken och 
vägen.

Med dagens bilinnehav och körvanor så är en vanlig 
beräkning	av	biltrafik	till	och	från	bostäder	4-6	per	
hushåll och dygn. Någon större skillnad mellan 
sommar- och vinterhalvår förväntas inte då bostäderna 
uppförs för permanentboende. Någon större ökning av 
tunga fordon kommer planens genomförande inte att 
medföra,	annat	än	i	exploateringsskedet	och	sådant	som	
hänför	sig	till	exempelvis	sophämtning.	

En förväntad ökning på cirka 150-200 rörelser/dygn är 
att förvänta på vägen.

Asslerödsvägen med nybyggd gång- och cykelväg 
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Parkering
I nuläget används vändplatsen vid områdets infart 
som parkeringsplats och vändplats för turistbussar 
med besökande till Stenhuggarmuseet. Viss 
personbilsparkering kan ske för att nå Soteleden, som 
passerar området.

Planförslaget:
Den största delen av parkeringen kommer att ske inom 
bostadsfastigheterna	där	möjligheten	finns	att	bygga	
garage.	Parkering	bör	inte	ske	utmed	vägarna.	Även	
vid gruppbebyggelsen i området samlas bostädernas 
parkeringar inom kvartersmarken. 

Bussparkering	finns	på	andra	sidan	väg	174	nedanför	
Gammelgården och Stenhuggarmuséet, vilket innebär 
att avstigning och upphämtning fortfarande kan ske vid 
turistmålen.

Kollektivtrafik
Bussar	trafikerar	Dinglevägen	och	hållplatser	finns	700	
meter	bort	(300	meter	fågelvägen).	Det	finns	inga	planer	
på	att	bygga	ut	busstrafiken	utmed	Asslerödsvägen.

Gång- och cykeltrafik
I samband med att Hällebo etapp 1 byggdes ut drogs 
även en gång- och cykelbana fram till området. Denna 
kommer också att kunna försörja Hällebo etapp 2. 

Inom planområdet anläggs ingen separat gång-cykelväg. 

Eftersom	det	finns	en	lekplats	på	andra	sidan	
Asslerödsvägen måste barnen korsa vägen för att ta 
sig dit. En lämplig åtgärd är att i anslutning till den 
avvikande beläggningen vid infarten till Hällebo 1/
vändkörningen, skapa en upphöjning. Liknande 
hastighetssänkande åtgärd har gjorts längre ned mot 
stenhuggarmuséet.

Förorenad mark
I objektsrapporten till Länsstyrelsens EBH-databas 
finns	inga	uppgifter	på	någon	förorenad	mark	i	
området.	Området	omfattar	del	av	fastigheten	Hunnebo	
1:647	som	har	en	notering	angående	ett	tidigare	
avloppsreningsverk och hamn. Detta har dock inte 
legat på platsen utan på en annan del av den större 
kommunala	fastigheten	Hunnebo	1:647.	För	den	andra	
fastigheten	Askums-Anneröd	1:3	finns	inga	uppgifter	i	
objektsregistret. 

Störningar
Idag	finns	inga	problem	beträffande	ljudnivå,	
luftföroreningar, lukt, eventuella skyddsanordningar 
eller	skyddszoner.

Planförslaget:
Planförslaget kommer att ge en liten ökning vad gäller 
ljudnivåer och luftföroreningar.  Dessa kommer att 
vara som störst under själva utbyggnadsfasen, då 
anläggningsmaskiner och liknande kommer att föra 
oväsen och generera ett ökat avgasutsläpp i området. 
Detta kommer dock inte att göra att några gränsvärden 
överstigs på längre sikt. Krossning av berg får inte ske 
på plats. Det är inga större mängder berg som behöver 
sprängas därför är dessa störningar ringa.

Vid	en	maximal	utbyggnad	av	området	kommer	en	liten	
ökning att ske vad gäller ljudnivåer och luftföroreningar. 
Ökningen	kommer	främst	bero	på	trafiken	till	och	
från området och beräknas inte överskrida några 
gränsvärden. Planförslaget kommer därmed inte att ge 
någon betydande påverkan på lukt, skyddsanordningar 
eller	skyddszoner.
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Vatten, avlopp och skyfall
En vatten- och avloppsutredning har genomförts under 
planprocessen för att utreda förutsättningarna gällande 
dricksvatten, spillvatten, dagvatten och skyfall.

Ingående vattentryck vid kommunens förbindelsepunkt 
bedöms tillräckligt för att distribuera vatten till 
den planerade bebyggelsen inom planområdet. 
Spillvattenavloppet avleds från Hällebo 2 via 
självfallsledningar. Både spillvatten och vattenledningar 
ansluts	till	befintligt	kommunalt	VA-nät	vid	
intilliggande bostadsområde i sydväst.

Avrinningsområdet	för	dagvattenflöden	delas	
in i två delområden, vilka når områdets slutliga 
utsläppspunkt, betongtrumman under Asslerödsvägen, 
i	olika	takt.	Det	befintliga	utflödet	vid	trumman	
hålls även vid en utbyggnad, med hjälp av två 
framtida fördröjningsmagasin, ett inom varje 
delavrinningsområde. 

Det föreslås även att respektive tomt tar hand om sitt 
dagvatten via ett mindre fördröjningsmagasin, innan 
påkoppling till Sotenäs vatten ABs förbindelsepunkt.

Flödet vid ett 100-års regn efter 10 min, betyder att 
föreslagna fördröjningsmagasinen kommer att gå fullt 
samtidigt som brunnar och utlopp bräddar över ut på 
intilliggande mark.

Befintliga	och	nya	vägar	bedöms	dock	klara	ett	100-
års regn, om magasinen är rätt anlagda och man 
minimerar risken för skyfallsskador genom att diken 
hålls öppna och rensade, man regelbundet ser till att 
inga vägtrummor är blockerade och inga intagsbrunnar 
är igensatta.

Tillåts vattnet brädda över vid ett 100-års regn så 
kommer	det	flöda	på	marken	västerut.	Naturmark	och	
gräsbeklädd tomtmark kommer ta hand om en mindre 
del	av	vattnet	via	naturlig	infiltrering,	övrigt	kommer	
under	en	period	att	fylla	befintliga	diken.	De	föreslagna	
magasinens ytor är dock lite överdimensionerade för ett 
20-års regn och kommer hjälpa till vid fördröjning av ett 
extremflödesregn.

Avfall
Rambo (Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän) samlar sedan 1 februari 2020 in allt 
hushållsavfall i Sotenäs kommun i egen regi.

All sophantering ska, enligt nuvarande nationell miljö- 
och avfallslagstiftning, i första hand kunna lösas på 
varje enskild fastighet. Detta för att möjliggöra för de 
boende att kunna få fastighetsnära insamling av både 
matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar. 
Hämtningen ska då, ur arbetsmiljösynpunkt, kunna ske 
utan backning in på återvändsgator.

Planförslaget: 
Uppställning av sopkärl och hämtning av avfall ska 
ske vid varje bostads fastighetsgräns. Ny väg genom 
planområdet utformas som en genomfartsgata så att 
renhållningsfordon kan köra genom planområdet 
utan att behöva vända fordonet. Inom planområdet 
säkerställs mark vid vändplatsen i de västra delarna av 
planområdet för gemensam uppställning av sopkkärl för 
Hällebo etapp 1.

Vid fastighetsbildning med skafttomter ska skaften på 
respektive skafttomt ha plats för sopkärl i anslutning till 
den allmänna gatan.

Barnperspektiv
Riksdagen har beslutat att FN:s konvention om barnets 
rättigheter ska genomsyra samhällets alla verksamheter. 
Olika	aktörer	ska	samarbeta	för	att	skapa	en	miljö	för	
barn och ungdomar som ger största möjligheter till 
överlevnad och utveckling. Hur barn påverkas av beslut 
ska utredas, redovisas och beaktas. 

Förslaget innebär att en del av ett naturområde kommer 
att övergå i kvartersmark med användningen bostäder. 
Förslaget har tagit hänsyn till den del av naturområdet 
som	används	både	av	barn	och	vuxna.	Denna	del	förblir	
natur i planförslaget. 

Mellan Hällebo 1 och 2 föreslås säkerhetshöjande 
åtgärder på Asslerödsvägen för att underlätta passage 
för barn mellan bostadsområdena och för att komma till 
och från lekplatsen i Hällebo 1. 
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Inom planområdet möjliggörs skol- och 
förskoleverksamhet.

Planförslaget innebär planläggning inom tätort vilket 
ger	möjlighet	till	kollektiv	transport,	det	finns	gång-	och	
cykelväg intill planområdet samt bilväg. Det innebär 
också olika sätt att röra sig på vilket kan se olika ut 
bland annat beroende på kön, hälsa, funktionsvariation 
och social ställning. 

Förslaget bidrar till en god boendemiljö för boende 
utanför planområdet och kommande barn inom 
planområdet. Närheten till skola, service och 
naturområde innebär en god boendemiljö som erbjuder 
spännande lekmiljöer att upptäcka och lära sig i 
(utomhusvistelse bidrar till goda studiereslutat) det vill 
säga	fysiskt	och	psykiskt	välbefinnande.

Genomförandefrågor
I detta kapitel redovisas genomförandefrågorna som 
hör till detaljplanen vilka delas in i organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska frågor eller 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Genomförandefrågorna som beskrivs nedan har likt 
hela planbeskrivningen ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med detta kapitel är att det ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Planprocessen
Planarbetet arbetas fram efter den plan- och bygglagen 
(2010:900) vilken trädde i kraft den 2:a maj 2011.

Normalt planförfarande
Planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt 
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget 
till detaljplan både skickas ut på samråd och sedan 
ställs ut för granskning innan det kan tas upp för 
antagande. Samråd kring detaljplanen har genomförts 
med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, 
kommunala instanser, sakägare samt övriga som är 
berörda av de åtgärder som föreslås i planen. 

Inkomna synpunkter på förslaget har sammanställts 
och bemötts i en så kallad samrådsredogörelse. Det 
reviderade planförslaget har sedan varit utställt för 
granskning.

Eftersom ytterligare revideringar av förslaget har gjorts 
efter granskningen har planförslaget ställts ut för en 
kompletterande granskning; granskning 2.

Därefter kan kommunen besluta om att anta 
planförslaget.	Om	beslutet	inte	överklagas	vinner	
detaljplanen laga kraft.

Tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla 
för planarbetet. Tidplanen kan förändras under 
planprocessens gång då den är avhängig dataljplanens 
omfattning,	komplexitet,	mängden	inkomna	synpunkter	
etcetera.

Granskning 2   Kvartal 3, 2021
Antagande    Kvartal 4 2021
Laga Kraft    Kvartal 4 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden för planen är 5 år efter det att 
planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden ska planen normalt inte 
ändras	eller	upphävas	om	inte	särskilda	skäl	finns.

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är 
tänkt	att	genomföras.	Den	väsentligaste	rättseffekten	
är att markägarna under genomförandetiden har en 
ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens 
byggrätter. 

Om	kommunen	inte	ändrar	eller	upphäver	planen	efter	
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och 
ge byggrätt som tidigare.
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Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret 
för underhåll av allmän platsmark inom planområdet. 
I detta fall natur- och gatumark inom planområdet. 
Huvudprincipen är att kommunen ska vara huvudman 
för	allmänna	platser.	Kommunen	får	dock,	om	det	finns	
särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte 
ska vara huvudman inom planområdet. I föreliggande 
planförslag	finns	kommunala	och	allmänna	intressen	
som gör att kommunen anser att planen ska genomföras 
med kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att 
planens allmänna platser iordningställs och förvaltas av 
Sotenäs kommun.  

Sotenäs Vatten AB äger va-ledningarna i kommunen. 
Driftansvarig för det allmänna va-nätet är Västvatten 
AB. 

Sotenäs Vatten AB anvisar förbindelsepunkt för 
respektive fastighetsanslutning. Utbyggnaden av 
det gemensamma vatten-, spill- och dagvattennätet 
genomförs av Sotenäs Vatten AB

Huvudmannaskapet avser inte byggnader och 
anläggningar inom kvartersmark. Inom respektive 
fastighet ansvarar respektive fastighetsägare för att 
byggnader och anläggningar uppförs. Underhåll 
av byggnader och anläggningar vilar även detta på 
respektive fastighetsägare.

Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare 
för utbyggnad av VA-ledningar från en av Sotenäs 
Vatten AB anvisad förbindelsepunkt.

Tekniska anläggningar
Inom	planområdet	finns	ett	område	betecknat	”E	
-	Teknisk	anläggning”.	Området	avser	befintlig	
transformatorstation som ägs och driftas av Ellevio AB.

Avfall
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses 
enligt de rutiner och regler som gäller för renhållning, 
källsortering och kompostering i kommunen.

Vid fastighetsbildning med skaftfastigheter ska 
tillfarterna ha plats för sopkärl i anslutning till den 
allmänna gatan.

El/tele och datakommunikation
För anläggning och drift av el- och teleanläggningar 
inom kvartersmark ansvarar respektive el- och tele-
leverantör. För områdets elförsörjning svarar Ellevio 
AB, som nätägare. På beställning dras ledning fram 
till mätarskåp innanför tomtplatsgräns eller till 
gemensamma mätarskåp. Nedläggning av kabel bör 
kunna ske i samband med utbyggnad av VA-nät och 
dagvattennät. Anslutningsmöjlighet/kanalisation för 
fiberkabel	bör	beaktas	i	projektering.

Upplåtelse- och boendeform
Upplåtelse- och boendeform såsom hyresrätt, 
bostadsrätt eler äganderätt för mark och byggnader 
regleras formellt inte av detaljplanen. Det styrs av 
rådande konjunktur och efterfrågan.

Ekonomiska och tekniska frågor
Kostnader förenade med planläggningen belastar 
Sotenäs kommun.

Allmän platsmark
Natur
Inom naturmarken kommer inget nytt genomförande 
behöva göras, utöver att Sotenäs Vatten AB i 
egenskap av VA-huvudman anlägger erforderliga 
dagvattenmagasin. Framtida skötsel och underhåll av 
allmän platsmark som i planen har givits beteckningen 
NATUR belastar Sotenäs kommun.

Gator
Kommunen iordningställer anläggning av lokalgatan i 
planområdet. Framtida skötsel och underhåll av allmän 
platsmark belastar Sotenäs kommun.

VA, dagvatten
Sotenäs Vatten AB ansvarar för utbyggnad av VA-
anläggning samt dagvattenlösning inom planområdet. 
Sotenäs Vatten AB  är ansvarig för drift och underhåll 
av det kommunala VA-systemet.
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Kvartersmark
Respektive fastighetsägare bekostar uppförandet av 
byggnader och anläggningar inom sin fastighet. 

Tillfarter, parkering
För anläggande, skötsel och underhåll av tillfarter, 
körytor och parkeringar inom kvartersmark ansvarar 
respektive fastighetsägare. Överenskommelser, serivut 
etc gällande anläggande, skötsel och underhåll kan bli 
aktuellt.

VA, dagvatten
Respektive fastighetsägare bekostar indragning 
av ledningar från en, av Sotenäs Vatten AB 
anvisad, förbindelsepunkt, samt anläggande av 
fördröjningsmagasin inom bostadsfastigheten.

El/tele
Respektive ledningsägare bekostar utbyggnad och drift 
av el- och telekommunikation inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Sotenäs kommun är ägare till fastigheten Hunnebo 
1:647.

För en mer detaljerad redovisning av 
fastighetsägoförhållanden, rättigheter och servitut 
inom och intill planområdet, se tillhörande 
fastighetsförteckning.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning avser ändringar av  
fastigheters gränser, inrättande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut 
och ledningsrätter.

Fastighetsbildning sker efter att planen har vunnit laga 
kraft.

Allmän plats för gata och natur kan fortsättningsvis 
vara	en	del	av	Hunnebo	1:647,	en	av	kommunen	större	
stamfastigheter i området.

Område	som	planläggs	för	teknisk	anläggning	(E)	för	
befintlig	transformatorstation	kan	regleras	till	lämplig	
fastighet som ägs av nätägaren, alternativt upplåtas med 
markupplåtelse.

Fastighetsbildning för kvartersmark för bostäder (och 
skola)	kan	ske	i	ett	flertal	olika	varianter	för	att	anpassas	
efter	hustyp;	villa,	radhus,	parhus,	flerbostadshus	etc.	
Detaljplanen reglerar inte fastighetsstorlek.

Användningen S-skola, förskola betraktas som allmän 
kvartersmark och det bör beaktas att det till sådan 
mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har 
kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas 
för annat är enskilt bebyggande, om användningen för 
det avsedda ändamålet (skola i detta fall) inte kan anses 
säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen 
löser in sådan mark enligt 14 kap. 14 § PBL.

Kommunen äger all mark inom planområdet inkluderat 
de båda kvarteren där BS förekommer. Någon inlösen 
för att säkerställa dessa användningsområden är därför 
inte aktuell.  Kommunen har inte tillräckligt underlag 
nu för att ta ställning till om områdena behövs för 
allmänt ändamål (skola/förskola) eller inte. Ett sådant 
ställningstagande är beroende av en rad olika faktorer, 
inte bara utvecklingen inom detta område utan i mycket 
hög grad även utvecklingen inom andra områden och 
sektorer. En försäljning av aktuell mark till bostäder 
kommer dock inte att ske förrän ett tydligt och skriftligt 
beslut	finns	från	kommunens	sida	som	innebär	att	skola/
förskola inte kommer att byggas. Detta beslut ska också 
delges kommande köpare. 

En ägare av mark inom aktuella kvarter kommer 
därmed inte att hindras i sin användning av marken för 
bostadsändamål. Med dessa förutsättningar bedöms 
risken med den kombinerade användningen som ringa 
för såväl fastighetsägare som kommun. 
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Detaljplan för Hällebo 2, del av Hunnebo 1:647 m fl 
Hunnebostrand, Sotenäs kommun

Medverkande
Planhandlingarna har upprättats av Ulrika Åberg 
plankonsult i samarbete med Sotenäs kommun genom 
kommunens	handläggare	och	Håkan	von	Dolwitz,	Plan-	
och byggchef

Skaftfastigheter kan bildas för de fastigheter som inte 
ansluter till den kommunala gatan. Skaften tillhör 
bakomliggande fastighet och utgör tillfart från den 
kommunala gatan till tomten. Skaften ska inte vara 
längre än djupet på en normalstor villatomt. Två 
skaftfastigheter bredvid varandra kan få servitut på 
varandras del så att skaften tillsammans utgör tillfart 
till de båda tomterna. Tillfarterna ska utformas så 
det	finns	plats	för	diken,	snöröjning,	sopkärl	m.m.	
Sopkärl hämtas vid den kommunala gatan. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för skötsel och drift av 
tillfarterna till skaftfastigheterna.

Gemensamhetsanläggning
Söder	om	planområdet	finns	idag	en	befintlig	
gemensamhetsanläggning Ståleröd ga:1 som omfattar 
Asslerödsvägen.

Gemensamhetsanläggningen med dess förvaltare 
Ståleröds Vägsamfällighet Sotenäs är formellt sett 
väghållare för Assleröds vägen. Sotenäs kommun 
har dock enligt avtal åtagit sig att var förvaltare för 
vägen och avser även fortsatt ansvara för skötsel 
och	underhåll.	Sedan	november	2014	finns	det	
syssloman utsedd av Länsstyrelsen för Ståleröds 
vägsamfällighetsförening. Byte av syssloman har skett 
ett par gånger under tiden.

För att fastigheterna längs med vägen ska ha 
formell rättighet att använda Ståleröd ga:1 fram 
till allmän väg, så behöver de ha andelstal i 
gemensamhetsanläggningen. I samband med 
avstyckning bör fastigheterna därför anslutas till 
gemensamhetsanläggningen (anslutning enl. 42 a § AL).
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Exempel på lösning med skaftfastighet. Rödskrafferad 
och blåskrafferad fastighet äger halva skaftet var och 
har servitut på varandras skaft.


