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PLANHANDLINGAR 

Ändring av detaljplan 

Planhandlingarna upprättas som ändring av Förslag till ändring av stadsplan för del 

av Hunnebostrand, området Bankeberg i Tossene socken och kommun, Göteborgs och 

Bohus län antagen 1972-03-29, fastställd av länsstyrelsen 1974-11-12. Planbe-

skrivningen för ändringen ska läsas tillsammans med den ursprungliga planbe-

skrivningen, vilken fogas till denna planbeskrivning som bilaga. Ändringarna är 

införda på en kopia av den ursprungliga plankartan, med den ursprungliga 

grundkartan i botten, således med den fastighetsbildning som gällde år 1971. 

Aktuellt utdrag ur kommunens primärkarta redovisas på plankartan. Plankar-

tan ska läsas tillsammans med ändring av de ursprungliga bestämmelserna. 

Till planändringen hör följande handlingar: 

• Plankarta 

• Ändring av bestämmelser tillhörande ”Förslag till ändring av stadsplan 

för del av Hunnebostrand, området Bankeberg”  

• Planbeskrivning, denna handling, inklusive beskrivning tillhörande 

”Förslag till ändring av stadsplan för del av Hunnebostrand, området Banke-

berg” som BILAGA 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

• Utlåtande 

  

Utdrag ur Plankarta tillhörande 
”Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Hunnebostrand, området Bankeberg”.  
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INLEDNING 

Bakgrund 

Fastigheten Ellene 1:303 ägs av Sotenäs kommun. Fastigheten är bebyggd 

och har fram tills nyligen nyttjats som vårdhem och äldreboende, Banke-

berg. Byggnaden står sedan årsskiftet 2017/2018 tom då verksamheten har 

avvecklats av kommunen. 

Fastigheten ligger inom planlagt område, och omfattas av detaljplan 14-TSS-

1731 från 1972. Enligt planens bestämmelser får fastigheten användas för 

allmänt ändamål (A) vilket innebär att endast verksamheter med ett offent-

ligt organ som huvudman tillåts. Fastigheten ska försäljas till Sotenäsbostä-

der AB som planerar att omvandla huset till bostadslägenheter. Detta är inte 

förenligt med gällande detaljplan. Sotenäs kommun önskar därför att ändra 

detaljplanen från allmänt ändamål till bostadsändamål för att möjliggöra bo-

ende och lägenheter.  

Kommunstyrelsen har 2017-11-22 beslutat att ge positivt planbesked. 

Planändringens syfte och huvuddrag 

Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten 

Ellene 1:303. Planändringen innebär att planlagt område för allmänt ända-

mål (A) inom fastigheten Ellene 1:303 ändras till bostadsändamål (B). För 

att möjliggöra för ytterligare balkonger på mot väster kompletteras plan-

kartan med en egenskapsbestämmelse om att balkonger får uppföras. Med 

hänsyn till kringboende införs bestämmelser som reglerar att byggnadens 

höjd inte får bli mer än 0,5 meter högre än befintlig byggnad. Detta sker 

genom att befintlig planbestämmelse om högsta byggnadshöjd 7,6 meter 

ersätts med en bestämmelse om högsta nockhöjd + 19,9 meter över noll-

planet i höjdsystemet RH 2000. En ny bestämmelse som anger en lägsta 

takvinkel på 22 grader införs också. 

Utöver detta behandlar ändringen av detaljplan inga andra frågor och inne-

bär inga andra förändringar, utan de övriga bestämmelser som finns för fas-

tigheterna inom planområdet fortsätter att gälla. Beskrivningen av planänd-

ringen behandlar därför endast de aspekter som bedömts vara av betydelse 

för planändringen syfte: användning av kvartersmark, angöring och parke-

ring samt teknisk försörjning. 

Planändringen berör endast fastigheten Ellene 1:303. Se illustrationskarta till 

höger. 

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger i norra delen av Hunnebostrands hamnområde, på en 

höjd ca 10 meter över havet och ansluter till befintlig bostadsbebyggelse. 

Illustration över fastigheten Ellene 1:303, 
markerad i grått. 
Avgränsningen för gällande detaljplan ”För-
slag till ändring av stadsplan för del av Hun-
nebostrand, området Bankeberg” 14-TSS-
1731, är markerad med svart streckad linje. 
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Planområdet har en area på ca 11 500 kvm och omfattar fastigheten Ellene 

1:303, angränsande bostadsfastigheter samt del av vägarna Norra Strandga-

tan, Norra Kajen och Bankebergsvägen. Se planområdets läge och avgräns-

ning på kartbild nedan. 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Ellene 1:303 och Ellene 1:383 ägs av Sotenäs kommun. Öv-

riga fastigheter är privatägda. För fullständig redovisning av ägarförhållan-

den, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande 

fastighetsförteckning. 

 
Planområdet med närområde - ortofoto med gatunamn 

Planprocess 

Planförfarande 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Plan-

arbetet är påbörjat efter årsskiftet 2014/2015. Planförslaget är förenligt med 

översiktsplanen, är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 

av stor betydelse, eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Illustration över planområdets avgränsning 
och läge i Hunnebostrands samhälle.  

Illustration över ett så kallat standardförfarande. 
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Planarbetet bedrivs med så kallat standardförfarande, vilket bland annat inne-

bär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut för 

granskning innan det kan tas upp för antagande. 

Samråd 

Planförslaget har varit föremål för samråd under hösten 2018. Inkomna syn-

punkter på förslaget samt kommunens bemötande redovisas i upprättad 

samrådsredogörelse. Med anledning av att alla i samrådskretsen inte godkänt 

planförslaget bedrivs planarbetet, efter samrådet, med standardförfarande. 

Inkomna synpunkter under samrådet har inte föranlett några förändringar 

av planförslaget. Förtydligande gäller att planändringen endast berör fastig-

heten Ellene 1:303. Planhandlingarna har efter samrådet kompletterats med 

information om planprocessen. 

Granskning 

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 20 december 

2018 till 10 januari 2019. Inkomna synpunkter och kommunens bemötande 

redovisas i ett så kallat utlåtande. Inkomna synpunkter under granskningen 

föranleder justering av planförslaget. Befintlig planbestämmelse om högsta 

byggnadshöjd 7,6 meter ersätts av högsta nockhöjd + 19,9 meter samt lägsta 

takvinkel 22 grader. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

För Sotenäs kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av KF 2010-12-16. 

Inga särskilda rekommendationer finns för området som ingår i befintlig 

tätort. Planområdet gränsar till område som utpekats som Område med kultur-

historiska värden. 

Detaljplaner 

Planområdet omfattas av planen Förslag till ändring av stadsplan för del av Hun-

nebostrand, området BANKEBERG i Tossene socken och kommun (14-TSS-1731). 

Planen är antagen av kommunfullmäktige 1972-03-29 och fastställd av läns-

styrelsen 1972-12-11. Användningsområdet för fastigheten Ellene 1:303 är 

allmänt ändamål (A). Planens genomförandetid har gått ut. För stora delar 

av Hunnebostrands samhälle gäller Förslag till stadsplan för Hunnebostrands me i 

Göteborgs och Bohus län (14-HUN-7), fastställd 1954. Denna plan gränsar till 

det aktuella planområdet i väster, norr, nordost, sydost och söder. 

För den del av Bankebergsvägen som ligger närmast Torggatan gäller en äldre 

plan från 1964 Förslag till ändring av stadsplan för Kvarteret Nordhagen m m i Hunnebo-

strands m:e, Göteborgs och Bohus län (14-HUN-25). Planen är antagen 1960-09-30. 

I norr och nordost angränsar området till Detaljplan för Ellene 71:5 m fl, Hunnebo-

strand, Sotenäs kommun (1427-P50), Laga kraft 2003-12-05 och 14-HUN-22. 
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Pågående planläggning 

För västra delen av aktuellt planområde samt stora delar av gamla Hunnebo-

strands samhälle området i väster pågår arbete med framtagande av Detalj-

plan för Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383 m fl – Gamla Hunnebo. Planförslaget var 

under hösten 2017 utställt för granskning. Detaljplanen syftar till att slå vakt 

om bebyggelsens karaktär och miljöns kulturvärde och samtidigt ge ett till-

räckligt juridiskt skydd mot olämpliga förändringar. 

När detaljplanen för Gamla Hunnebo vunnit laga kraft kommer den att ersätta 

nordvästra delen av aktuell ändring av detaljplan för Bankeberg. 

Se kartillustrationer på motstående sida. 

Behovsbedömning 

Förslaget, som innebär en ändring av bestämmelse från allmänt ändamål till 

bostäder, medför ingen skada på natur- och kulturvärden i området. Ett 

genomförande av planändringen bedöms inte heller påverka något Natura 

2000-område eller innebära överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. 

Planförslaget överensstämmer även med intentionerna i kommunens över-

siktsplan. Planändringens genomförande bedöms inte komma att medföra 

någon betydande påverkan på miljön eller närboende. Omgivande verksam-

heter och bostäder bedöms inte heller medföra betydande påverkan på det 

nyttjande av området som förslaget till ändring av planen innebär. 

Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbe-

dömning behöver därför inte göras och en miljökonsekvensbeskrivning 

kommer inte att upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Stadsplan för kv Nordhagen – gäller 
närmast Torggatan. 

Översikt över gällande detaljplaner i när-
området. Aktuell plan markerad med röd 
prickad linje. 
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Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22 § 230 att ge ett positivt planbesked. 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-09-06 § 106 att godkänna samrådshand-

lingarna daterade 2018-08-13, att planens genomförande inte medför någon 

betydande miljöpåverkan samt att skicka ut planförslaget på samråd. 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-12-06 § 168 att godkänna samrådsredo-

görelsen samt att granskningshandlingar ska upprättas i enlighet med sam-

rådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete och därefter ställa ut planen för 

granskning. 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 § 46 att godkänna granskningsutlå-

tandet samt att byggnadens höjd inte får bli mer än 0,5 meter högre än be-

fintlig byggnad. 

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 

Riksintressen, 3 och 4 kap MB 

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Ly-

sekil är ett riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap 2 §. Hela planområdet ingår 

i detta riksintresseområde, där turismens och friluftslivets intressen särskilt 

ska beaktas vid bedömning av exploatering eller andra ingrepp i miljön. 

Pågående detaljplanearbete för ”Gamla Hunnebo” (till vänster) kommer att er-
sätta de nordvästra delarna av planen för ”Bankeberg” (till höger). 
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Kustområdet är även av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvär-

den som finns. Riksintressena utgör inte hinder för utvecklingen av befint-

liga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Planområdet berörs inte av några bestämmelser enligt 3 kap MB. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitets-

normerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar 

i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt om-

givningsbuller. 

Recipienten för planområdet är kustvattnet i Hunnebostrands skärgård. Enligt 

den senaste klassningen är den ekologiska statusen för vattenområdet måttlig. 

Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status ska 

uppnås till år 2027. 

Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avse-

ende på tributyltenn (TBT), kvicksilver och kvicksilverföreningar. Vattenfö-

rekomsten har därför fått tidsfrist till 2027 för tributyltenn. 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljö-

kvalitetsnormerna för vatten. Detta baseras på att ändringen av detaljplanen 

inte innebär att några tillkommande föroreningskällor eller att en större an-

del hårdgjord yta föreslås. För att ytterligare minska risken för påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan dagvattenfilter installeras i parkerings-

ytornas dagvattenbrunnar i syfte att rena dagvattnet innan avledning till ha-

vet sker. 

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd enligt 7 kap MB. 

PLANFÖRSLAG 

Mark, terräng 

Förutsättningar 
Fastigheten Ellene 1:303 ligger på ett bergsparti som höjer sig 4-10 meter 

över omgivande mark. Berget sluttar relativt brant mot omgivande bebyg-

gelse i alla riktningar. På berget i norra delen av fastigheten Ellene 1:303, 

mot Stigbergsliden, finns några större lösa stenblock. Innan antagande av 

detaljplanen ska lösa block rensas bort från fastigheten Ellene 1:303. 
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Planförslaget  
Planförslaget medför ingen påtaglig förändring jämfört med nuläge. De 

byggnadstekniska förutsättningarna är tidigare utredda. Det finns inga geo-

tekniska problem.  

Bebyggelse 

Förutsättningar 
Befintlig byggnad inom fastigheten Ellene 1:303 är uppförd i 1-2 våningar 

med fasadbeklädnad av stående träpanel, målad i en ljus kulör. Uppskattad 

byggnadshöjd är ca 3 meter, jämfört med marknivån på innergården. Högsta 

nockhöjd är +19,4 meter. Byggnaden är uppförd som äldreboende i början 

av 1970-talet. Enligt den gällande detaljplanens bestämmelser får fastigheten 

användas för allmänt ändamål (A) vilket innebär att endast verksamheter 

med ett offentligt organ som huvudman tillåts. Planbestämmelsen är föråld-

rad och används inte i nyare planer. Högsta tillåtna byggnadshöjd anges till 

7,6 meter, vilket medger att befintlig byggnad kan förses med ytterligare en 

våning. Byggrätten är inte utnyttjad. Bergssluttningarna runt byggrätten 

anges som prickad mark, d v s mark som inte får bebyggas. 

Fastigheten ligger inom det större område som i kommunens kulturmiljöun-

derlag redovisas som en kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Förändringar 
Fastigheten har ett centralt läge i Hunnebostrand och det finns goda förut-

sättningar för en bra boendemiljö. Planändringen innebär att fastigheten ska 

kunna användas för bostäder. Användningsbestämmelsen Allmänt ändamål 

(A) upphävs och ersätts av användningsbestämmelse för bostäder (B). Efter 

ombyggnad uppskattas antalet lägenheter komma att uppgå till ett 30-tal. Lä-

genhetsstorlekar kommer troligtvis att bli ett till fyra rum och kök. 

För att kunna uppföra balkonger mot väster införs en ny egenskapsbestäm-

melse ”f” för en 2,5 meter bred remsa direkt väster om byggrätten. Egen-

skapsbestämmelsen ”f” anger att Balkonger får uppföras. Vid nyttjande av fas-

tigheten för bostäder ges alla bostäder tillgång till balkong eller uteplats på 

innergårdarna. 

För att förhindra att befintlig byggnad förses med ytterligare en våning tas 

gällande bestämmelse om byggnadshöjd 7,6 meter bort och ersätts med nya 

egenskapsbestämmelser för högsta nockhöjd + 19,9 meter över nollplanet i 

höjdsystem RH 2000, samt lägsta takvinkel 22 grader. Det ger möjlighet till 

tilläggsisolering av tak men inte fler våningar på huset. 

Byggrätt och planbestämmelser från den gällande planen bibehålles i övrigt. 

Målsättningen är att de befintliga byggnaderna huvudsakligen ska behålla sin 

exteriöra utformning. Förändringar ska ske med hänsyn tagen till angräns-

ande bebyggelsemiljöer. De utformningsbestämmelser som finns i den gäl-

lande planen kommer att fortsätta gälla. T.ex. gäller att takkupor får ges en 

bredd av högst 3,0 meter och får tillsammans inte överstiga en tredjedel av 

Illustration över föreslagna tillkommande 
balkonger mot väster. 
Efem Arkitektkontor. 
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fasadens längd. Tak ska utföras med nock i östvästlig riktning och taklutning 

får inte överstiga 30 grader. 

Trafik, parkering, angöring 

Förutsättningar 
Tillfart till fastigheten Ellene 1:303 sker från söder via Torggatan och Ban-

kebergsvägen, som är den enda körbara tillfartsvägen. Utmed Bankebergsvä-

gen finns delvis gångbana. Gående kan även nå Ellene 1:303 från nordost 

via Stigbergsliden-Klevliden. Gångvägsanslutning mot väster saknas. 

Parkering sker inom fastigheten. Det finns idag ca 20 anordnade bilplatser. 

Parkeringsnorm för Sotenäs kommun (antagen av BN 2013-06-13) ska till-

lämpas. Enligt denna ska det vid flerbostadshus inom tätortszon anordnas 

15 boendeplatser/1000kvm BTA samt 3 besöksplatser/1000 kvm BTA. 

Planförslaget 
Planförslaget medför ingen påtaglig förändring jämfört med nuläget. Trafi-

ken till fastigheten bedöms komma att bli jämförbar med den trafik som 

alstrats av tidigare verksamhet vid Bankeberg. Någon risk för störningar av 

buller från vägtrafiken bedöms inte föreligga. 

Parkering för bostäder kan anordnas inom fastigheten. Eventuella ombygg-

nader kan komma att förändra ytor och disposition av lokaler jämfört med 

nuvarande förhållanden, men bruttoarean för de planerade bostäderna har 

beräknats till 2450 kvm, vilket innebär att 44 parkeringsplatser behöver an-

ordnas inom fastigheten. Detta är i enlighet med kommunens parkerings-

norm. Se illustration nedan. 

Tillgängligheten mellan parkering och bostadsentré bedöms för de flesta bo-

städerna bli god då marknivån på platån är förhållandevis flack och avstån-

den mellan parkering och entré är korta, under 25 meter. För några av de 

planerade bostäderna kan avståndet mellan angöringsplats och bostadsentré 

bli ca 30 meter, vilket bedöms som acceptabelt då terrängen är plan. 

Tillgängligheten för räddningstjänsten bedöms vara god. Bostadsentréer kan 

nås med slang inom 50 meter från uppställningsplats. Utrymning kan lösas 

via markplan eller med åtgärder i byggnaden. 

Sophämtning sker inom fastigheten och rundkörning för sopbilar kan an-

ordnas. En möjlig disposition av fastigheten är att tillskapa en vändyta i 

nordost, och placera miljöhus i anslutning till vändplatsen, se illustration på 

nästa sida. 

Bankebergsvägen som utgör tillfartsgata 
till fastigheten Ellene 1:303. 
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Teknisk försörjning 

Förutsättningar 
Fastigheten Ellene 1:303 ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och avlopp och fastigheten är ansluten till det kommunala VA-syste-

met. Vatten- och avloppsnätet uppges ha god kapacitet. 

Fastigheten avvattnas via kommunalt dagvattennät. Dagvatten avleds till ha-

vet via utloppspunkter vid kajen. Infiltrationsmöjligheterna i planområdet 

bedöms var mycket begränsade på grund av berg nära markytan eller berg i 

dagen. 

Planförslaget 
Detaljplaneförslaget medger ingen utökad byggrätt och föreslår inte heller 

ytterligare hårdgjorda ytor. Yta som idag är bebyggd kan komma att ersättas 

av parkering, men detta medför ingen ökning av dagvattenflöden. 

Möjlig parkeringslösning med 44 p-plat-
ser. Vändplats för sopbil kan tillskapas 
i nordost. Miljöhus placeras i anslutning 
till vändplats. 
 
 

Radie vändplan 

10 meter 
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Planändringens sammanlagda påverkan på dagvattenflödena bedöms därför 

vara begränsad. 

I syfte att minska mängden föroreningar som förs ut i havet kan dagvatten-

filter installeras i parkeringsytornas dagvattenbrunnar. 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det att planändringen vunnit laga 

kraft. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Ansvarsfördelning 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för genomförande och under-

håll. Fastighetsägaren ansvarar också för iordningställande av parkering för 

tillkommande bostäder. 

Avtal 

Planavtal och marköverlåtelseavtal har upprättats mellan Sotenäs kommun 

och Sotenäsbostäder AB. 

I östra delen av fastigheten Ellene 1:303 upplåter Sotenäs kommunal mark 

för byggnad med ettårigt lägenhetsarrende till Ellene 1:152. Arrendet bör sä-

gas upp av kommunen innan Ellene 1:303 överlåts till Sotenäsbostäder AB. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

Ellene 1:303 ägs av Sotenäs kommun. Kommunen avser försälja fastigheten 

till Sotenäsbostäder AB. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

En konsekvens för fastigheten Ellene 1:303 är förändrad markanvändning 

från allmänt ändamål (A) till bostadsändamål (B). 

Ekonomiska och tekniska frågor 

Plankostnader 

Detaljplanearbetet bekostas av Sotenäsbostäder AB. 

Genomförande 

Alla kostnader föranledda av planändringens genomförande belastar So-

tenäsbostäder AB, som blivande fastighetsägare av Ellene 1:303. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Tidplan 

Målsättningen är att följande tidplan ska gälla för planarbetet: 

Sept-okt 2018 Plansamråd 

Dec 2018 Beslut om Granskning i Byggnadsnämnden 

Dec-jan 2019 Granskning 

Juni 2019 Beslut om Antagande av detaljplan i Byggnadsnämnden  

Juli 2019 Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 

Förslag till ändring av detaljplan har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB ge-

nom Anna Eklund och Karin Bjelkenäs, på uppdrag av Sotenäsbostäder AB. 

Underliggande ombyggnadsförslag för bostäder har tagits fram av Petter 

Rydsjö, Efem arkitektkontor. 

Planförslaget har handlagts av Marijana Kitl, planarkitekt, Sotenäs kommun. 

 

JUSTERING 

Justering 2019-06-11 

Efter genomförd granskning har byggnadsnämnden beslutat om justeringar 

av planförslaget. Planhandlingarna har justerats enligt följande: 

• Befintlig planbestämmelse om högsta byggnadshöjd 7,6 meter ersätts 

med en bestämmelse om högsta nockhöjd + 19,9 meter över nollpla-

net i höjdsystemet RH 2000. 

• En ny bestämmelse som anger en lägsta takvinkel på 22 grader har 

införts. 

• De nya bestämmelserna har införts på plankarta, i bestämmelsedo-

kumentet samt beskrivits i planbeskrivningen. 

 

 

Marijana Kitl    Anna Eklund 
Sotenäs kommun  Rådhuset Arkitekter AB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


