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Planens syfte

Planens syfte är att ändra användningen 
på del av fastigheten Hunnebo 1:113 
från allmänt ändamål till bostadsända-
mål. Avsikten är att kunna dela Hunne-
bo 1:113  i två separata fastigheter, 
varav planområdet utgör den ena.

Planområdet är idag bebyggt med en komplement-
byggnad inom en fastighet som tidigare varit skola. 
Hela fastigheten regleras i detaljplan för allmänt 
ändamål. 

Planområdet ligger i utkanten av en bebyggel-
semiljö med höga kulturhistoriska värden. Den 
befintliga byggnaden har i sig inga kulturhistoris-
ka värden, men ett bostadshus inom planområdet 
behöver ta hänsyn till skolbyggnadens kulturhisto-
riska värde och till den omgivande, äldre bebyggel-
semiljön som helhet.
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Planprocessen

En detaljplan arbetas fram för att juridiskt reglera 
hur mark (och vatten) inom ett specifikt område får 
nyttjas. I processen med att ta fram en detaljplan 
utreds hur marken är lämplig att använda utifrån 
ett flertal olika aspekter. Processen regleras i plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900). 

Detaljplanen består huvudsakligen av en plankarta 
med bestämmelser kring markanvändningen och 
en planbeskrivning (denna handling) som beskri-
ver syfte, förutsättningar och resonemang kring 
planens utformning. En fastighetsförteckning redo-
gör bl a för vilka som berörs av detaljplanen.

Denna detaljplan tas fram med så kallat standard-
förfarande. Förfarandet nyttjas om förslaget till 
detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, saknar bety-
dande intresse för allmänheten och inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planförsla-
get godkänns av samrådskretsen kan förfarandet 
förenklas ytterligare till ett s.k. begränsat förfaran-
de där underrättelse och granskning undvaras.

Detaljplanen samråds med länsstyrelsen, statliga 
myndigheter, kommunala instanser, sakägare och 
övriga som är berörda av de förslag som planen 
innehåller. I samrådet kan alla berörda lämna 
synpunkter på förslaget. Samrådet genomförs för 
att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
och för att ge möjlighet till insyn och påverkan i 
planprocessen.

Kommunen kan om det finns skäl ändra planför-
slaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara 
varför synpunkterna inte beaktas i en samrådsredo-
görelse.

De skriftliga synpunkterna från granskningen 
sammanställs i ett granskningsutlåtande. Även 
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i 
granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts 
tidigare. 

Efter granskningen antas detaljplanen. Om inget 
överklagande sker vinner detaljplanen laga kraft.

samråd granskning antagande laga
kraft

Här är vi nu
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Utgångspunkter

Planområdet

Planområdet är beläget längs Hunnebovägen i den 
sydvästra delen av centrala Hunnebostrand i So-
tenäs kommun. Det ligger i utkanten av den äldre, 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön längs 
vattnet och ingår i ett sammanhang med bostäder 
i såväl friliggande enbostadshus som  flerbostads-
hus. 

Planområdet omfattar delar av fastigheten Hunne-
bo 1:113. Fastigheten är idag bebyggd med en 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad. 
Planområdet omfattar komplementbyggnaden med 
kringliggande markområde. Komplementbyggna-
den utgörs av en enkel, rektangulär byggnad  i ett 
plan och 135 m2 byggnadsarea som nyttjats som 
förråd. Plangränsen går delvis i befintlig fastighets-
gräns. Där plangränsen delar fastigheten konnek-
terar den till plangräns i pågående detaljplan för 
gamla Hunnebo. 

Fastigheten har tidigare nyttjats som skola, och är 
planlagd för allmänt ändamål i gällande detaljplan. 
Fastighetens huvudbyggnad ingår i planområdet 
för gamla Hunnebo, för vilken en planprocess 
pågår. Även denna del av fastigheten föreslås i 
pågående planarbete regleras för bostadsändamål.
Avsikten är att kunna dela Hunnebo 1:113 i två 
separata fastigheter, varav planområdet utgör den 
ena. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Hunnebo 1:113 är i privat ägo. Den 
gränsar i söder till en av Sotenäsbostäders hyres-
fastigheter. Mot öster löper gränsen mot Hunnebo-
vägen. I pågående detaljplan för gamla Hunnebo 
föreslås marken norr om fastigheten regleras som 
allmän plats - gata (som ansluter till Hunnebovä-
gen) och natur. I väster gränsar fastigheten mot ett 
berg som i gällande detaljplan utgör allmän plats - 
natur (skyddsområde kring stenbrott). 

Tillfart till fastigheten sker från Hunnebovägen 
längs den södra delen av planområdet.

Redovisning av ägarförhållanden, servitut och 
samfälligheter inom och i anslutning till planområ-
det redovisas i den fastighetsförteckning som utgör 
en del av planhandlingen.
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Översiktsplan

I kommunens gällande översiktsplan, ÖP2010 
ingår planområdet i tätortsområdet för 
Hunnebostrand-Ulebergshamn 
Det ligger inom ett av de generella utvecklingsom-
rådena för tätortsområdet pga av befintlig bebyg-
gelse och tillgången till servicecentra. 

Planområdet är beläget i utkanten av ett av kom-
munens värdefulla kulturmiljöer som pekas ut i 
översiktsplanen. Kulturmiljövärdet beskrivs under 
rubriken Bebyggelse och kulturmiljö. Den del av 
fastigheten som inte ingår i det aktuella planom-
rådet ingår i planområdet för pågående detaljplan 
med bevarandeinriktning för gamla Hunnebo.

Planområdet gränsar till skyddszonen för lukt från 
reningsverket.

Detaljplan

Det aktuella planområdet omfattas av en gällande 
detaljplan, stadsplan för Hunnebostrands 
municipalsamhälle (14-HUN-7) från 1954.

I stadsplanen regleras fastigheten för allmänt ända-
mål då den tidigare nyttjats som skola.

För de äldre, kulturhistoriskt värdefulla delarna av 
Hunnebostrand, pågår en process med att ta fram 
en detaljplan med inriktning mot bevarande. Denna 
detaljplan gränsar mot det aktuella planområdet 

utdrag över 
delar av 
Hunnebo-
strand ur 
ÖP 2010, 
förutsättningar

utdrag över  
delar av 
Hunnebo-
strand ur 
ÖP 2010, 
planförslag

planområdet

planområdet

område med höga kulturhistoriska värden

störningszon lukt (reningsverket)

område med gällande planer

generellt område för utveckling inom 
tätortsområdet

Flygbild med planområdet markerat.
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Teckenförklaring
Tätortsutbredning

Riksintresse enl. MB 4 kap.

Riksintresse för naturmiljövård

Riksintresse för friluftsliv

Naturreservat

Strandskydd

Värdefulla naturmiljöer

Område med höga 
kulturhistoriska värden

Markområde i tätort med 
nivå under +2.5m

Vattenskyddsområde

Avrinningsområden

g g g g g

g g g g g

g g g g gMusselvatten

Marina fredningsområden 
för fisket

Störningszon lukt

Störningszon buller

Område med gällande planer
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§ 0 0.25 0.5 0.7 1
km

Skala 1:15 000

Tätortsområdet omfattas i sin helhet
av riksintresse enligt MB 4 kap.

planeringsförutsättningar

HUNNEBOSTRAND
ULEBERGSHAMN

del 2 FÖRUTSÄTTNINGAR   ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
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Område för närrekreation
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Sträckning för utbyggnad 
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del 5 PLANFÖRSLAG     ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
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och delar av fastigheten Hunnebo 1:113 ingår i 
detaljplanen för gamla Hunnebo.  

Förenlighet med 
miljöbalkens bestämmelser

I miljöbalkens tredje kapitel beskrivs generella 
hushållningsbestämmelser, vilka anger att mark- 
och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som de är mest lämpade för. De områden 
som omfattas av riksintressen ska skyddas mot 
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på dem. 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen 
enligt miljöbalkens tredje kapitel.

I miljöbalkens fjärde kapitel beskrivs hushållnings-
bestämmelser för särskilda områden. Planområdet 
ingår i den så kallade obrutna kusten, som är ett 
sådant område. 

Hushållningsbestämmelser, 
miljöbalkens fjärde kapitel
Enligt 4 kap är kustområdet och skärgården i Bo-
huslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet av riksintresse. 

Enligt 4 kap 2 § ska i kustområdet och skärgården 
i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lyse-
kil, turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedöm-
ningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön.

Enligt 4 kap 3 § får inom kustområdena och 
skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden, anläggningar som t ex fabriker för 
raffinering av råolja eller anläggningar för vind-
kraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter 
som regeringen har meddelat inte komma till stånd 
(så kallad obruten kust).

Bestämmelserna enligt 4 kap MB utgör inget
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
av det lokala näringslivet.

Planförslaget innebär nyttjande av mark för bo-
stadsändamål inom befintlig tätort och inom en 
redan bebyggd fastighet. Det bedöms därmed vara 
förenligt med riksintresset. Planområdet är en del 
i de kulturvärden som riksintresset är till för att 
skydda. Planområdet i sig innefattar inget kultur-
historiskt värde, men hänsyn till omgivningens 
värden innebär behov av förhållningssätt till denna 
miljö som helhet. Planförslaget innehåller därför 
bestämmelser kring byggnadens utformning som 
syftar till att byggnaden på ett hänsynsfullt sätt ska 
förhålla sig till den intilliggande kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljön.

planområdet

Utdrag ur karta för gällande detaljplan (stadsplan för Hunnebostrands municipalsamhälle (14-HUN-7) från 1954) 
med orange markering av aktuellt planområde. Avgränsning av pågående detaljplan för gamla Hunnebo är markerad 
med svart skraffering.
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Miljökvalitetsnormer, 
miljöbalkens femte kapitel
Miljökvalitetsnormer (MKN) anger riktvärden som 
syftar till att fungera som hjälp för att uppnå miljö-
kvalitetsmålen och andra internationella åtaganden. 
Det finns MKN för utomhusluft, omgivningsbuller, 
vatten, havsmiljö samt fisk- och musselvatten. 
MKN anger den lägsta godtagbara miljökvaliteten 
eller det önskade miljötillståndet och är kopplade 
till en tidpunkt när det önskade miljötillståndet ska 
vara uppnått. 

Planområdet ligger ca 200 m från havet. Vatten-
området utanför Hunnebostrand ingår i vattenföre-
komst Hunnebostrand skärgård som omfattas av 
MKN för vatten. Den ekologiska statusen klassas 
för området som måttlig. Den kemiska statusen 
uppnår ej god status. Vattenområdet omfattas av 
miljöproblem i form av övergödning. 

Planförslaget innebär att användningen ändras 
från allmänt ändamål till bostadsändamål. Fastig-
heten är redan idag ansluten till det kommunala 
VA-nätet. Vid en eventuell framtida delning av 
fastigheten kommer den nya fastigheten att förses 
med en egen anslutning. Planområdet är redan idag 
bebyggt och marken utgörs i sin helhet av hård-
gjord yta och berg. Möjligheterna för infiltration 
är därmed mycket begränsade. Med användningen 
bostad ökar förutsättningarna för att planområdets 
obebyggda delar nyttjas som anlagd trädgård med 
mjukmark där dagvatten kan infiltrera. Planförsla-
get innebär även möjligeter att utforma komple-

mentbyggnad med vegetationstak. Ett genomföran-
de av planförslaget innebär därmed ingen negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Förslag till begränsning av dagvattenflödet be-
skrivs mer utförligt under Teknisk försörjning. 

Luftkvalitet eller bullerförhållanden påverkas inte 
av planförslaget. Inga riktvärden kopplat till mil-
jökvalitetsnormer för buller respktive luftkvalitet 
riskerar att överskridas.

Miljöbedömning

För att bedöma risken för betydande miljöpåverkan 
av planens genomförande har en behovsbedömning 
tagits fram. Underlag för Miljöbedömning ingår 
som en del av planhandlingen.

Sammanfattning av behovsbedömning
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestäm-
melserna i Miljöbalken. Detaljplanen syftar till att 
ändra användning från allmänt ändamål till bo-
stadsändamål samt säkerställa hänsyn till kultur-
historiska värden i miljön som helhet. Planområdet 
är redan idag ianspråkstaget och bebyggt. Befintlig 
byggnad har inget kulturhistoriskt värde och anpas-
sar sig inte heller till den gamla skolbyggnadens 
karaktär eller kulturhistoriska värde. Jämfört med 
befintlig byggnad föreslår planen en begränsning 
av byggrätten till 120m2 för huvudbyggnaden, men 
med en ökning av nockhöjden med maximalt 

Bebyggelsen kring planområdet sett från berget i väster. 
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0.5 m till +15.1 m över grundkartans nollplan samt 
möjlighet att uppföra komplementbyggnad i vinkel 
mot huvudbyggnaden. Bostadshus och komple-
mentbyggnad ska utformas så att de tillsammans 
kan upplevas som komplementbyggnader till det 
gamla skolhuset och på det sättet anpassa sig till 
bebyggelsemiljön. 

Planförslaget bedöms inte medföra någon skada 
på natur- och kulturvärden i området. Planför-
slaget berör inget Natura 2000-område, medför 
inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter 
miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas natio-
nella miljömål. Planförslaget överensstämmer med 
intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter 
på kort och lång sikt inte kommer att medföra nå-
gon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet 
eller olämplig hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. En miljöbedömning för planens 
genomförande behöver därmed inte genomföras 
och det finns inget behov av att upprätta en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 12§.

Kommunens förslag till ställningstagande
Planens genomförande bedöms sammantaget inte 
medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning av planen behöver därmed inte 
genomföras och behov av att upprätta en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning finns inte.

Tidigare beslut

2017-11-22 (§229)
Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 
för den del av fastigheten som ligger utanför plan-
området för gamla Hunnebo (pågående planarbete. 
I planbeskedet anges att planen ska kunna antas 
inom 3 år från beslutsdatum. 

2018-10-18 (§158)
Byggnadsnämnden beslutade att godkänna 
samrådshandlingarna daterade 2018-09-05, att 
planens genomförande inte medför någon betydan-
de miljöpåverkan samt att skicka ut planförslaget 
på samråd.

2019-04-24 (§50)
Byggnadsnämnden beslutade att godkänna 
samrådsredogörelse daterad 2019-01-30 samt att 
handlingarna inför granskning ska justeras med 
villkor att byggnadens nuvarande nockhöjd får 
höjas med maximalt 0,5 meter.

2019-06-27 (§85)
Byggnadsnämnden beslutade att godkänna revi-
derad samrådsredogörelse daterad 2019-01-30 rev. 
2019-05-24 samt att granskningshandlingar ska 
upprättas i enlighet med den reviderade samrådsre-
dogörelsens förslag till fortsatt arbete och därefter 
ställa ut planen för granskning.

Planområdet sett från Svinemyndevägen. 
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Bebyggelse 

Planområdet utgör delar av en fastighet som 
tidigare nyttjats som skola. Det är bebyggt med 
en komplementbyggnad placerad i gränsen mellan 
berget i väster och en grusad yta. Byggnaden har 
nyttjats som förråd. Den utgörs av en enkel rek-
tangulär byggnad i ett plan med en byggnadsarea 
på 135 m2. Byggnaden är uppförd betydligt senare 
än skolhuset och saknar helt kulturhistoriskt värde. 
Den anpassar sig varken i skala eller form till den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön. 

Planområdet utgjorde tidigare skolgård. Den tidi-
gare skolbyggnaden är placerad mot gatan (Hunne-
bovägen) öster om planområdet.

Planförslaget innebär att området planläggs för bo-
stadsändamål. Inom byggrätten tillåts en nockhöjd 
på +15.1 m över grundkartans nollplan för huvud-
byggnaden med möjlighet att uppföra takkupor 
eller taklättor mot väster. Därmed ges mölighet att 
nyttja det övre planet och att få ljusinsläpp från 
väster. Takkupor/-lättor får utföras på högst en 
tredjedel av taket. Huvudbyggnadens yta begränsas 
till 120 m2 vilket är mindre än befintlig byggnad. 

Byggrätten för huvudbyggnaden utgår från en 
placering invid och längs med bergsfoten. Det ger 
byggnaden en förankring i berget och ger en öppen 
gårdsbildning mellan aktuell byggnad och den 
gamla skolbyggnaden.

För att rama in den öppna gårdsytan mellan bygg-
naderna inom Hunnebo 1:113 ger planförslaget 
byggrätt för en komplementbyggnad vinkelrätt mot 

Planförslaget och förutsättningarna

huvudbyggnaden. Denna byggnad, med en maxi-
mal byggnadshöjd på 3,0 m och 40 m2 byggnads-
area får byggas samman med huvudbyggnaden 
och kan nyttjas som garage, förråd, växthus eller 
liknande. En sådan byggnad fungerar också som 
ett ömsesidigt insynsskydd mellan fastigheterna 
Hunnebo 1:113 och Hunnebo 1:433.

Kulturmiljö

Planområdet ingår i en av de miljöer som kommu-
nen i sin översiktsplan pekar ut som kulturhisto-
riskt värdefullt med följande värdebeskrivning:

Hunnebostrand utgör sammantaget ett välbeva-
rat kustsamhälle med bebyggelse från framförallt 
1800-talets slut. Några hus utmed Norra strandvä-
gen vittnar om samhället så som det kan ha sett ut 
redan under 1800-talets början med sina liksto-
ra gavlar förlagda mot havet. Sjöbodsraden är 
variationsrik med bodar och magasin i varierande 
storlek och är betydelsefull för helhetsintrycket. 
Även de enstaka sjöbodarna och magasinen på St. 
Görans ö samt bodarna och vadbocken på Fisk-
holmen är betydelsefulla för helhetsupplevelsen av 
hamnområdet.
(ÖP2010).

I den bebyggelseinventering som gjorts för den 
kulturhistoriskt värdefull miljön i Hunnebostrand, 
Kulturhistorisk byggnadsinventering för detaljplan 
gamla Hunnebostrand, Sotenäs kommun, 2016-
06-22 beskrivs följande värden för fastigheten 
Hunnebo 1:113 som viktiga att bevara:
Husets proportioner, de äldre fönstren, entréns pro-
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portioner, granitgrund, öppna ytan mellan berget 
och huset.

Som motivering för bevarandevärdet anges 
följande:
Huset har ett samhällshistoriskt värde för sam- 
hället eftersom det tidigare används som skolhus. 
Huset är välbevarat och har trots fasadförändringar 
bibehållit sin karaktär som skolhus. Den öppna 
ytan (fd. skolgården) mellan huset och berget ökar 
förståelsen för byggnadens tidigare användning.
Den befintliga byggnaden inom planområdet har 
enligt inventeringen inget bevarandevärde i sig. 
Den tar stora delar av den gamla skolgården i 
anspråk och bryter kopplingen mellan den öppna 
(tidigare skolgårdens) yta och berget.

Det bedöms därmed inte finnas något specifikt kul-
turhistoriskt värde inom planområdet. Bebyggelse 
inom planområdet behöver dock förhålla sig till 
den kulturhistoriskt värdefulla miljön som helhet 
och särskilt till det intilligande gamla skolhuset,  
för att inte förvanska dessa värden. 

Planområdets läge i utkanten av den kulturhisto-
riskt värdefulla miljön gör att omgivande bebyg-
gelse har en stor variation, med såväl mer storska-
liga tegelbyggnader i söder som mer traditionellt 
utformad småskalig trähusbebyggelse i öster och 
norr. 

För att anpassa ett nytt bostadshus till den gamla 
skolbyggnaden införs bestämelser som reglerar 
byggnaden i storlek och höjd. Bestämmelse införs 
även kring reglering av fasadmaterial till träpanel. 

Planen anger matta, röda takpannor som takbelägg-
ning för huvudbyggnaden och möjliggör även för 
papp-, plåt och vegetationstak för komplement-
byggnaden.

Berget i bakkant av fastigheten mot väster ger 
byggnaden stöd i landskapet och gör tillsammans 
med begränsningen av byggnadsarean för huvud-
byggnaden att den underordnar sig skolbyggnaden. 
Byggnadens övre plan tillåts mot väster ansluta 
mot berget i form av ett trädäck.

Planförslaget innebär också att den obebyggda de-
len av den tidigare skolgården regleras med prick-
mark i planen. Detta gäller även för motsvarande 
del av skolgården inom planförslaget för DP gamla 
Hunnebo. Därmed säkerställs en öppen gårdsmiljö 
mellan byggnaderna inom fastigheten. 

Marken

Planområdet har en yta på ca 530 kvm. Huvudde-
len av markytan är relativt plan med en svag lut-
ning ner från Hunnebovägen. Ett större bergsparti 
gränsar till fastigheten mot väster. Den västra delen 
av planområdet utgörs av bergets fot. Inom plan-
området når berget en höjd på +14m från den plana 
ytans nivå på ca +9m. I anslutning till planområdet 
har berget toppar på +25m.

Den befintliga byggnaden upptar ca 135 kvm av 
markytan. Öster om den befintliga byggnaden ut-
görs marken av en relativt plan, öppen, grusad yta. 

Befintlig byggnad sedd från Hunnebovägen.
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Denna del regleras som prickmark i planförslaget 
och avses nyttjas som trädgård och parkering. Mot 
sydväst möter berget byggnaden och fastigheten 
övergår utan markerad gräns i den omgivande 
naturmarken. I planförslaget tillåts att en altan upp-
förs längs den västra fasaden från byggnadens övre 
plan med anslutning mot bergets kontur.  
Längs gränsen mot Sotenäsbostäders fastighet i 

sydost markeras fastighetsgränsen av en stödmur i 
betong som tar upp en ca 0,5-1m höjdskillnad mel-
lan fastigheterna. Det aktuella planområdet ligger 
lägre. Längs denna gräns lämnar befintlig byggnad 
endast en smal passage fram till fastighetsgrän-
sen. Föreslagen byggrätt för komplementbyggnad 
föreslås placeras längs denna gräns med ett minsta 
avstånd till fastighetsgränsen på 1,5 m.
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Planbestämmelser
PBL 2010:900, SFS 14:900

Följande gäller inom områden med 
nedanstående beteckningar. 
Där beteckning saknas gäller 
bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är 
tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR OCH LINJER
PBL 2010:900, 4 kap 5§
  Planområdesgräns
  Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
PBL 2010:900, 4 kap 5§

Kvartersmark
  
  Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
PBL 2010:900, 4 kap 10, 11, 16§§

Utnyttjandegrad
e1  Största byggnadsarea för   
  huvudbyggnad är 120m²

e2  Största byggnadsarea för   
  komplementbyggnad är 40 m²

Begränsningar av markens bebyggande
  Byggnad får inte uppföras

  Endast komplement-
  byggnad får uppföras

Markens anordnande
n1  Sprängning av berget får   
  inte utföras.  

B

Placering, utformning, utförande
  Högsta nockhöjd i meter över   
  grundkartans nollplan
  
  Högsta byggnadshöjd i meter

  Tillåten takvinkel

Tak på huvudbyggnad ska utföras som sadeltak 
eller pulpettak med matta, röda takpannor.

Takkupor eller taklättor får utföras på huvud-
byggnadens takfall mot väster, dock till en längd 
av högst en tredjedel av fasadens längd.

Tak på komplementbyggnader ska utföras som 
sadeltak eller pulpettak med matta röda takpan-
nor, papp, matt plåt, glas eller som vegeta-
tionstak. 

Takpapp eller matt slätplåt medges för mindre 
byggnadsdelar som taklättor.
 
Komplementbyggnad får byggas samman med 
huvudbyggnad.

Fasader ska utföras med träpanel.

f1  Trädäck får utföras i nivå med   
  övre planets golvnivå och ska   
  följa bergets kontur där det   
  ansluter.
   
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
PBL 2010:900, 4 kap 21§
Genomförandetiden är 5 år från det datum 
detaljplanen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt
PBL 2010:900, 4 kap 15§
Bygglov krävs inte för solpaneler/-celler som 
följer takfallet på huvudbyggnadens västra sida 
på en yta av högst 30m² och som placeras 
symmetriskt.
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Planillustration med byggrätt för bostadshus (röd 
heldragen linje) respektive komplementbyggnad (röd 
streckad linje).
Befintlig byggnad i grått.

Sektionerna längs linjerna A-A respektive B-B redo-
visas nedan. I sektionerna illustreras tillåten bebyg-
gelse inom planområdet i förhållande till omgivande 
bebyggelse och Kvarnberget. Nockhöjder för befint-
liga hus och markhöjder har mätts in av kommunens 
mätningsingenjör.

Bostadshuset illustreras utifrån ett nyttjande av bygg-
rätten motsvarande den orange fyllda markeringen 
(maximalt tillåten byggnadsarea, 120 m2). Komple-
mentbyggnaden illustreras i sektion B-B utifrån ett 
nyttjande av byggrätten motsvarande den orange 
halvtransparenta markeringen (maximalt tillåten 
byggnadsarea, 40 m2). För bostadshuset illustreras 
den maximalt tillåtna nockhöjden, +15.1 m över 
grundkartans nollplan och minsta tillåtna takvinkel, 
25 grader. För komplementbyggnaden illustreras 
den maximalt tillåtna byggnadshöjden, 3 m och den 
maximalt tillåtna takvinkeln, 15 grader.
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Trafik	och	parkering

Fastigheten är belägen längs Hunnebovägen. Plan-
området sträcker sig längs den södra gränsen av 
fastigheten fram till Hunnebovägen och möjliggör i 
denna del tillfart fram till bostadshuset. 

Det finns möjlighet att anordna parkering inom 
fastigheten, på kvartersmark. Planförslaget ger 
även byggrätt för komplementbyggnad där möj-
lighet finns att uppföra garage med åtkomst från 
tillfarten.

Hastighetsbegränsningen på Hunnebovägen är 
längs sträckan förbi planområdet 50 km/h. Has-
tighetsbegränsningen ändras till 30 km/h alldeles 
intill planområdet och gäller för området ner mot 
hamnen.

Teknisk försörjning

Dagvatten
Hunnebostrand har ett utbyggt kommunalt dagvat-
tennät. I samband med processen för detaljplan för 
gamla Hunnebo har en dagvattenutredning tagits 
fram, Västvatten AB 2017-05-12. Kartan neda är 
en redovisning från denna utredning. Den visar 
ledningsdragningen i Hunnebovägen längs fast-
ighetens östra gräns. Planområdet är dock beläget 
lägre än gatans nivå med en lågpunkt i den öppna 
ytan mellan de befintliga byggnaderna. Dagvattnet 
från planområdet leds idag ner via en dagvatten-

brunn i denna lågpunkt (direkt utanför planom-
rådet). Recipienten för dagvattnet är viken väster 
om planområdet, vilken ingår i vattenförekomst 
Hunnebostrand skärgård (Läs mer under rubriken 
Miljökvalitetsnormer). 

Planområdet utgörs idag helt av hårdgjorda ytor 
med berg, grus och takytor. Det finns därmed 
ingen mjukmark där dagvatten kan infiltrera. För 
att öka möjligheterna till infiltration inom planom-
rådet kan vegetationsytor anläggas inom de plana 
delarna av den obebyggda marken. Taken kan 
avvattnas till dessa ytor. Planbestämmelser medger 
vegetationstak på komplementbyggnad, vilket ger 
ytterligare möjligheter för infiltration av dagvatten. 
Utifrån samtal med Sotenäs Vatten AB  bedöms be-
fintlig dagvattenbrunn även fortsatt kunna nyttjas 
för avrinning efter fördröjning inom fastigheten.

Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten, 
spillvatten och dagvatten. Vid en avstyckning ord-
nas en ny anslutning. Ansökan för anslutning till 
ny fastighet sker till Västvatten. VA-anslutning till 
fastigheten sker från ledningar i Hunnebovägen.

Avfall
Avfallshantering inom planområdet sker via sop-
kärl på den egna fastigheten. 

Två återvinningsstationer (ÅVS) för återvinning 
av hushållens förpackningar och tidningar finns 
i Hunnebostrand. Närmsta återvinningscentral 
(ÅVC) för hushållens grovavfall och farligt avfall 
finns vid Hogenäs, Kungshamn. 

Delavrinningsområde
Dagvattenledning
Ytavrinning
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Övrigt
El, tele och bredband finns utbyggt inom Hunnebo-
strand.

Inom fastigheten finns idag en telefonstolpe med 
luftledning norrut som bör tas bort då detta nät inte 
längre nyttjas.

Hälsa och säkerhet

Buller
En indikerande bullerberäkning genomfördes av 
Sotenäs kommun under december 2017 för fastig-
heten. Eftersom befintlig huvudbyggnad skärmar 
av stora delar av Hunnebovägen så är beräkningen 
gjord med två vägelement. En korttidsmätning från 
år 2005 har använts. Mätningen ger tyvärr inget 
årsmedeldygnsvärde för trafikflödet så det upp-
mätta medlet har ökats med 25% för att simulera 
sommartrafik samt ökats med 1,24% per år från 
mättillfället år 2005 till år 2030. Hastigheten är 50 
kilometer i timmen för det ena vägelementet och 
30 kilometer i timmen för det andra vägelementet. 

Resultatet visar ett teoretisk värde 48 dB(A), ekvi-
valenta ljudbnivåer, Riktvärdet för ny bebyggelse 
är 60 dB(A). Risken för att den aktuella delen av 
fastigheten utsätts för buller från Hunnebovägen 
bedöms därmed som liten. 

Blockutfall
Berget i den västra delen av planområdet har be-
siktigats i samband med processen för detaljplanen 

50m från planområdesgräns

Plats med 
lösa block

Plats med 
lösa block

Utdrag ur utredning Bergbesiktning och radonmätningar, Norconsult 2016-06-09

för gamla Hunnebo. Besiktningen som redovisas i rap-
porten Bergbesiktning och radonmätningar, Norconsult, 
2016-06-09 visar att ingen risk för blockutfall före-
kommer inom eller i direkt anslutning till planområdet. 
De hänsyn som behöver tas i samband med sprängning 
inom en 50 m radie från utpekade platser med lösa 
block påverkar inte planområdet (se illustration).

Radon
Analys av gammastrålning indikerar att marken kan 
klassas som normalradonmark. Byggnader ska därmed 
konstrueras radonskyddande, vilket innebär att uppen-
bara otätheter mot inträngande markluft i husgrunderna 
ska undvikas. Tillkommande fyllnadsmassor vara låg- 
till normalstrålande.

Geoteknik 
Planområdet hanteras som en del i Geotekniskt utlåtan-
de inför en bevarandeinriktad detaljplan, Norconsult 
AB 2016-07-12. Detta utlåtande är en sammanfattning 
av de geotekniska förhållandena i de äldre delarna av 
Hunnebostrand utifrån tidigare utförda geotekniska 
utredningar. Planområdet ingår här i delområdet Mel-
lankajen. Genom detta delområde, som sträcker sig från 
Mellankajen fram till Östanvindsgatan, går en lerfylld 
dalgång i nordvästlig riktning. Längs kanterna på 
dalgången uppgår jorddjupen till som mest 5-6 meter. 
Jordlagren består huvudsakligen av fyllnadsmaterial 
ovan lera. Tidigare gjorda beräkningar visar att stabi-
litetsförhållanden är mycket dåliga för lokala glidytor. 
Tidigare utförd tryckbank vid mellankajen behöver 
kompletteras både avseende längd, bredd och mäktig-
het. De låga säkerhetsfaktorerna lokalt kan även på-
verka långa glidytor negativt. I detaljplanen för gamla 
Hunnebo införs därför bestämmelser kring  belastning 
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Ungefärliga gränser för området Mellankajen. Utdrag 
ur Geotekniskt utlåtande inför en bevarandeinriktad 
detaljplan, Norconsult 2016-07-12

för torgytan och för övriga ytor på västra sidan om 
Strandgatan. Ingen nybyggnation eller ytterligare 
laster kan tillåtas.

Det aktuella planområdet är beläget i anslutning till 
fast berg. Föreslagen byggrätt motsvarar huvudsak-
ligen befintlig byggnad. Inom föreslagen utökning 
av byggrätten i förhållande till befintlig byggnad 
mot väster utgörs marken idag av fast berg. 
Byggrätt lämnas i planförslaget för komplement-
byggnad inom den plana marken längs den södra 
fastighetsgränsen.

Förorenad mark
Planområdet innehåller inga kända markförore-
ningar.

Brand
Bebyggelsen i denna del av Hunnebostrand ligger 
relativt tätt och vid en brand finns det risk för 
spridning till flera byggnader. Med hänsyn till de 
risker för enskilda som det innebär och med hän-
syn till kulturmiljön är det viktigt att hänsyn tas till 
brandsäkerheten vid om- och tillbyggnader.

Förslaget att ändra användningen till bostad inne-
bär att byggnaden måste följa de brandkrav som 
ställs vid en bygglovsprövning. 

Den öppna ytan mellan byggnaderna inom Hunnebo 1:113. Planområdet är till höger i bilden.
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Genomförande

Genomförandetid

Genomförandetiden är den tid inom vilken pla-
nen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga 
rättseffekten är att markägarna under genomför-
andetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte 
ändrar eller upphäver planen efter genomförandeti-
dens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt 
som tidigare. Efter genomförandetidens utgång 
kan kommunen ersätta, ändra eller upphäva planen 
utan krav på ekonomisk ersättning kopplat till den 
tidigare planen.

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från 
det datum då den vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning

Med huvudmannaskap avses bland annat ansva-
ret för iordningställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Då detaljplanen 
endast omfattar en enskilt ägd fastighet som 
planläggs för bostadsändamål finns ingen allmän 
platsmark inom planområdet.

Fastighetsägaren ansvarar för alla förändringar som 
görs med stöd av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor

Planen omfattar del av fastigheten Hunnebo 1:113, 
som är enskilt ägd. Fastighetsägaren önskar dela 

fastigheten i två separata fastigheter. Plangränsen 
ska utgöra gräns mellan fastigheterna vid delning 
av Hunnebo 1:113 i två delar. 

Den fastighet som ska avgränsas i enlighet med 
det aktuella planområdets utbredning kan avstyck-
as som en bostadsfastighet när denna detaljplan 
vunnit laga kraft. Resterande del av fastigheten 
kan nyttjas för bostadsändamål först när detaljpla-
nen för gamla Hunnebo vunnit laga kraft.

Fastighetsägaren bekostar avstyckning och fastig-
hetsbildning. Delningen av fastigheten i plangräns 
säkerställer tillfart från Hunnebovägen för båda 
fastigheterna. 

Vid en avstyckning krävs en anslutning av vat-
ten, dagvatten och spillvatten från ledningarna 
i Hunnebovägen fram till fastighetsgränsen för 
den avstyckade fastigheten. En sådan anslutning 
bekostas av fastighetsägaren.

Den dagvattenbrunn som ligger i lågpunkten av 
Hunnebo 1:113 bör kunna nyttjas av båda fastig-
heterna vid en delning. Ett säkerställande för nytt-
jande behöver lösas för den fastighet som kommer 
att utgöras av aktuellt planområde. 

Ekonomi

Den telefonstolpe som finns inom fastigheten bör 
tas bort av ägaren till det luftledningsnät som inte 
längre nyttjas. 

Övriga kostnader förenade med planläggning 
belastar fastighetsägaren. 
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Fortsatt arbete

Den fortsatta processen

Med denna antagandehandling som underlag kan 
kommunen besluta om att anta detaljplanen. Om 
beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga 
kraft.

Preliminär tidplan
• oktober 2018 - beslut om samråd
• november 2018 - samråd
• december 2018  - samrådsredogörelse
• juli 2019 - granskning
• mars 2020 - antagande
• april 2020 - laga kraft

Medverkande i planarbetet

Planförslaget har upprättats av 
Arkitekturverkstad i Hovenäset AB genom Cecilia 
Lindsten, plan-/landskapsarkitekt på uppdrag av 
Sotenäs kommun och exploatören.

Planförslaget har upprättats i samarbete med Sote-
näs kommun genom Tf plan- och 
exploateringschef Johan Fransson.

Justeringar inför antagande

Efter genomförd granskning har synpunkter på 
planförslaget inkommit som föranleder mindre 
kompletteringar av planhandlingarna. Samhälls-
byggnadsförvaltningen är av uppfattningen att före-
slagna ändringar av planen inför antagande är av 
sådan art att det inte krävs en ny granskning.

Justeringar som föreslås:
• Planbeskrivningen förtydligas avseende 

användningen inom den del av fastigheten 
Hunnebo 1:113 som ligger utanför planområ-
det (sidan 18, Fastighetsrättsliga frågor).

• Plankartan ändras så att planbestämmelsen om 
takvinkel på huvudbyggnaden ändras från att 
tillåten takvinkel är 20-35 grader till att tillåten 
takvinkel är 25-35 grader.



Detaljplan för del av fastigheten Hunnebo 1:113
Hunnebostrand Sotenäs kommun   

Antagandehandling upprättad 190605, justerad 2020-02-19
Planbeskrivning

20


