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Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand 

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING  

Hur granskningen har bedrivits 

Detta utlåtande revideras 2020-02-19 med anledning av Byggnadsnämndens arbetsut-
skotts beslut, 2019-11-28 § 160, att återremittera ärendet och ge planenheten i uppdrag 
att justera planbestämmelser gällande takvinkel och nockhöjd.  
Planförslaget ändras så att takvinkeln får vara 25-35 grader istället för 20-35 grader. 
Högsta nockhöjd ändrades inför granskning av planförslaget och får vara 0,5 meter 
högre än på befintligt hus. 
 
Granskning av detaljplan för del av Hunnebo 1:113 har genomförts i enlighet med PBL 
2010:900 (SFS 2014:900). 
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2019-06-05, har varit utställda för 
granskning under tiden 12 augusti - 2 september 2019. Planhandlingarna har funnits till-
gängliga i Kommunhuset, Kungshamn och har varit utlagda på kommunens hemsida: 
www.sotenas.se.  
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsför-
teckning, har getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av granskningen har 13 yttranden inkommit från 9 remissinstanser och 4 
sakägare. 4 sakägare motsätter sig planförslaget eller delar av planförslaget. 
Yttrandena har pga. sin omfattning här i vissa fall sammanfattats.  
 
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att detaljplanen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att ska-
das, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt mil-
jöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gäl-
lande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
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2. Lantmäteriet 

I planbeskrivningen står det att syftet är att Hunnebo 1:113 skall kunna delas i två bo-
stadsfastigheter. Den del av Hunnebo 1:113 som ligger utanför planförslaget är fortsatt 
planlagd för allmänt ändamål och kommer vid fastighetsbildning inte kunna prövas för 
bostadsändamål. Även om denna del ligger utanför planförslaget så bör planbeskriv-
ningen ändras på så sätt att det framgår att den del av Hunnebo 1:113 som ligger utanför 
planförslaget, vid fastighetsbildning, inte kommer att kunna anses lämplig som bostads-
fastighet. 
Kommentar 

Planbeskrivningen förtydligas avseende användningen för den del av fastigheten Hun-
nebo 1:113 som ligger utanför planområdet. 
 
3. SGI 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet 
är daterat 2018- 11-19. I enlighet med det tidigare yttrandet har SGI, från geoteknisk 
synpunkt, inga invändningar mot planförslaget. 
 
4. Bohusläns museum 

Bohusläns museum anser att det är positivt med tillägget som jämför den nya byggrätten 
med befintlig byggnad. I övrigt har vi inga ytterligare synpunkter utan hänvisar till ytt-
randet vid samrådsskedet. 
 
5. Rambo AB 

Rambo AB har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 

6. Västvatten (på uppdrag av Sotenäs vatten AB) 

Det aktuella planområdet ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för VA och be-
rörd fastighet är idag ansluten. Sotenäs Vatten AB har tidigare yttrat sig i ärendet och 
har inga ytterligare synpunkter. 

 

7. Hyresgästföreningen 

Våra synpunkter från samrådsskedet kvarstår.  
Vi har inga ytterligare synpunkter. 
Från samrådet ”Våra ambitioner är att verka för att det byggs flerbostadshus som många 
har råd att bo i. Hyresrätten är en förutsättning för en flexibel arbetsmarknad.  
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Frågan är vad som skall hända med den gamla skolbyggnaden? Bevaras eller rivas? Att 
dela fastigheten skjuter den frågan på framtiden och då kan beslutet om skolbyggnaden 
blir ett helt annat.  
Bästa vore om tomten förblir intakt om/när skolbyggnaden kommer att rivas. Finns möj-
lighet att bygga hyreslägenheter så borde detta prioriteras. Gärna lika de som finns på 
grannfastigheten.  
Kommuninvånarnas möjlighet till bra boende är viktigt.  
Kommentar 
Fastigheten Hunnebo 1:113 är i privat ägo. Om båda detaljplanerna som berör fastig-
heten vinner laga kraft kommer den i sin helhet att kunna nyttjas för bostadsändamål. 
Detaljplanen stödjer en avstyckning till två bostadsfastigheter men styr inte fastighets-
bildningen. Detaljplanen reglerar heller inte upplåtelseform. 
 
8. Miljönämnden 

Miljönämnden har inga synpunkter på rubricerat förslag till detaljplan. 
 
9. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 

Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
10.  Hunnebo 1:134 

Ägarna till fastigheten Hunnebo 1:134 har tagit del av materialet och är mycket kritiska 
till planerna om en delning av fastigheten Hunnebo 1:113.  
Enda ändringarna jämfört med tidigare förslag är att man har sänkt nockhöjden, vilket vi 
tycker är bra, men med en förändrad takvinkel blir det planerade bygget lika stort som 
tidigare men nu också ännu mer oproportionerligt. Högsta bygghöjd var tidigare 4,5 me-
ter men med en 20 gradig takvinkel godkänner man nu en bygghöjd på 4,85 meter. Da-
gens förrådsbyggnad har en takvinkel på 27 grader omgivande bebyggelse ligger på tak-
vinklar på över 30 grader. 
Att påstå att man bevarar känslan av öppen skolgård känns som ett skämt. Den nya 
byggnaden kommer helt att dominera den gamla skolbyggnaden. Efter det att skolbygg-
naden är såld så får man väl anta att det blir någon avgränsning mellan fastigheterna, 
häck eller staket, och då försvinner definitivt känslan av skolgård och öppenhet. 
Hade det inte varit lämpligare att behålla skolan och bygga ett nytt boende i ett plan i 
form av en ”uthuslänga”. Då finns alla förutsättningar för att behålla/återställa den 
gamla skolmiljön och samtidigt tillgodose fastighetsägarens behov av bostadsutrymme.  
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Den föreslagna bebyggelsen – 240 m2 huvudbyggnad och 40 m2 komplementbyggnad – 
med en utformning som dikteras av utseendet av den befintliga ”fula” uthuslängan är 
enligt vår mening ett helt främmande inslag i den småskaliga byggnadsmiljön utmed 
Hunnebovägen och Lahällevägen. Vidare kommer den föreslagna tillåtna högsta bygg-
nadshöjden och altan innebära avsevärda olägenheter för grannfastigheterna i norr i 
form av insyn. 
Man kan inte låta bli att undra varför Sotenäs Kommun lägger stora resurser på en beva-
rande plan för Hunnebostrand när man samtidigt helt ignorerar den när det blir skarpt 
läge. Betyder det att alla fastigheter som ligger vid gränsen till gamla Hunnebo har rätt 
att bryta sig ur och slippa begränsningarna som bevarandeplanen innebär? 
Vad hände med kommunens ambition att hänsyn ska tas till den äldre bebyggelsemiljön 
som helhet?? 
Med ovan anförda säger vi nej till föreliggande detaljplan. Bifogar några skisser på 
tänkta byggplaner. 
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Kommentar 

Största tillåtna byggnadsarea är i granskningsförslaget, liksom i samrådsförslaget, 120 
m² för huvudbyggnad. Inte 240 m², som anges i yttrandet. Byggrätten, som är större än 
120 m² innebär därmed en viss flexibilitet i placeringen och proportionerna av byggna-
den. Det innebär inte att hela byggrätten kan nyttjas för ett bostadshus. Att bygga ett bo-
stadshus i form av en uthuslänga i ett plan, vilket föreslås i yttrandet, är fullt möjligt uti-
från planförslaget. Detaljplanen anger endast ramar för byggnation och sektionerna i 
planbeskrivningen redogör för maximalt tillåten utbyggnad enligt förslaget. 
Se även kommentar till yttrande för Hunnebo 1:193. 
Planförslaget ändras så att takvinkeln får vara 25-35 grader istället för 20-35 grader. 
Övriga synpunkter tillgodoses inte.  
 
11.  Hunnebo 1:192 

Vi har fortfarande kraftiga invändningar mot Sotenäs kommuns förslag till nybyggnat-
ion inom Hunnebo 1:113. 
De åsikter som vi framförde 23 november 2018 med anledning av det så kallade sam-
rådsförfarandet gäller i högsta grad fortfarande, även om smärre förändringar – någon 
till det sämre – föreslås. 
Det tidigare yttrandet bifogas. Synpunkterna och kommentarerna vi framför där gäller 
fortfarande. 
Några kompletterande synpunkter med anledning av kommunens nya förslag.  
Byggnaden som planeras ersätta nuvarande förrådsbyggnad får lägre nockhöjd jämfört 
med tidigare förslag samt ett högt liv, vilket ger en taklutning på 20 grader. Om möjligt 
kommer detta alternativ att se ännu klumpigare ut med helt fel proportioner i den aktu-
ella miljön. 
Vi understryker än en gång att det planerade nybygget med förrådsbyggnad i vinkel 
kraftigt kommer att förändra/förstöra intrycket av den gamla skolan med skolgård. Det 
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är svårt att förstå bevekelsegrunderna för kommunen att ändra på en mödosamt framta-
gen detaljplan för gamla Hunnebo. Kommunen går helt emot egna intentioner och tidi-
gare skrivningar. 
Vi vidhåller att det är viktigt att kommunen bibehåller kongruens i sin tidigare och nu-
varande syn på detaljplan för gamla Hunnebo. Det måste också tas stor hänsyn till este-
tiska utformningen vid nybyggnation. Vi som har fastigheter i Sotenäs vill veta vilken 
detaljplan som gäller och för vilket område. När kommer nästa fastighetsägare att vilja 
ta bort sin fastighet från detaljplanen för gamla Hunnebo? Då måste ju kommunen gå 
med på de önskemålen också, eller hur? 
Kommentar 

Se kommentar till yttrande för Hunnebo 1:193. 
Planförslaget ändras så att takvinkeln får vara 25-35 grader istället för 20-35 grader. 
Övriga synpunkter tillgodoses inte.  
 

12.  Hunnebo 1:193 (och Hunnebo 1:135) 

Vi har kraftiga invändningar mot att Sotenäs kommun föreslår ett nybygge på gamla 
skolans tomt enligt den detaljplan som vi fått underrättelse om. Vi förstår inte hur det 
rimmar med de väl genomarbetade planer som kommunen själv tagit fram om beva-
rande av gamla Hunnebo. Den här detaljplanen över Hunnebo 1:113 går på tvärs mot 
det, då halva skolområdet styckas av och läggs utanför bevarandeplanen och ni dessu-
tom nu tänker släppa fram ett överdimensionerat bostadshus där. 
Vart tog våra synpunkter från samrådet vägen? 
Det är med stor förvåning vi läser föreliggande detaljplan och ser att det är samma för-
slag som presenterats tidigare och som vi närboende hade kritiska synpunkter på. (Se 
samrådshandlingar från maj 2019). Den enda skillnaden är att nockhöjden har sänkts 
och väggarna höjts. Det får oss att undra varför inte kommunen är det minsta intresse-
rade av vad vi anför. Och den författande planarkitekten verkar heller inte beakta våra 
synpunkter eller de uttryckliga ambitionerna i kommunens egen detaljplan för gamla 
Hunnebo.  
I samrådshandlingarna lämnar kommunen följande kommentar till våra synpunkter: Den 
aktuella detaljplanen innebär inte att detaljplanen för gamla Hunnebo frångås, utan de 
två planerna tas fram parallellt. Den ena med tydlig bevarandeinriktning. Den andra som 
en mindre detaljplan utan några värden i befintlig byggnad, men där hänsyn till omgiv-
ningens värden behöver beaktas. Med anledning av ovan konstaterar vi att kommunen 
inte fullföljt intentionerna i kommentaren, utan presenterar i princip samma förslag. 
”Hänsyn ska tas till den omgivande, äldre bebyggelsemiljön som helhet” 
Så här står det i föreliggande detaljplan: Planområdet ligger i utkanten av en bebyggel-
semiljö med höga kulturhistoriska värden. Den befintliga byggnaden har i sig inga kul-
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turhistoriska värden, men ett bostadshus inom planområdet behöver ta hänsyn till skol-
byggnadens kulturhistoriska värde och till den omgivande, äldre bebyggelsemiljön som 
helhet. 
Vi reagerar på uttrycket ”i utkanten av” då det i ÖP 2010 finns en karta, som återfinns i 
den föreliggande detaljplanen på sid 7, där området med värdefulla kulturmiljöer är inri-
tat. Och där ingår hela skolfastigheten. Att bygga ett nytt bostadshus på halva skolfas-
tigheten kommer alltså att ske inom det område som ÖP 2010 benämner som värdefulla 
kulturmiljöer. 
Om nu Sotenäs kommun bestämmer sig för att stycka av skoltomten och släppa fram ett 
husbygge på tomten är det precis som ni själva skriver ovan: men ett bostadshus inom 
planområdet behöver ta hänsyn till skolbyggnadens kulturhistoriska värde och till den 
omgivande, äldre bebyggelsemiljön som helhet. 
Dubbelt så stor byggyta som omkringliggande hus! 
I detaljplanen för gamla Hunnebo står: Hus med Klass B får generellt varsamhetsbe-
stämmelser (k1), i generell bestämmelse regleras också den hänsyn som ska iakttas vid 
ny eller ombyggnation i området. 
Skolan har klass B och bedömningen: den öppna ytan (fd skolgården) mellan huset och 
berget ökar förståelsen för byggnadens tidigare användning. Den ytan är fördärvad av 
den fula och överdimensionerade förrådsbyggnad om 135 m² byggyta som kommunen 
tillät Östhjälpen att uppföra, troligen på grund av sympatier för verksamheten. Nu är 
Östhjälpen borta och det är förvånande att inte den felaktiga lagerlokalen är det också, 
för att återskapa den bevaransvärda öppna ytan. 
Ur detaljplanen: Huvudbyggnadens yta begränsas till 120 m² vilket är mindre än befint-
lig byggnad. Till vår förvåning är lagerlokalen måttstock för ett nybygge på tomten som 
över huvud taget inte överensstämmer med ovan citerade: Ett bostadshus inom planom-
rådet behöver ta hänsyn… till den omgivande, äldre bebyggelsemiljön som helhet.  
Vårt hus på fastigheten Hunnebo 1:135 blir granne med den tilltänkta nybyggnationen 
och har klassats som C med motiveringen: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Hunnebostrand, samt har ett miljöskapande värde för Lahällevägen. Huset 
är ett bra exempel på den tidstypiska byggnadsstilen från tidigt 1900-tal.  
Vårt hus har en byggyta på drygt 60 m². Omkringliggande hus har också liknande bygg-
ytor. Och här föreslår ni en byggyta för ett nytt bostadshus på hela 120 m²! Plus vinkel-
byggnad om 40 m²! Det är väl knappast att ta hänsyn till den omgivande, äldre bebyg-
gelsemiljön?! 
I detaljplanen för gamla Hunnebo står: Tillbyggnader och ombyggnader ska utföras med 
särskild hänsyn till befintlig byggnads särart och omgivningens kulturhistoriska värde 
vad gäller placering, form, material, proportioner och färgsättning. Det där med place-
ring, form och proportioner bör väl gälla även här. 
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För stor komplementbyggnad 
Vi reagerar på att den benämnda komplementbyggnaden (vinkelbyggnaden) byggs ihop 
med huset och får växttak. Både vinkelhuset och växttaket är främmande för området. I 
planen för gamla Hunnebo står: Detaljplanen medger att nya komplementbyggnader får 
uppföras till högst 25 m² per fastighet. … Alla former av komplementbyggnader inklu-
sive friggebodar bör utformas som de bodar som tidigt fanns nära bostadshusen, smala, 
oftast med pulpettak. Här vilar ett stort ansvar på fastighetsägaren att ha respekt för 
kulturarvet.  
Vad vi inte begriper är att den här detaljplanen ens kan komma på tanken att rita in en 
komplementbyggnad på 40 m² med växttak. Samtidigt talar detaljplanen om att behålla 
skolgården och därför lägga själva huset mot berget – men komplementbyggnaden in-
klusive hus tar ju helt sonika bort en stor del av skolgården.  
I föreliggande detaljplan står också att: En sådan byggnad fungerar också som ett ömse-
sidigt insynsskydd mellan fastigheterna Hunnebo 1:113 och Hunnebo 1:433. Argumen-
tet är inkonsekvent då föreslaget husbygge och terrass innebär full insyn i våra framför-
liggande hus och trädgårdar.  
 
Takfönster ger också ljusinsläpp 
Mer ur detaljplanen för gamla Hunnebo: Många lägre klassade byggnader ligger i an-
slutning till känsligare byggnader där helheten och upplevelsen av kulturmiljön hänger 
på att även de byggnader som inte har ett byggnadsspecifikt kulturvärde inte förvanskas 
avsevärt. Därför finns generella utformningsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser 
som reglerar hänsyn till kringmiljö, men även exempelvis fasadfärg och uppförande av 
takkupor eller frontespis. 
I föreliggande detaljplan kan vi utläsa om tre takkupor eller taklättor på husbygget för 
ljusinsläpp i övervåningen. Varför väljer inte planarkitekten att föreslå takfönster? De 
släpper också in ljus men stör mindre utseendemässigt. 
Det står också om en för området främmande terrass från husväggen ut mot naturområ-
det Lahälleberget. I detaljplanen för gamla Hunnebo står: Veranda eller altandäck ska 
avseende placering och volymer anpassas till en för miljön och byggnaden tidstypisk 
karaktär. Vi tycker det är anmärkningsvärt att inblandade arkitekter och planskribenter i 
planarbetet inte har mer kunskap om skrivningarna kring att bevara gamla Hunnebo. 
Dessutom kan terrassen göra att vi får ovälkommen insyn i vår trädgård. 
Vi är förundrade över att inte kommunen själv lever upp till sina egna intentioner om 
kulturmiljön i gamla Hunnebo. Vi har tidigare förfärats över att de ursprungliga pla-
nerna för nybygget var flera meter högre i nockhöjd än höjden är nu på förrådsbyggna-
den. Det tilltaget stoppades, som tur var, och begränsades till 0,5 m. Och vi läser än en 
gång ur detaljplanen för gamla Hunnebo:  Vid ombyggnader bör ursprunglig takvinkel 
bevaras och såväl byggnadshöjd som nockhöjd bör inte förändras… Generellt är den 
tillåtna nockhöjden ca 0,4–0,5 meter högre än den nockhöjd som mätts in för varje 
byggnad. 
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Taklutningen bör vara som intilliggande hus 
Vi är också mycket frågande till förslaget som illustreras nederst på sid 14 om Tillåten 
byggnad enligt föreslagen byggrätt. Där syns tydligt att huset kan uppföras med endast 
20 grader i taklutning, vilket gör att hussidorna kan byggas höga och därmed kommer 
hela huset att avvika från omgivande bebyggelse. Det är väl knappast en anpassning till 
omgivande äldre bebyggelsemiljö? Alla gamla hus i närområdet har mycket skarpare 
vinkel och inte uppdragna väggar. Och eftersom det planerade huset kan ses i bakgrun-
den till den välbevarade miljön vid Lahällevägen och Matrosvägen blir det helt enkelt 
helt fel och strider mot kommunens egna intentioner. Ni skriver själva: Att ersätta ett 
äldre hus med ett nytt ställer höga krav på anpassning till området. 
Som vi ser det är det en okänslig arkitekts tidigare förslag om ett vräkigt oharmoniskt 
hus som styr kommunens planer. Och så kan vi väl inte ha det? Talet om att huset ska 
ligga dikt mot berget för att få en känsla av ”förankring” känns som ett konstruerat ar-
gument för att kunna utnyttja den överdimensionerade bottenplattan från befintligt för-
råd till ett allt för stort och väsensfrämmande hus på tomten, och för att kunna uppföra 
en terrass från huset till berget, högt upp i luften. 
Med ovan anförda säger vi nej till föreliggande detaljplan för del av Hunnebo 1:113.  
Kommentar 

Området för den värdefulla kulturmiljön i Hunnebo avgränsas i ÖP2010, som ni skriver, 
så att hela fastigheten Hunnebo 1:113 ingår. Översiktsplanen beskriver för denna miljö 
att en detaljplan bör tas fram med bevarandeinriktning. I samband med pågående detalj-
planeprocess har byggnadsinventeringar genomförts. I dessa konstateras att befintlig 
byggnad inom den nu aktuella planen inte har något bevarandevärde, men att föränd-
ringar inom denna del behöver ta hänsyn till skolbyggnadens värde och till miljön som 
helhet. Möjligheten att uppföra ett bostadshus med byggnadsarea på 120m2 samt kom-
plementbyggnad på 40 m2 som ersätter befintlig förrådsbyggnad och bevarar delar av 
den öppna gården bedöms innebära bättre förutsättningar för hänsyn till skolbyggnaden 
än vad nuvarande förrådsbyggnad gör.  
Den aktuella planen ska därmed ge ramar för byggnation av ett nytt hus, lämpligt för 
bostadsändamål utifrån dagens krav på god boendemiljö. Att byggrätten föreslås ligga 
längs berget är ett av de ställningstaganden som görs i planen med hänsyn till den omgi-
vande kulturhistoriska miljön. Placering av byggnader invid bergsfoten är traditionellt 
vanligt i Bohuslän. Dessutom ger byggnaden i detta fall mesta möjliga utrymme för be-
varande av den öppna ytan som utgjort skolgård. Den tidigare öppna ytan mellan skol-
byggnaden och berget är sedan länge borta. Befintlig byggnad har stöd i lämnat bygg-
lov.  
Det är skillnad på att i detaljplan reglera en befintlig byggnad med höga bevarandevär-
den och att reglera bestämmelser för ett nytt bostadshus i en värdefull kulturmiljö. Den 
aktuella detaljplanen utformas dock till stor del med samma bestämmelser för varsam-
het som planförslaget för gamla Hunnebo.  
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Kommunen bedömer inte att en komplementbyggnad på 40 m2 längs gränsen mot be-
fintligt flerbostadshus i tegel påverkar kulturmiljön som helhet på ett negativt sätt. Var-
samhetsbestämmelser kring tak- och fasadmaterial gäller även komplementbyggnaden. 
Ett växttak på denna yta medverkar till att förbättra förutsättningarna för omhänderta-
gande av dagvatten i en miljö med begränsade möjligheter till infiltration. Vegetations-
tak bedöms inte påverka kulturmiljön som helhet negativt. 
Ett uppförande av taklättor samt möjlighet att bygga ett trädäck som ansluter till berget 
på den sida av byggnaden som vätter bort från skolbyggnaden bedöms inte påverka kul-
turmiljön som helhet negativt. Då befintlig förrådsbyggnad inte har något bevarande-
värde i sig kommer en ombyggnation till ett bostadshus med dessa förutsättningar inte 
heller kunna innebära någon förvanskning av byggnaden. Berget närmast bakom bygg-
naden utgör redan idag del av den avstyckade fastigheten Hunnebo 1:113. Det allmänt 
tillgängliga naturområdet sträcker sig endast fram till fastighetsgränsen. 
Planförslaget ändras så att takvinkeln får vara 25-35 grader istället för 20-35 grader. 
Övriga synpunkter tillgodoses inte.  
 
13.  Hunnebo 1:433 

Vi önskar att den stora gavelfasaden utförs som en tät fasad för att minska insynen mot 
våra hyresgästers uteplatser mm. 
Kommentar 

Byggrätten för bostadshuset är indragen från fastighetsgräns mot Hunnebo 1:433 för att 
ge ett tillräckligt avstånd mellan det planerade bostadshuset och det befintliga bostads-
huset. Därmed bedöms fönster kunna placeras på gavelfasaden utan att detta innebär en 
olägenhet för hyresgästerna. Detaljutformning av fasaderna regleras inte i planen. 
Planförslaget ändras så att takvinkeln får vara 25-35 grader istället för 20-35 grader. 
Synpunkten tillgodoses inte. 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 

• Lantmäteriet önskar förtydligande avseende den del av fastigheten Hunnebo 
1:113 som ligger utanför planområdet. 

• 4 sakägare motsätter sig planförslaget eller delar av planförslaget. 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder 
mindre kompletteringar av planhandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är av 
uppfattningen att föreslagna 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 planområdet. 

Plankartan  

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

Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

• Hunnebo 1:134 
• Hunnebo 1:192 
• Hunnebo 1:193 
• Hunnebo 1:433 

Från samrådet 

• Hunnebo 1:209 
• Hunnebo 1:343 

 

  
Johan Fransson Evelin Savik 
t.f. Plan och-exploateringschef Samhällsbyggnadschef 

 


	Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand
	UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING
	Hur granskningen har bedrivits
	Inkomna synpunkter och kommentarer
	Sammanfattning av inkomna synpunkter
	Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande
	Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget

