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Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Denna samrådsredogörelse revideras 2019-05-24 med anledning av Byggnadsnämndens 
beslut, 2019-04-24 § 50, att granskningshandlingarna ska justeras med villkor att 
byggnadens nuvarande nockhöjd får höjas med maximalt 0,5 meter. 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd om förslag till detaljplan för del av Hunnebo 1:113 har genomförts i enlighet 
med plan- och bygglagen (2010:900).  

Planens syfte är att ändra användningen för del av fastigheten Hunnebo 1:113 från 
allmänt ändamål till bostadsändamål. Avsikten är att kunna dela Hunnebo 1:113 i två 
separata bostadsfastigheter, varav planområdet utgör den ena.  

Samråd har genomförts under tiden 26 oktober – 23 november 2018. 
Samrådshandlingar var daterade 2018-09-05.  

Berörda myndigheter och övriga remissinstanser enligt särskild sändlista, berörda 
sakägare enligt fastighetsförteckning samt berörda hyresgäster har getts tillfälle att yttra 
sig. Planhandlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  

Med anledning av samrådet har 18 yttranden inkommit. Av dessa är 8 st 
remissinstanser, 8 st sakägare och 2 st övriga. 5 sakägare har framfört synpunkter emot 
planförslaget. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen ändring av markanvändning från 
allmänt ändamål till bostadsändamål på den aktuella fastigheten. De kulturhistoriska 
värdena har beaktats och tillgodosetts på plankartan med avseende på till exempel 
exploateringsgrad, byggnadshöjd, takutformning, fasadmaterial och byggnadernas 
placering. Risken för blockutfall har utretts och inte bedömts utgöra någon riskfaktor i 
anslutning till planområdet. Länsstyrelsen anser sammantaget att planen medför en från 
allmän synpunkt god hushållning med mark och energi. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas.  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 
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gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Kommentar 

Tack för synpunkterna. 

 

2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslaget har inget som behöver justeras noterats. 

 

3. SGI 

Enligt planbeskrivningen är planen belägen längs Hunnebovägen i den sydvästra delen 
av centrala Hunnebostrand. Markens geotekniska och bergtekniska förutsättningar har 
tidigare studerats i samband med en bevarandeinriktad detaljplan för gamla Hunnebo. 
Den aktuella fastigheten, som planområdet utgör, är en del i denna plan och är 
lokaliserad i utkanten av detta planområde. En bergteknisk utredning är utförd av 
Norconsult 2016 i syfte att studera förutsättningarna för bergras/blocknedfall. Enligt 
utredningen är bergsläntema i planens närhet stabila. Det föreligger således ingen risk 
för bergras/blocknedfall. De geotekniska förutsättningarna har också tidigare undersökt 
och en sammanfattning av utredningens resultat redovisas i planbeskrivningen. I 
utredningar konstateras att stabiliteten lokalt i hamnen är otillfredsställande och att det 
krävs åtgärder för att höja säkerheten. Dessutom att ett skred i hamnen kan påverka 
större glidytor och i förlängningen bakomliggande bebyggelse. En grov bedömning av 
sekundär skredutbredning kan göras med ledning av riktlinjer i GAU Rapport 32.1 detta 
fall ger en sådan bedömning en maximal utbredning som är ca 120-150 meter från 
utgångspunkten i hamnen. Utbredningen motsvarar en ungefärlig lutning på 1:15. 
Aktuellt planområde ligger ca 200 meter från vattenkanten och ligger således utanför ett 
teoretiskt påverkansområde för sekundära skred.  

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är 
möjlig och att det inom och i anslutning till planområdet saknas förutsättningar for ras, 
skred och bergras/blocknedfall. SGI har således inget att invända mot planförslaget. 

Kommentar 

Tack för synpunkterna. 
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4. Bohusläns museum 

Kulturhistorisk bakgrund  

Delar av Hunnebostrand är uttaget som kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram. 
För området finns en kulturhistorisk utredning såväl som en detaljplan med 
skyddsbestämmelser som är nära antagande. Det är av stor vikt att all förändring i 
dylika miljöer tar sin utgångspunkt i de egenskaper som präglar området och utformas 
med respekt för områdets karaktär. Gällande fastighet ligger i utkanten av det uttagna 
kulturmiljöområdet.  

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv  

Fastighetens kulturhistoriska värde ligger i dess funktion som skola med tillhörande 
skolgård. Museet anser att de kulturhistoriska värdena på fastigheten har beaktats i 
detaljplanen och har därför inte något att erinra. 

Kommentar 

Tack för synpunkterna. 

 

5. Västvatten 

Det aktuella planområdet ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för VA och den 
berörda fastigheten är idag ansluten. Nybildad fastighet får inkomma med ansökan om 
anslutning till Västvatten. Blankett finns på Västvattens hemsida. 

Västvatten önskar följande justeringar av formuleringar: 

1. Byt ”Västvatten” till ”Sotenäs Vatten AB”, s. 14 planbeskrivningen. 

2. Justera ”kommunalt vatten och avlopp” till ”kommunalt vatten, spillvatten och 
dagvatten”, s. 14 och s. 17. 

3. Komplettera formuleringen kring dagvatten på s. 5 i behovsbedömningen till 
följande formulering: ”Utifrån samtal med Sotenäs vatten AB bedöms befintlig 
dagvattenbrunn även fortsatt kunna nyttjas för avrinning efter fördröjning inom 
fastigheten. Om nybildad fastighet ska anslutas till befintlig dagvattenbrunn 
måste befintliga ledningar säkras med ett servitut”. 

Kommentar 

Tack för synpunkterna. 

 

6. Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

Miljönämnden har inga synpunkter på rubricerat förslag till detaljplan. 

Miljönämnden delar kommunens bedömning att ett genomförande av planförslaget inte 
medför risk för betydande miljöpåverkan. 
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7. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 

8. Hyresgästföreningen 

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.  

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 
möjlighet 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. 

 

Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
9.  Hunnebo 1:134 

Underlag och förutsättningar 

De redovisade förutsättningarna för planarbetet förefaller vara heltäckande och korrekt 
redovisade. Bl.a. noteras att fastigheten Hunnebo 1:113, i sin ursprungliga funktion, 
som en helhet utgör en kulturhistorisk värdefull miljö (skolbyggnad plus skolgård). 
Dessvärre har det kulturhistoriska värdet till stor del spolierats genom uppförandet av en 
i miljön främmande komplementbyggnad på den del av skolfastigheten som avses av-
skiljas och bilda aktuellt planområde. Därigenom omvandlas hälften av den värdefulla 
skolmiljön till ett område utan ”kulturhistoriskt värde i sig”. 

Av underlaget framgår att den del av Hunnebo 1:113 som inte omfattas av planförslaget 
ligger inom bevarandeplanen för gamla Hunnebo medan det aktuella planområdet 
lämnats utanför trots att det i planförslaget betonas att skolbyggnaden och den gamla 
skolgården bildar en värdefull enhet. Gränsdragningen mellan de två planprojekten visar 
ett omotiverat och till synes konstruerat hack vars enda syfte verkar vara att undanröja 
det kulturhistoriska hindret mot den föreslagna nya bebyggelsen och möjliggöra en i 
området helt främmande byggnad grundad på förekomsten av en helt malplacerad kom-
plementbyggnad. 
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För det fortsatta planarbetet anges att s.k. standardförfarande kommer att tillämpas. Vi 
anser att förslaget innebär så stor negativ påverkan på den befintliga bebyggelse- och 
boendemiljön att villkoren för standardförfarande inte är uppfyllda. De kritiska syn-
punkter som, utan åtgärd, framfördes vid det informationsmöte i ärendet som genomför-
des i ett tidigt skede av planprocessen styrker detta påstående. 

Markanvändning och byggrätt 

I planförslaget betonas värdet av att den gamla skolfastigheten betraktas som en enhet 
där skolhuset och skolgården samverkar till det kulturhistoriska värdet. Särskilt fram-
hålls kopplingen mellan skolhuset, den öppna tomtytan (skolgården) och berget. Storle-
ken, utformningen och placeringen kan enligt vår uppfattning inte säkerställa bevaran-
det av den öppna gårdsytan (den f.d. skolgården) mellan byggnaderna 

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 innebära avsevärda olägenheter för grannfastigheterna i norr i form av in-
syn. 

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? 

Sammanfattning 

Med hänvisning till vad som anförts ovan yrkar vi: 

 Att planförslaget omarbetas till ett förslag där den tillåtna bebyggelsen på ett 
bättre sätt anpassas till den omgivande bebyggelsemiljön vad avser placering, 
byggnadsyta, byggnadshöjd och hänsyn till de kulturhistoriska värdena. 

 Att standardförfarande ej ska tillämpas. 

 Att den norra gavelfasaden av en ev. tillkommande byggnad utformas som en tät 
fasad utan fönster och att planerade altan ej uppförs. 

Kommentar 

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 
omgivningens värden behöver beaktas. 
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Planförslaget tar hänsyn till skolans kulturhistoriska värde och till det sammanhang som 
skolan och skolgården tidigare bildat genom reglering av byggnadens placering, storlek 
och utformning i förhållande till skolhuset. Byggrättens läge har styrts för att ansluta till 
berget (i enlighet med bebyggelsetraditionen) och för att bevara den öppna ytan mot 
skolbyggnaden (den gamla skolgården). Den befintliga förrådsbyggnaden är i proport-
ioner och utformning inte anpassad för bostadsändamål. Det innebär att planförslaget 
inte bekräftar befintlig byggnad utan i enlighet med planens syfte innehåller bestämmel-
ser som ger stöd för ett funktionellt bostadshus.  

Kommunen har låtit mäta byggnadens höjd till och med taknock. Mätningen visar att 
taknocken på byggnaden ligger på + 14,6 meter. Planförslaget ändras så att ny byggnad 
inte blir högre än maximalt 0,5 meter högre än nuvarande byggnad. Planbestämmelsen 
att högsta byggnadshöjd är 4,5 meter ersätts med en planbestämmelse där högsta nock-
höjd är + 15,1meter. 

Planbeskrivningen ska kompletteras med sektioner som redovisar hur ett maximalt nytt-
jande av föreslagen byggrätt förhåller sig till höjder på berg och närliggande bebyggelse 
för att öka förståelsen för vad planförslaget tillåter. 

Gångstigen ligger utanför planområdet/fastigheten och påverkas inte av planläggningen. 
Fastighetsgränsen mot berget kommer inte heller att flyttas. Allmänhetens tillgång till 
berget är därmed oförändrad.  

Det möte som genomförts med grannar till fastigheten Hunnebo 1:113 anordnades av 
fastighetsägaren innan planprocessen startade. Då presenterades ett annat förslag till ut-
formning av bostadshus än det som planförslaget bygger på. Missuppfattningar kring 
planförslaget och planprocessen kan finnas pga detta. 

Byggrätten begränsas så att tillräckliga avstånd hålls till fastighetsgränsen och till be-
fintliga bostadshus. Ytterligare begränsningar i fönstersättning mot norr är därmed 
olämpligt då detta begränsar värdefulla kvaliteter som ljusinsläpp i bostaden. Planens 
möjligheter att uppföra altan innebär att åtkomst från huvudbyggnaden till de delar av 
fastigheten som ligger på berget säkerställs. Planen innehåller bestämmelser som regle-
rar altanens utbredning och anpassning till berget.  

Planen arbetas fram med så kallat standardförfarande. Det innebär att en bearbetad vers-
ion av planförslaget på nytt kommer att skickas ut för granskning till berörda sakägare, 
myndigheter mm. Ett nytt tillfälle finns då att lämna synpunkter innan planen antas. 
Kommunen bedömer inte att det finns skäl att med stöd i plan- och bygglagen tillämpa 
utökat planförfarande. 
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10.  Hunnebo 1:192  

Den aktuella delen av fastigheten ligger inom detaljplanen för gamla Hunnebo, inklämd 
mellan gamla skolbyggnaden och Kvarnberget, vilka är områden med höga historiska 
värden. Det aktuella området utgör en kil av detaljplanen för gamla Hunnebo. Det får 
inte komma att bli en så kallad frimärksplan, där andra regler än de som finns för områ-
det gäller. 

Byggnaden som planeras där förrådsbyggnaden idag finns, blir alldeles för stor och hög 
och tar bort vyn mot Kvarnberget. Det finns nu tillfälle att rätta till det som då det bygg-
des blev ett alldeles för stort förråd på tomten och inte bygga något som är ännu större 
och både i yta och höjd, tar alldeles för stor del av den gamla skolgården.  

Det planerade nya garaget utefter tomtgränsen blir en inklämd byggnad som inte passar 
in i miljön. 

Med stor förvåning konstaterar vi, att kommunen anger, att yttre gränsen för detaljpla-
nen för gamla Hunnebo kan komma att ändras till ny gräns som delar fastigheten Hun-
nebo 1:113 i två. Kommunen har tidigare lagt ner mycket arbete och stor omsorg på att 
få igenom detaljplanen för gamla Hunnebo. Därför är det ytterst märkligt, att man vill 
ändra en logiskt dragen gräns genom att göra ett ”jack” i ytterkurvan. Till råga på allt 
vill man göra det genom att stycka en befintlig fastighet i syfte att förtäta och öka höj-
den på bebyggelsen.  

Enligt konsulter, politiker och andra företrädare för kommunen vi varit i kontakt med 
angående detaljplanen för gamla Hunnebo, har man varit mycket angelägna om att be-
hålla karaktären i området. Det har ju varit själva syftet med detaljplanen: inga större 
förändringar i och omkring befintlig/historisk bebyggelse. 

Om detaljplanens gräns i aktuellt fall ändå kommer att ändras, kan konsekvensen bli lik-
nande förändringar i framtiden. Då kan mycket väl vi, som har fastigheter i ytterkant av 
området för detaljplan för gamla Hunnebo hävda, att vi vill ändra gränsdragningen då 
behov föreligger från fastighetsägarens sida. Vad blir då värdet av detaljplanen för 
gamla Hunnebo? 

Förslaget till storlek, höjd och utformning av nya byggnader på aktuell fastighet är 
misslyckat sett ur flera perspektiv. Ett är estetiskt. Flera instanser har varit måna om att 
bevara karaktären på gamla skolbyggnaden. En viktig del av den karaktären är omgiv-
ningen kring själva byggnaden. Oavsett en delning av fastigheten eller ej, blir förslaget 
till ny bebyggelse mindre lyckad och kommer att förändra karaktären på gamla skolan 
totalt genom en tvåvåningsbyggnad där det nu är en våning och en större vinkelbyggnad 
där det nu är obebyggd mark – tidigare skolgård. Sådana förändring medför att tomten 
skulle upplevas mycket trång. Nuvarande förrådsdel Hunnebo 1:113 kom till med det 
bestämda syftet, att välgörenhetsverksamheten som nyttjade fastigheten behövde bättre 
lokaler. Den byggnaden utnyttjar tomtytan maximalt i längdriktningen. Att dessutom 
tillåta en förhöjning jämfört med nuvarande förrådsbyggnad får inte ske. Det skulle kän-
nas mycket trångt och högt och skolhuset skulle helt tappa sin karaktär. Kvarnbergets 
karaktär, som idag värnas av flera: grannar, övriga Hunnebobor, turister m fl skulle 
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också påverkas negativt. Om bygglov för ett tvåvåningshus beviljas enligt förslaget, 
kommer den byggnaden att totalt dominera bebyggelsen på och kring Hunnebo 1:113.  

Vi utgår ifrån att kommunen inte beviljar tillstånd till vinkelbyggnaden med gavel mot 
Hunnebovägen. Om så ändå sker, är nuvarande skrivning om den byggnaden otydlig.  

Avsikten är att den enbart får användas till förråd, garage o dyl men ej till bostadsända-
mål. Då ska det klart framgå, vilket det inte gör nu. 

Med vårt yttrande vill vi att kommunen håller fast vid att hela fastigheten Hunnebo 
1:113 omfattas av detaljplanen för gamla Hunnebo och att byggnaderna där anpassas till 
detaljplanens regler och intentioner. 

Kommentar 

Den komplementbyggnad som planförslaget ger utrymme för regleras genom +-marke-
ring vilken anger att endast komplementbyggnad får uppföras. Komplementbyggnaden 
begränsas i förslaget till 40 m2 med en byggnadshöjd på maximalt 3 m. 

Se i övrigt kommentar till yttrande 9. Hunnebo 1:134. 

 

11. Hunnebo 1:193 

Vi har med stort intresse läst detaljplaneförslaget. Det är välskrivet och genomarbetat, 
men vår invändning är att kommunen har fel utgångspunkt. 

Förslaget utgår från den kompletteringsbyggnad som aldrig borde ha uppförts på fastig-
heten. I planförslaget står: ”Den befintliga byggnaden inom planområdet har inget kul-
turhistoriskt värde i sig. Den tar stora delar av den gamla skolgården i anspråk och bry-
ter kopplingen mellan den öppna ytan och berget”. Förslaget utgår också från bevaran-
deplanen för gamla Hunnebo, där skolbyggnaden är inom planområdet, men tomten och 
förrådsbyggnaden lagts utom planen. Trots att planen talar om värdet av skolbyggna-
dens läge med öppen yta mot berget.  

I den ursprungliga bevarandeplanen omfattas hela fastigheten Hunnebo 1:113. I konse-
kvens med detta borde den på 90-talet uppförda komplementbyggnaden ha rivits och det 
mindre förråd/uthus som tillhörde skolan före 1993 ha återuppförts. 

Vi tycker hela skolfastigheten borde vara inom planområdet för gamla Hunnebostrand. 
Nu delas fastigheten och den planerade byggnaden tar sin utgångspunkt i den förråds-
byggnad/ kompletteringsbyggnad som är alldeles för stor. Vad vi förstår släpptes förrå-
det fram som ett behjärtansvärt stöd till verksamheten Östhjälpen. Byggnaden skulle 
dels tillgodose Östhjälpens behov av lageryta, dels tillkom behovet av ett nytt verk-
stadsutrymme till en hyresgäst som disponerat utrymme i den gamla byggnad som revs. 
Det löstes genom att förlänga byggnaden och lägga den väldigt nära hyreshuset mot sö-
der och att på tomtgränsen schakta ut delar av vägen upp mot Kvarnberget i norr. 

I förslaget står att den nuvarande totala ytan (med lager + verkstad - alltså platta på 
mark) är 135 m2. Med den ytan som utgångspunkt anses det i planförslaget att 120 m2 
är en lämplig storlek för nybyggnation. Den befintliga plattan har alltså styrt längd och 
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bredd på det förslag till acceptabel byggnadsyta som föreligger.  En platta som aldrig 
borde ha byggts legitimerar nu att bygga ett helt nytt hus i samma bredd på skoltomten! 

Det är förvånande att inte kommunen nu rättar till sitt ”misstag” och säger att den fula 
lagerbyggnaden rivs och ytan av den ursprungliga byggnaden ska vara det som gäller, 
för att återställa småskaligheten i området.  Och för att bevara småskaligheten vänder vi 
oss också mot att planförslaget innebär en höjd på den nya byggnaden på 4,5 m. Det blir 
alltså en väldigt stor byggnad som kan byggas (240 m2 boyta + annex). Det rimmar illa 
mot de närliggande husen i yta. 

Planförslaget innebär också att man kan bygga en altan upp mot berget. Det innebär att 
husets höjd, antagligen med fönster mot vår fastighet, och en altan uppe på berget gör 
att den nya byggnaden kommer att ha insyn över vårt hus, tomt och altan. Vi upplever 
vår boendemiljö kraftig påverkad av förslaget. 

Vi motsätter oss alltså förslaget på ytan som får bebyggas, på höjden av planerad bygg-
nad och på altanen på berget. För oss är det obegripligt att en tomt som naturligt inte har 
någon havsutsikt kan maximeras för att konstruera havsutsikt på bekostnad av samhälls-
miljön och närboende. 

Komplettering: Vi vänder oss emot att byggnadshöjden ska bli 7,5 meter. 4,5 meter 
som vi skrivit gäller bara höjden vid knut. Det ger med en takvinkel på 35 grader ca 7,5 
meter nockhöjd.  

Kommentar 

Föreslagen byggrätt utgår inte från befintlig förrådsbyggnad utan utgår från lämplig 
storlek och utformning för ett nytt bostadshus i sitt sammanhang i utkanten av de äldre 
delarna av Hunnebostrand. Bygglov har lämnats för den befintliga byggnaden och en 
detaljplan kan oavsett inriktning inte tvinga fram en rivning. 

Se i övrigt kommentar till yttrande 9. för Hunnebo 1:134. 

 

12.  Hunnebo 1:209 

För det första anser vi att planförslaget att dela Hunnebo 1:113 är onödigt och olämp-
ligt. Området är i nuläget tillräckligt tätbebyggt och ytterligare bostadshus förstör områ-
dets karaktär och är inte behövligt. Särskilt försvinner karaktären av skolbyggnad med 
skolgård. 

För det andra anser vi att en ny bostadsbyggnad kan innebära en för stor insyn i vår fas-
tighet och uteplats – till nackdel för oss. För det fall planen antas utgår vi ifrån att vi får 
yttra oss över byggnadens utformning. 

Dessutom anser vi att det är olämpligt att dela den befintliga fastigheten på föreslaget 
sätt då tillfarter till de nya fastigheterna inte uppfyller den säkerhet som bör krävas för 
utfarter till den trafikerade Hunnebovägen.  

Rent allmänt måste väl också fastighetsägaren (eller framtida ägare) till den befintliga 
fastigheten känna sig inträngd av bilinfarter och en byggnad på ”armlängds avstånd”. 
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Kommentar 

Kommunen bedömer att ett bostadshus som placeras invid berget och som bevarar den 
öppna gården (tidigare skolgården) är väl förenligt med skolbyggnadens kulturhistoriska 
värden. Den förrådsbyggnad som finns inom planområdet idag har inga kulturhistoriska 
värden och tar heller inga särskilda hänsyn till kulturhistoriska värden i den omgivande 
miljön.  

Se i övrigt kommentar till yttrande 9. för Hunnebo 1:134. 

 

13. Hunnebo 1:235 (delägare 1) 

Har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 

 

14.  Hunnebo 1:235 (delägare 2) 

Har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 

15.  Hunnebo 1:343 

Det är viktigt att nuvarande förrådsbyggnad överensstämmer med skolhuset och inte blir för 
stort. Varför går en kil in på tomten där detaljplanen inte gäller? Hus och förråd i vinkel blir 
ca 160 kvm, vilket är stort plus att huset höjs. Och berget försvinner till en del. 

Kommentar 

Se kommentar till yttrande 9. för Hunnebo 1:134. 

 

16.  Hunnebo 1:433 

Har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 

Övriga, ingår inte i fastighetsförteckningen 
17. Hunnebostrands samhällsförening 

Gamla skolan är den bäst bevarade skolmiljön i Sotenäs från äldre dagar. Av denna an-
ledning ingår den i den nya bevarandeplanen i gamla Hunnebostrand. Det är med stor 
besvikelse vi här ser ett förslag som helt förstör denna gamla miljö.  

Att på den skolgården få sätta upp ett mastodontiskt fritidshus med en höjd som helt av-
viker från områdets karaktär, där finns inga 2-våningshus i dag och att ge en byggrätt på 
närmare 300 kvm är helt orimligt. Dessutom förstör det, det vackra berget och den 
gamla gångstigen upp till bergets utsiktsplats, där vår förening investerat i både bilder 
och bänkar. Resultatet har blivit att tillgängligheten ökat och stora skaror besökare 
vandrar till platsen, denna tillgänglighet för allmänheten tas i ett slag bort, vem vill pas-
sera en jättelik altan som skall byggas på berget helt häpnadsväckande för oss som före-
träder allmänheten i vårt samhälle.  
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En av grundbultarna i den stora planändringen, gamla Hunnebostrand, var att öka till-
gängligheten, här gör Sotenäs kommun tvärtom detta för att få plats för ett fritidshus.  

1. Vi kommer att så långt våra demokratiska rättigheter ger oss möjligheter att 
överklaga detta svek mot vår allmänhetens kulturhistoria och vår gemensamma 
miljö.  

2. Det egendomliga är att vi var bland de grannar som kallades till information om 
detta bygge och alla sa ett rungande nej, egendomligt nog har planförfattaren 
lagt sig platt för arkitektens förslag som en enig grupp som var kallad sa nej till.  

3. Förslaget strider helt mot förordningen om förkortat planärende, att påstå att 
detta är ett enkelt planförande och att därmed kunna snabbehandlas är ett allvar-
ligt brott mot plan- och bygglagen och detta får på alla sätt överklagas till sista 
instans om förslaget mot förmodan körs igenom mot en bred folkopinions vilja.  

4. Vi har flera ytterligare skäl att föra fram och vår förhoppning är att planförslaget 
får genomgå en betydande förändring och att vi återkommer i detta nya skede.  

5. När vi var kallade senast utlovades en fotodokumentation på ett nytt förslag så 
att vanligt folk kan se hur miljön skall förändras, inte ens detta har vi fått gehör 
för, vi anser att det ytterst anmärkningsvärt. Vi ser fram emot en sådan foto-
dokumentation snarast.  

Kommentar 

Se kommentar till yttrande 9. för Hunnebo 1:134. 

 

18.  Hunnebo 1:102 

Jag tycker den föreslagna planändringen och därmed följande möjlighet till byggnation 
på fastigheten Hunnebo 1:113 kommer att förta och dölja den tidstypiska skolmiljö som 
trots vissa förändringar faktiskt har bevarats intill våra dagar. 

Kommunens stora satsning på en ambitiös bevarandeplan för de äldsta delarna av Hun-
nebostrand har rönt stor uppmärksamhet och fått ta emot lovord. Det är därför märkligt 
att man genast börjar nagga denna plan i kanterna och börjar förändra de närmaste om-
givningarna.  

Ja faktiskt gjorde man från kommunens sida en märklig manöver när man innan planen 
ens var tagen började plocka bort en del av Hunnebo 1:113 ur planen för att ge möjlig-
het till exploatering. Ursprungligen och i den bebyggelseinventering som låg till grund 
för bevarandeplanen framfördes det stora värde som låg i att hela skolhusmiljön bevara-
des. Sedan valde någon att ge order om att lyfta ut en halv fastighet för att ge möjlighet 
till exploatering, ett mycket konstigt förfarande! 

Hur som helst så är skolmiljön värd att bevara i sin helhet. Som planförfattaren skriver: 
"Den öppna ytan (fd. skolgården) mellan huset och berget ökar förståelsen för byggnadens tidi-
gare användning". I planförslaget finns byggrätt på en stor del av fastigheten. Detta  
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skulle ta bort det intryck av skolgård som fortfarande finns kvar. Även om den nuva-
rande förrådsbyggnaden minskas något till sin yta kommer vinkelbyggnaden i södra de-
len av fastigheten att ta bort känslan av rymd och lekyta. Det blir inklämt och kan 
knappast ge betraktaren någon förståelse av skolmiljön som den var.  

Planförslaget ger sken av att den nuvarande förrådsbyggnaden är ett nytt inslag i miljön. 
Ja, det är både rätt och fel. Att byggnaden är ny är korrekt och att den inte har något 
större byggnadshistoriskt värde likaså. Däremot måste man också understryka att det "i 
alla år" funnits en förrådsbyggnad på platsen, om än något mindre än den nuvarande. 
Under den tid skolan var i drift fanns här flera förrådsutrymmen och även utedass för 
elever och boende. Att därför tala om att just denna byggnad "bryter kopplingen mellan 
den öppna (tidigare skolgårdens) yta och berget" och därför är det fritt fram att bygga är fel. . 
Likaså kommer en hög byggnad intill berget att göra "skolgården"  mörk och instängd. 
Höjden på en tänkt byggnad bör därför hållas med. 

De öppna ytor som finns är viktiga att bevara. Därför bör ingen bebyggelse tillåtas längs 
södra gränsen (vinkelbyggnaden framför hyreshusen).  

Intrycket av en öppen gård bör bevaras, därför bör en eventuell byggnads totala höjd 
begränsas till samma "höjd på knut" som skolhuset. 

Kommentar 

Se kommentar till yttrande 9. för Hunnebo 1:134. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

 Flera berörda sakägare framför synpunkter avseende planförslagets påverkan på 
kulturmiljön, på upplevelsen av Kvarnberget samt påverkan i form av ökad in-
syn på den egna fastigheten utifrån tillåten byggnads höjd, storlek och utform-
ning. 

Förslag till fortsatt arbete 

Inför granskningen av detaljplanen ska planhandlingarna justeras enligt nedan: 

 Plankartan ändras så att ny byggnad inte blir högre än maximalt 0,5 meter högre 
än nuvarande byggnad. Planbestämmelsen att högsta byggnadshöjd är 4,5 meter 
ersätts med en planbestämmelse där högsta nockhöjd är + 15,1meter. 

 Planbeskrivningen kompletteras med sektioner som redovisar hur ett maximalt 
nyttjande av föreslagen byggrätt förhåller sig till höjder på berg och närliggande 
bebyggelse. 
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Detaljplaneprocessen 

De synpunkter som kommit in under samrådet ligger som grund för fortsatt planarbete. 
Förslaget till detaljplan kommer att justeras och nya handlingar skickas därefter ut en 
andra gång, under det så kallade granskningsskedet, till berörda sakägare, externa och 
interna remissinstanser. Yttranden sammanställs och kommenteras på nytt i ett gransk-
ningsutlåtande. Kommunen annonserar och presenterar därefter det planförslag man av-
ser att anta. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter antagandet under 
förutsättning att ingen har överklagat detaljplanen. 

 

 

 

Eveline Savik  Johan Fransson 

Samhällsbyggnadschef  Tf Plan- och exploateringschef 


