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Detaljplan för Hovenäs 1:420 m.fl, Hovenäset  

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd om förslag till detaljplan för Hovenäs 1:420 m.fl. har genomförts i enlighet med Plan - och 
bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Förslaget till detaljplan har initierats av Solbacken 
LTH AB och syftar till att ändra användningen från allmänt ändamål till ett ändamål som tillåter 
vandrarhem och bostäder samt att utöka byggrätten inom fastigheten. 
 
Samråd har genomförts under tiden 17 maj - 14 juni 2019. Samrådshandlingar var daterade 2019-
03-06.  
 
Berörda myndigheter och övriga remissinstanser enligt särskild sändlista, samt berörda sakägare 
enligt fastighetsförteckning har getts tillfälle att yttra sig. Planhandlingarna har varit tillgängliga på 
kommunens hemsida: www.sotenas.se.  
 
Med anledning av samrådet har 16 st yttranden inkommit. Av dessa är 7 st remissinstanser och 9 
sakägare. Ingen har framfört synpunkter emot planförslaget.  

 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

 
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnade följande bedömning enligt 5 kap 14 § Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).  Länsstyrelsen har inget att erinra mot att den aktuella bebyggda fastigheten 
kan fortsätta att nyttjas och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Det är bra att befintlig byggnad 
och infrastruktur kan användas, vilket 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 kommer att skadas påtagligt 

 Mellankommunal samordning blir olämpligt. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.  
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Råd enligt PBL 

Skyfall 

Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas 
vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn 
uppräknat med en klimatfaktor på cirka 30 procent, behöver beskrivas i planen. Även planens 
eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver ingå i konsekvensbeskrivningen. 
Ytterligare information finns i Länsstyrelsernas ”Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall”, Fakta 2018:5. 

Plankarta 

Plankarta bör ha en datering för att säkerställa att rätt version av den juridiskt bindande 
handlingen är föremål för samråd, granskning och antagande. Av praktiska skäl är det en fördel 
om även kommunens diarienummer framgår på plankartan och planbeskrivningen.  

Behovsbedömning 

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

Kommentar 

Plankarta kommer att kompletteras med datum. 

Planbeskrivningen kompletteras med text om skyfall. 

2. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats: 

Delar av planen som bör förbättras 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas 
på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla 
byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för 
detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För denna typ av 
detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte 
dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har 
skett: 

 Markreservat (i detta fall u-område) ska enligt rekommendationerna vara 
en administrativ bestämmelse och därmed även placeras under rubriken 
administrativa bestämmelser bland planbestämmelserna.  

 Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt 
rekommendationerna.  

 
Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser 
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för den egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett 
genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och 
miljön framgå. 

Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad 
detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, 
allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 
gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” 

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där 
respektive fastighetsägare kan förstå vad detaljplanens genomförande innebär för 
den aktuella fastigheten. 

Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta 
där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. 
gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör 
innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, 
även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 
fastighetskonsekvensbeskrivning.  

 
Planekonomi 

Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen. I Lantmäteriets 
Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planerings- processen, Handbok 5 kap. 
15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: 
Ekonomiska konsekvenser 
Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare 
och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till 
kommunens investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar.  
 
Planavgift 
Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden regleras i 
ett särskilt avtal. 

 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle 
förbättra detaljplanen.) 
Otydlig formulering bland planbestämmelserna 

Bland planbestämmelserna framgår bland annat att huvudbyggnad och 
campingstugor får placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, samt att 
komplementbyggnad får placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns. 

En sådan formulering kan innebära att tolkningsmånen blir större än vad som 
avsetts i planen. Planbestämmelser ska formuleras på ett sådant sätt att det klart 
framgår vad som ska gälla i planen. I planbeskrivningen redovisas dock 
bestämmelsen med ska. Observera dock att det endast är plankartan som är det 
juridiskt bindande dokumentet. Se mer på: https://www.boverket.se/sv/PBL-
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kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/att-reglera-med-plan- 
bestammelser/formulering-av-planbestammelser/.  

Utnyttjandegrad, e, relateras till särskilt arealmått? 

Bland planbestämmelserna framgår att 1/3 av fastigheten får bebyggas. Det som 
skulle kunna förytligas är vilket arealmått planbestämmelsen relaterar till. 
Förklaring av de olika arealmåtten, se länk: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/de-taljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-
for-kvarters- mark/bebyggandet/utnyttjandegrad/.  

Teknisk försörjning 

Avfall 

Det framgår ej av planförslaget hur hushållsavfall ska hanteras. Detta kan med 
fördel förtydligas. Ska Hovenäs 1:420 anslutas till angränsande 
gemensamhetsanläggning GA:22? Eller ska detta lösas inom den egna 
fastigheten?  

Värmeförsörjning 

Det finns ej beskrivet i planförslaget hur värmeförsörjningen är tänkt att ske. Ska 
det ske genom allmän, gemensam eller enskild anläggning?  

Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning 
som behövs för genomförandet av detaljplanen. 

Övriga frågor 
Beteckningen bland planbestämmelserna för högsta nockhöjd för huvudbyggnad i 
meter över grundkartans nollplan, överensstämmer ej med beteckningen i 
plankartan.  

 
Kommentar 

U-området ändras till administrativ bestämmelse. 

Punktprickad mark omformuleras enligt Boverkets rekommendationer. 

Planområdet justeras så att endast exploatörens fastighet, Hovenäs 1:420 omfattas av 
detaljplanen. 

Avtal finns som reglerar kostnader mellan kommunen och exploatören.  

Planbeskrivningen ska kompletteras med fastighetskonsekvenser angående de två 
komplementbyggnaderna inom planområdet som dels är placerade inom GA:22 och dels över 
ledningsrätt för VA. 

Planbestämmelsen ”huvudbyggnad och campingstugor får placeras minst 4,0 meter från 
fastighetsgräns…” ändras från får till ska. 

Planbestämmelsen ” 1/3 av fastigheten får bebyggas” ändras inte. 

Avfall hämtas av Rambo vid gatan intill fastigheten. Ingen förändring planeras. 

Uppvärmning sker idag med egen anläggning. Ingen förändring planeras. 
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Plankartan korrigeras med rätt symbol för högsta nockhöjd. 

 

3. SGI 

Enligt planbeskrivningen utgörs marken inom planområdet av berg. Marken inom planområdet 
består av asfalterade, hårdgjorda ytor samt mjuk mark med vegetation mot väster. Berget i 
väster är relativt flackt och avrundat.  

I planbeskrivningen har kommunen bedömt att risk för ras och skred inte finns inom eller i 
anslutning till planområdet.  

SIG har inga invändningar mot denna bedömning och har inga övriga frågor eller synpunkter på 
planförslaget.  

Kommentar 

Tack för synpunkterna. 

 

4. Rambo 

Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas inom planområdet. 
Enligt kartan ser det inte ut att vara något problem varken att lösa sophanteringen inom 
fastigheten eller framkomligheten för renhållningsfordon. 

Avfallsutrymmet ska dimensioneras så att s.k. fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall 
som uppkommer inom planområdet.  

Vid gemensamma utrymmen ska uppställningsplats för sopbil vara i direkt anslutning till 
soputrymmet så att kärlen kan tömmas utan dragväg.  

Marken mellan sophus och uppställningsplats ska ha hårdgjord yta. 

Kommentar 

Tack för synpunkterna.  

 
5. Västvatten  

Det aktuella planområdet ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för VA och berörda 
fastigheter är idag anslutna. Sotenäs Vatten AB ser det som positivt om fördröjning och rening 
av dagvatten anordnas inom planområdet.  

Sotenäs vatten AB har ingen erinran i ärendet.  

Kommentar 

Tack för synpunkterna. 
 

6. Miljönämnden  

Miljönämnden har följande synpunkter på rubricerat förslag till detaljplan 

Dagvatten  

Miljönämnden bedömer att det finns ett behov av fördröjning av dagvatten inom planområdet då 
det i hamnområdet nedströms, söder om planområdet, finns risk för översvämning. 
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Strålning 

Miljönämnden ser positivt på att byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert. 

Kommentar 

Planbeskrivning ska kompletteras med text om dagvattenhantering.  
 
7. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har tagit del av planförslaget och har inget att erinra mot ett positivt 
planbesked.  

Kommentar 

Tack för synpunkterna.  

 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 

8. Hovenäs 1:425  

Ståndpunkter: 
- Det utskickade materialet beskriver väl avsikter och underlag för förslaget till detaljplan 

för berört område. 
- Det är helt OK att tillåta vandrarhem med boende på den idag nyttjade byggnadsytan. 

Den resterande plana ytan/ grusplan i söder utanför fastigheten 1:420 bör lämpligen 
upplåtas som allmän P-plats för t ex besökare/ gäster/ turister i Hovenäset. 

- I sammanhanget kan påpekas om kommunstyrelsens beslut 1973 11 05 § 235 ang 
samlingslokal på Hovenäset. När beslutet fattades 1973 användes skolan (nuvarande 
vandrarhem) som mötesplats, vallokal etc. Behovet av samlingslokal kvarstår för 
Hovenäsets åretruntboende.  

- I övrigt inga andra synpunkter i dagsläge.  

Kommentar 

Tack för synpunkterna. Behovet av samlingslokal för Hovenäsets åretruntboende kan inte lösas i 
samband med detta planarbete men synpunkten tas vidare till arbetet med ny översiktsplan. 

 
Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Synpunkter från externa och interna remissinstanser:   
 Länsstyrelsen bedömer med ingripande grunderna att planförslaget inte kommer att 

överprövas. 

 Lantmäteriet har framfört synpunkter på planhandlingarna som bör åtgärdas. 

 Miljönämnden anger att det finns ett behov av fördröjning av dagvatten inom 
planområdet då det i hamnområdet nedströms, söder om planområdet, finns risk för 
översvämning. 
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Förslag till fortsatt arbete 

Inför granskningen av detaljplanen ska planbeskrivningen och plankartan justeras enligt nedan.  
 

Plankartan: 

 Kompletteras med datum.  

 Plangränsen justeras så att den endast omfattar Hovenäs 1:420. 

 U-område placeras under rubriken administrativa bestämmelser. 

 Bestämmelsen för punktprickad mark formuleras enligt Boverkets rekommendationer. 

 Planbestämmelse med ordet får ersätts med ordet ska. 

 Symbolen för planbestämmelsen ”högsta nockhöjd” korrigeras. 

Planbeskrivningen: 

 Kompletteras med text om skyfall och dagvattenhantering. 

 Kompletteras med fastighetskonsekvenser. 

 
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 granskningsutlåtande. Kommunen presenterar därefter det 
planförslag man avser att anta. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter antagandet 
under förutsättning att ingen har överklagat detaljplanen. 
 
 
 
Johan Fransson   Marijana Kitl 
T.f. plan- och exploateringschef  Planarkitekt 


