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Detaljplan för Gamla Hunnebo, Södra Strandgatan m 
fl, Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra 
Götalands län 

 
Granskningsutlåtande 2 
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS 
2010:900). 
 
Antagandehandling av detaljplanen togs fram och har behandlats i Byggnadsnämnden 2018-12-
13. Ärendet återremitterades med förslag om sådana ändringar som enligt Plan- och bygglagen 
kräver att en ny granskning genomförs. 
 
Nya granskningshandlingar togs fram för detaljplanen, daterade 2019-11-13, dessa har varit 
utställda för en andra granskning under tiden 13 februari till 12 mars 2020. Planhandlingarna har 
även varit tillgängliga i kommunhusets entré och på kommunens hemsida: www.sotenas.se. 
 
Granskningen kungjordes på kommunens anslagstavla, samt genom annons i Bohusläningen den 
13 februari 2020. 
 
Berörda myndigheter och sakägare, enligt fastighetsförteckning, har således fått tillfälle att yttra 
sig. 
 
Inkomna synpunkter med kommentarer 
I samband med granskningen har totalt 63 yttranden inkommit från myndigheter, sakägare och 
andra medborgare. Dessa finns med i nedanstående granskningsutlåtande 2 med särskilda 
kommentarer i förekommande fall. 
 
Flera inkomna skrivelser är omfattande och har därför av utrymmesskäl sammanfattats i 
utlåtandet. I sammanfattningarna har det främst fokuserats på att ta med de delar som berör 
planförslagets utformning och det som detaljplanen kan reglera eller påverka. Alla yttrandena 
finns i sin helhet arkiverade hos kommunen. I denna granskning har många yttranden 
hänvisat till tidigare synpunkter i processen, dessa har inte sammanfattats i detta 
granskningsutlåtande, utan det hänvisas då istället till tidigare granskningsutlåtande och 
samrådsredogörelse. 
 
Vid granskningshandlingens upprättande är inte antagandehandlingen färdigställd. Detta innebär 
att kommunens slutliga planförslag och eventuella korrigeringar utifrån inkomna synpunkter från 
granskningen kommer att presenteras i och med att det färdiga antagandeförslaget tas upp för 
antagande. 

 
Sammanfattning av detaljplanens vision och syfte 
Den gamla delen av Hunnebo utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar och bostadshus 
med mera tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i 
miljön som helhet men också i enskilda byggnader. Detaljplan syftar till att genom det regelverk 
som planbestämmelserna utgör slå vakt om bebyggelsens karaktär och miljöns kulturvärde och 
samtidigt ge ett tillräckligt juridiskt skydd mot olämpliga förändringar. En målsättning är att 
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Gamla Hunnebo även i framtiden ska utgöra ett levande samhälle. Detaljplanen syftar till att ge 
regelverk för de ramar inom vilket samhället kan förvaltas och utvecklas och ge stöd för 
hantering av olika typer av förändringar som kräver bygglov. 
 
I detaljplanen bekräftas i huvudsak nuvarande markanvändning med handel och verksamheter i 
sjöbodar och främst bostäder inom övriga delar av planområdet. Detaljplanen reglerar 
markanvändning inom kajområden och övrig allmän platsmark samt användning av 
vattenområden. I detaljplanen hanteras även frågor såsom geotekniska förhållanden och framtida 
högre havsnivåer. 
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Inkomna Yttranden 

 
Myndigheter, nämnder, bolag, 
intresseorganisationer 

1. Länsstyrelsen 
2. Bohuslänsmuseum 
3. Lantmäteriet 
4. Statens geotekniska institut (SGI) 
5. Västvatten AB 
6. Hunnebostrands samhällsförening 
7. Miljönämnden 
8. Rambo AB 
9. Räddningstjänsten 
10. Vattenfall eldistribution 
11. Ellevio 
12. Trafikverket 

 
Sakägare 

13. Ellene 1:146 
14. Ellene 1:147 
15. Ellene 1:217 
16. Ellene 51:1 
17. Ellene 1:458 och 1:459 ”Hamnutsikten KB, 

Sjömacken” 
18. Hunnebo 1:7 
19. Hunnebo 1:50 
20. Hunnebo 1:70 
21. Hunnebo 1:71 
22. Hunnebo 1:76 och 1:550 
23. Hunnebo 1:77 
24. Hunnebo 1:102 
25. Hunnebo 1:113 
26. Hunnebo 1:135 och 1:193 
27. Hunnebo 1:234 
28. Hunnebo 1:236 
29. Hunnebo 1:285 och 286 
30. Hunnebo 1:290 
31. Hunnebo 1:296 
32. Hunnebo 1:356 
33. Hunnebo 1:98 
34. Hunnebo 1:44 och 106 
35. Hunnebo 1:105 
36. Hunnebo 1:21 
37. Ägare till del i sjöbod (ej uppgett 

fastighetsbeteckning eller adress)  
38. Hunnebo 1:29 
39. Hunnebo 1:344 och 1:351 
40. Hunnebo 1:84 
41. Ellene 50:1 
42. Hunnebo 1:27 

43. Hunnebo 1:57 
44. Hunnebo 1:367 
45. Hunnebo 1:446 
46. Hunnebo 1:84 
47. Hunnebo 1:25 
48. Hunnebo 1:501 
49. Ellene 1:120 
50. Ellene 1:383 
51. Hunnebo 1:285 och 1:286 
52. Hunnebo 1:107 
53. Ellene 61:1 
54. Ellene 1:150 
55. Hunnebo 1:204 och 1:205 
56. Ellene 34:2 “BRF Fiskebrödernas brygga” 
57. Ellene 64:1 och 72:2 
58. Hunnebo 1:192 
59. Hunnebo 1:291 
60. Hunnebo 1:40 
61. Hunnebo 1:51 
62. Ellene 1:411 “Bella Gästis” 
63. Hunnebo 1:647 “Perssons på kajen”  
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Yttranden 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden, att planen behöver bearbetas ytterligare gällande 
MKN, strandskydd och hälsa/säkerhet för att kunna accepteras och inte prövas 
av länsstyrelsen om den antas. 

 
Länsstyrelsen upprepar sin bedömning att det är viktigt att få en ny detaljplan 
tillstånd. En ny detaljplan innebär samtidigt en ny prövning av markens 
lämplighet för avsedd markanvändning utifrån de förutsättningar som råder idag. 
Kommunen måste därför tydligt redovisa hur marken blir lämplig för avsedd 
markanvändning med hänsyn till gällande regelverk, totalstabilitet och de 
förändringar för vattenområdet som planen medger. 

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Länsstyrelsen saknar fortfarande en bedömning av hur tillkommande anläggningar i 
vattenområdet kan komma att påverka MKN för vatten. För delar av vattenområdet 
inom planen bekräftas tidigare användning, men för vissa områden ger den nya 
planen möjlighet till utbyggnad av småbåtshamn. Område W6 har tillkommit sedan 
senaste granskningen. Vattenförekomst Hunnebostrand skärgård har idag måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
 
Under Vattenmyndigheten senaste förvaltningscykel 3 har det i bedömningen av 
MKN för vatten tillkommit nya bedömningsgrunder vad det gäller ekologisk status 
med bland annat kvalitetsfaktorer. I VISS kan det utläsas att kvalitetsfaktorer för 
fysisk påverkan har bedömts till otillfredsställande eller måttlig status. Detta sänker 
den ekologiska statusen för vattenförekomsten. 
 
Baserat på den nya förvaltningscykeln är det av yttersta vikt att kommunen tar 
ställning till planförslagets påverkan på MKN för vatten utifrån dessa 
förutsättningar. En utbyggnad av ytterligare bryggor och annan överbyggnad kan 
innebära negativ påverkan på miljökvalitetsnormen och är därmed inte lämpligt att 
planlägga för enligt PBL 2 kap. 10§.  

 
Strandskydd 
Länsstyrelsen delar inte bedömningen att vattenområden som planeras för nya 
anläggningar i vattnet kan anses vara ianspråktagna på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte. Kommunen behöver utveckla motiven för detta 
eller låta strandskyddet ligga kvar även för detta område. Det är möjligt att pröva 
strandskyddet samlat med anmälan/tillstånd för vattenverksamhet vid nya 
anläggningar inom vattnet. 
 
Hälsa och säkerhet - Geoteknik 
Länsstyrelsens synpunkter från förra granskningen kvarstår. Kommunen behöver 
beskriva vilka geotekniska åtgärder som är nödvändiga för att höja säkerheten för 
befintlig bebyggelse och hur genomförandet av dessa garanteras, även utan 
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ekonomiskt stöd från MSB. 
 
Länsstyrelsen önskar att det pågående arbetet med att utreda geotekniken tydligare 
framgår i detaljplanen. Fortsatt saknas också en sammanhållen redovisning av det 
geotekniska underlaget och föreslagna åtgärder. Länsstyrelsen efterfrågar ett tydligt 
tillvägagångssätt och att konkreta åtgärdsförslag finns bedömda och beskrivna i 
planhandlingen. 
 
Länsstyrelsen vill åter igen trycka på att arbeten i vatten, så som tryckbankar och 
bryggor, ska prövas samlat så att den samlade påverkan kan prövas. 

 
 

Kommentar: 
Planhandlingarna har setts över rörande frågan om strandskydd. Strandskydd för  öppet 
vattenområden kommer vara kvar. Plangränsen justeras och hamnområdet i norr som möjliggör en 
småbåtshamn betecknat i med W2 och W4 kommer utgå. Särskilda skäl för upphävande av 
strandskydd för vattenområdet W6 kommer tas fram och redovisas i antagandehandlingen. 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende miljökvalitetsnormerna för vatten för den del som 
avser uppförande av tryckbank.   

 
Kommunen vidhåller bedömningen att detaljplanen befäster befintlig 
markanvändning och begränsar utbyggnadsmöjligheterna för befintlig bebyggelse, 
mer än vad gällande detaljplan gör. Således bedöms detaljplanen bidra till att 
minska riskerna för en ökad belastning på marken inom området. Kommunen 
utreder parallellt med detaljplanen lämpliga åtgärder för geotekniken och 
kompletterar antagandehandlingen med senaste materialet. 

 
Kommunen kommer se över finansieringen gällande geotekniska åtgärder och 
presenterar resultatet i antagandehandlingen. Kommunen åtar sig hela 
kostnadsansvaret även om MSBs medfinansiering utgår.  

 
2. Bohuslänsmuseum 
Bohuslänsmuseum hänvisar till tidigare yttranden och har inget nytt att tillägga. Man 
menar dock att samråd bör ske med Länsstyrelsen kring behov av marinarkeologiska 
insatser i vattenområdet. 
 
Kommentar: 
Kommunen avser inte att genomföra någon marinarkeologisk utredning inom ramen 
för detaljplanen. Om behov av utredning finns kan detta göras fristående ifrån 
detaljplanen som främst har andra syften, exempelvis inom ramen för projekt med 
tryckbankar och kajförstärkning. 

 
3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet önskar förtydligande i planbeskrivning kring om de gemensamma 
uppsamlingsplatserna ska vara inom allmän platsmark och skötas av kommun eller 
om de ska vara på kvartersmark och förvaltas av en gemensamhetsanläggning. 
Vidare önskar man att grundkartan uppdateras i aktualitet.  
Lantmäteriet menar att nya byggrätter föreslås som kan innebära en större grad av 
hårdgöring på tomter sett till dagvattenhantering för fastigheterna Hunnebo 1:297, 
1:318, 1:292 och 1:204 som idag är obebyggda. 
Ellene 50:1 saknas i redovisningen av fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen. 
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Lantmäteriet saknar en konsekvensbeskrivning för de fastigheter som har 
byggnation som nu planläggs med prickad mark, exempelvis Hunnebo 1:454 och 
1:327.  
Lantmäteriet saknar hänvisning till vilken version av PBL med SFS nummer som 
planen ska handläggas med. 
Lantmäteriet skulle önska att planbestämmelser delas upp så att varje bestämmelse 
reglerar en användning eller egenskap. 
 
Kommentar: 
Uppsamlingsplatser för avfall kommer att vara inom allmän platsmark och drivas 
av kommunen. 
Grundkartan kommer uppdateras inför antagande.  
Kommunen menar att de obebyggda tomterna redan idag har en byggrätt och att 
det därför inte tillskapas någon ny byggrätt. Den befintliga byggrätten för 
fastigheterna bekräftas och korrigeras till en modernare planteknisk utformning i 
linje med det övriga planförslaget. Planbestämmelserna har hanterats på detta vis 
då det annars skulle krävas oöverskådligt många planbestämmelser för att täcka in 
alla olika varianter. Detta hade inte varit praktiskt för vidare hantering av planen. 
Konsekvensbeskrivningen kompletteras i planbeskrivningen. 
Version av PBL med SFS nummer läggs till i planbeskrivningen. 
I övrigt förtydligas och justeras handlingarna i linje med lantmäteriets yttrande. 
Slutligt förslag ges i antagandehandlingen. 

 
4. Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI saknar markteknisk undersökningsrapport MUR i det underlag som sänts ut för 
granskning 2. Man menar vidare att tidigare utredningsunderlag inte fullständigt 
redovisar stabilitetsförhållanden och beräkningsmetodik. SGI är kritiska till att 
säkerhetsfaktorer för befintlig bebyggelse har använts i underlagen och menar att 
detta måste korrigeras för att gälla den ny byggnation som planen medger. 
Resonemangen kring de antaganden som gjorts rörande kvicklera behöver ytterligare 
motiveras. Likaså behöver resonemanget kring siltskiktet utvecklas. SGI menar att 
det i planbeskrivningen inte framgår tydligt vilka förstärkningsåtgärder som är 
nödvändiga och menar att detta behöver kompletteras och utvecklas efter nya 
underlag. SGI menar vidare att området är har många branta bergslänter med 
potentiell risk för blocknedfall mot tomtmark. Man önskar därför att det förtydligas 
om den bergtekniska utredningen omfattar alla bergslänter eller inte, samt om det 
krävs åtgärder för att stabilisera bergslänter på något ställe. 
 
Kommentar: 
Kommunen vidhåller bedömningen att detaljplanen befäster befintlig 
markanvändning och begränsar utbyggnadsmöjligheterna för befintlig bebyggelse, 
mer än vad gällande detaljplan gör. Kommunen menar därför att säkerhetsfaktor 
för befintlig bebyggelse ska kunna användas vid stabilitetsberäkningar. Således 
bedöms också detaljplanen bidra till att minska riskerna för en ökad belastning på 
marken inom området. Kommunen utreder parallellt med detaljplanen lämpliga 
åtgärder för geotekniken, främst för situationen vid den norra kajen.  
 
Den bergtekniska undersökningen redovisar hela planområdet och nämner i sin 
slutsats att inga block som kräver åtgärd har påträffats. Delar av området bör 
hanteras med försiktig sprängning vid behov av bergschakt. 
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Kommunen ansvara för att nödvändiga åtgärder för att säkra stabiliteten i området 
vidtas. 

 
5. Västvatten AB 
Västvatten föreslår redaktionella ändringar i planbeskrivningen. Västvatten framhåller också att det 
finns kommunala ledningar på eller direkt utanför bostadsfastigheter där det saknas u-område. Man 
bedömer här att dessa kan komma att påverkas vid eventuella ledningsarbeten och att det därför 
skulle behövas u-områden för detta. Man är också frågande till om det finns behov att befintliga 
spillvattenpumpstationer i planområdet ska läggas inom E-områden. 

 
Kommentar: 
Nya u-områden i kvartersmark kommer inte att läggas till inför antagandet av detaljplanen. De 
pumpstationer som utgör byggnader har kompletterats med E-område. 
 
6. Hunnebostrands samhällsförening 
Hunnebostrands samhällsförening som företräder runt 300 medlemmar stöttar kommunens arbete 
med detaljplanen och menar att det är redan fem i tolv för att rädda det som finns kvar i området, 
tyvärr har ombyggnader och rivningar skett genom åren vilket redan skadat denna pärla vad gäller 
miljön. Det är därför glädjande att det förslag som nu är framtaget kommer att underrätta 
kommunens ambitioner att området får behålla sin unika karaktär även till kommande generationer. 
Tråkigt nog har fastställandet dragit ut på tiden så nu hoppas föreningen verkligen att denna 
efterlängtade plan snarast blir fastställd. Föreningen har redan under de år som detta arbete pågått 
lämnat sina synpunkter och kan konstatera att vissa tillgodosett och andra inte, men man är ändå 
nöjda att planen nu äntligen kan bli antagen. Föreningen framför ett stort tack till byggkontoret och 
dessa anställda som under åren tagit fram planen som kommer att betyda mycket i positiv 
bemärkelse för Sotenäs kommun och Hunnebostrand. Hänvisar i övrigt till tidigare yttranden. 
 
Kommentar: 
Kommunen noterar att yttranden i det stora hela är positiva till nu liggande planförslag. 
 
7. Miljönämnden 
Miljönämnden är positiva till att förbättringsåtgärder påbörjats avseende dagvattnets kvalitet. 
Någon form av rening av metaller är dock önskvärt. Miljönämnden saknar ett resonemang kring 
offentliga toaletter inom planområdet. Även om verksamheterna ska klara detta själva så kommer 
klagomålen till kommunen. I den äldre delen av planförslaget ligger husen tätt vilket skapar små 
skyddsbarriärer mellan boende och olika verksamheter inom detaljhandeln och restaurang vad 
gäller till exempel lukt och buller. Vid ansökan om bygglov för ändrad användning är det viktigt att 
dessa aspekter beaktas. Generellt är det lämpligt att lämna kvar strandskyddsbestämmelser på mark 
som i planen anges som "NATUR". I planen förekommer naturmark fläckvis och i väldigt 
begränsad omfattning. Det är därför tveksamt om det finns något syfte med att lämna kvar 
strandskyddet i dessa områden. Det är däremot positivt att strandskyddet lämnas kvar i öppet 
vattenområde w 1 och w 5. Nämnden är positiv till att biltrafik framförs på de gåendes villkor i 
södra delen av kajen och till att permanenta enkelriktningen för biltrafik i den norra delen. Med 
förhoppning att det i framtiden kan tillskapas kreativa lösningar som resulterar i minskat tryck på 
parkeringar och trafikrörelser inom planområdet såsom t.ex. turist tåg, skyttelbuss som drivs med el 
eller liknande. 
 
Kommentar: 
Allmänna toaletter utgör inte en fråga för detaljplanen utan får hanteras utanför detaljplanen. 
Avstånd mellan boende och verksamheter får hanteras vidare vid eventuella bygglov där 
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frågeställningen blir aktuell. I övrigt noteras synpunkterna. 
 
8. Rambo AB 
All sophantering ska, enligt nuvarande nationell miljö- och avfallslagstiftning, i första hand kunna 
lösas på varje enskild fastighet. Detta för att möjliggöra för de boende att kunna få fastighetsnära 
insamling av både matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar. Hämtningen ska då, ur 
trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt, kunna ske utan backning in på återvändsgator. Som det ser 
ut i de gamla delarna av Hunnebostrand idag kommer de flesta inte kunna ha fastighetsnära 
insamling utan får istället gå till gemensamma kärlskåp. De boende kommer att hänvisas till 
återvinningsstationen med sina förpackningar och tidningar. Skåpen ska dimensioneras så att det 
finns tillräckligt utrymme för behållare för källsortering av hushållsavfallet, med kärl för 
åtminstone restavfall och matavfall. Marken mellan kärl och uppställningsplats ska ha hårdgjord 
yta. Rambo ser att det finns flera lämpliga platser för kärlskåp i området, men att några av dessa 
behöver utvecklas och i viss mån säkerställas i detaljplanen.  
 
Kommentar: 
Yttrandens önskemål bedöms kunna hanteras genom tillstånd utanför detaljplanen, därför kommer 
inte ytor som E-område för tekniska anläggningar att läggas in i detaljplanen. 
 
9. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten vill förtydliga att planbestämmelsen för ändrad lovplikt om bygglov inte 
nödvändigtvis betyder att byggnaden kan börja uppföras. Man menar att begreppet bygglov används 
slentrianmässigt och att det krävs ett startbesked innan byggnationen kan påbörjas. Man önskar veta 
om det kommit svar ifrån MSB eller inte rörande geotekniska åtgärder. Räddningstjänsten är också 
frågande till begreppen komplementbostadshus och komplementbyggnad. Räddningstjänsten ställer 
sig också frågande till formuleringen att verksamhetsutövaren skall ansvara för och stå för 
kostnaden för utredning och sanering av sjömacken vid flytt. I dagsläget är verksamhetsutövare och 
ägare till cisterner, rörledningar och drivmedelspumpar två skilda juridiska personer/ företag. 
Räddningstjänsten anser att det är rimligare att ägaren till cisterner, rörledningar och 
drivmedelspumpar står för tillkommande kostnader vid nedläggning eller flytt av verksamheten. 

 
Kommentar: 
Räddningstjänsten har helt rätt rörande startbesked för byggnation. Bestämmelsen ses över till 
antagandet om kommunen bedömer det nödvändigt. 
Inför antagandet har inte något svar ifrån MSB ännu kommit. 
Komplementbyggnad syftar till de hus som uppförs inom den normala byggrätten på fastigheten 
som komplement till en huvudbyggnad. Komplementbostadshus är ett begrepp som är kopplat till 
det som i dagligt tal kallas ”Attefallshus” vilka inryms i paragrafen PBL 9 kap 4 §. 
Fastighetsägare och/eller verksamhet ansvarar för och bekostar att flytt av sjömacken sker på 
korrekt vis.  
 
10. Vattenfall eldistribution 
Har inga anläggningar och därför inget att erinra. 
 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
11. Ellevio 
Har inget att erinra. 

 
Kommentar: 
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Kommunen noterar yttrandet. 
 
12. Trafikverket 
Har inget nytt att tillägga. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
 

 
Sakägare 
13. Ellene 1:146 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 

 

14. Ellene 1:147 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 

 
15. Ellene 1:217 
Yttranden anser att detaljplanen är mycket tydligt och välgjort. Yttranden anser att 
trafiken på Köpmansgatan ofta går för fort, och att man verkligen måste se upp för 
att inte bli påkörd. Yttranden föreslår att sänka hastigheten strax före korsningen 
Postgatan – Köpmansgatan till 30 km/h och fortsätta hela Köpmansgatan ner till 
hamnen. Gaturummet är trångt med dålig trottoar vilket gör att många tvingas gå i 
gatan. Vidare är yttranden positiv till den enkelriktning som brukats på 
Köpmansgatan sommartid. Att ha detta för lastbilar är absolut nödvändigt, men 
yttranden menar att det skulle kunna stängas av helt för bilar. 

 
Kommentar: 
Kommunen arbetar kontinuerligt med reglering och hantering av trafiken i Hunnebo. Kommunen 
kan inte i detaljplan påverka trafikens hastigheter. Synpunkterna förmedlas till kommunens 
trafikingenjör. Se i övrigt samlade kommentarer rörande trafik i tidigare granskningsutlåtande. 

 
16. Ellene 51:1 
Yttranden noterar att byggrätten setts över och till viss del rättats så som man 
tidigare önskat. Man önskar fortsatt få byggrätt för ett verktygsförråd i sydöstra 
delen av fastigheten emot Ellene 50:1. Trots tidigare påpekanden noterar yttranden 
dock att punktprickad mark kvarstår i stort sett som tidigare förslag, vilket man inte 
accepterar. Man kan acceptera prickad mark åt väster förutsatt att man i vart fall 
tillåts uppföra en byggnad för sopkärl då de nya införs. Man menar dock att 
baksidan måste ges mer byggrätt och att kommunen inte kan konfiskera byggrätt 
som man har idag på fastigheterna. Yttranden hänvisar till att 65:2, 66:1 m fl har 
byggrätt på baksidan. Vidare menar man att fler fastigheter drabbas av samma 
inskränkningar längs gatan. Samt att 50:1 behöver få korrigerat för sin köksveranda 
i väster. Yttranden är också emot de höjder som sätts för fastigheterna Ellene 64:1 
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och 72:2, och menar att dessa behöver sänkas. Man menar att en eventuell höjning 
inte skulle skapa något mervärde för verksamheten, men skulle skapa kraftig 
försämring för yttranden.  
Vidare noterar yttranden att uteserveringar vid Ellene 1:459 och 1:411 nu i sin 
helhet gjorts om till kvartersmark enligt näringsidkarnas önskemål. Detta ar bra och 
medger att kommunen och näringsidkarna kan träffa fleråriga avtal om upplåtelsen. 
Däremot är yttranden tveksam till att inte större yta väster om Bella Gästis görs 
byggbar för eventuella utbyggnadsbehov (handikapptoalett, kök etc). En utökning 
från ca 2 till ca 4 m ökar väsentligt möjligheterna till att göra dessa kompletteringar. 
Man menar att farhågorna om dålig markstabilitet kan mötas med krav i 
bygglovsskedet på pålning eller dylikt vid ev. utbyggnad. Yttranden hänvisar också 
till att kommunen planerar att utföra stabiliseringsåtgärder i hamnen inom kort. 
Yttranden noterar också att en altan av betong på Hunnebo 1:289 hamnar delvis på 
prickad mark och är därför frågande till om detta är avsikten eller om det är ett 
misstag. Yttranden önskar också att det förtydligas platser i planen för sopsortering. 
Yttranden hänvisar också till sina tidigare synpunkter och menar att 
planbestämmelserna bör lättas upp då de ger för stora restriktioner och riskerar att 
ge sämre möjlighet till helårsboende. 

 
Kommentar: 
Inför granskning 2 har planbeskrivningen uppdaterats med inspirerade bilder gällande 
inramningar av sopkärl som inte kräver bygglov. Att uppföra byggnader i anslutning till södra 
strandgatan anses inte lämpligt med tanke på trafiksäkerhet. Det är inte endast den punktprickade 
marken som avgör om en mark får bebyggas eller ej. Detaljplanen består även av 
planbestämmelser. Dessa planbestämmelser beskriver bland annat hur stor del av fastigheten som 
får bebyggas, hur många komplementbyggnader som får byggas och avstånd till gräns. 
Fastigheterna som nämns har flera begränsningar för byggande. Även i nu gällande plan finns 
begränsningar i form av planbestämmelser med avstånd till gräns, avstånd mellan byggnader, och 
andelen av fastigheten som får bebyggas. Kommunen menar att den föreslagna planen inte 
inskränker fastighetsägarnas byggrätter utan snarare förtydligar dess rättigheter. Samtliga 
byggnader inom planområdet har getts en möjlighet att höjas med 0,4-0,5 m. 72:2 och 64:1 är 
inget undantag.  
 
Inför granskning 2 genomfördes samråd med geotekniska experter om möjliga 
utbyggnadsmöjligheter för Bella gästis, Ellene 1:411. Att utreda ytterligare byggrätt för företaget 
skulle innebära att nya geotekniska utredningar måste tas fram samt att det pågående arbetet med 
att stabilisera kajen måste avbrytas och göras om. Detaljplanens befintliga byggrätter och 
begränsningar ligger till grund för de stabilitetsåtgärder som nu pågår. Utreda 
utbyggnadsmöjligheter för enskilda verksamheter bedöms inte finnas stöd för i detaljplanens syfte. 
Om fastighetsägaren vill utreda frågan om utbyggnad kan fastigheten tas ur pågående detaljplan. 
Fastighetsägaren kan då ansöka om planbesked och om positivt planbesked erhålls utreda frågan i 
en separat detaljplan.  

 
17. Ellene 1:458 och 1:459 ”Hamnutsikten KB, Sjömacken” 
Yttranden menar att Sjömacken är en mycket viktig del i Hunnebostrands hamn 
både för turismen och för åretruntboende då den året runt förser Hunnebostrands 
hamn med bränsle. Sjömacken främjar turismen, näringslivet samt kommunens 
uthyrning av båtplatser och hamnavgifter i Hunnebostrand. Dessutom finns det på 
platsen även annan verksamhet som hyr ut båtar, kanoter samt café och 
tillbehörsbutik. Detta får Hunnebostrands sjömack att ligga i framkant gällande 
service med bemannad bränslestation under högsäsong. Skulle sjömacken tvingas 
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att byta plats menar man att det är hög risk att den försvinner i sin helhet eller i 
bästa fall endast ersätts av en obemannad pumpstation. Kostnaderna för 
anläggandet av befintlig sjömack är inte utan betydelse. Intäkterna täcker inte 
utgifterna utan yttranden menar att sjömacken bedrivs i stort med hjälptillskott av 
likvidamedel från ägaren. Man menar vidare att en betydande del av dessa 
investeringar är gjorda 2010 och framåt i samråd med kommunen, och att 
kommunens syn entydigt varit att någon ny plats för sjömack inte skulle tilldelas. 
Yttranden menar att kommunens oenighet mellan förvaltningar och stöddokument 
ger oklarheter för medborgare samt att nu aktuellt planförslag motverkar 
kommunens mål och strategi kring turism. Yttranden bedömer att en flytt av 
anläggningen skulle vara kostsamt och att det finns flera faktorer som riskerar att 
göra en flytt mer kostsam än vad som är känt idag.  
Yttranden är frågande till om:  
Kommunen kommer att finansiera eller delfinansiera en eventuell flytt av 
sjömacken? Kommer de som äger sjömacken vid tillfället för en eventuell flytt få 
förtur till den nya placeringen?  
Kommer de som äger sjömacken vid tillfället för en eventuell flytt få ekonomisk 
kompensation? 
Vidare anser man inte att den nya placeringen av sjömacken är tillfredställande. 
Delvis på grund av att den kommer störa skulpturparken och den unika miljö som 
norra kajen erbjuder. Området erbjuder ett mycket dåligt vågskydd samt att 
föreslaget område för bränsleförsäljning inkräktar stort på det område där hamnen 
nu kan ta emot större båtar och skepp. Detta skulle få betydande negativa 
konsekvenser för hamnen. Yttranden önskar att sjömacken får vara kvar i sitt 
befintliga läge, och om så är möjligt även att kvartersmarken kan utökas för att 
knyta arrendet tydligare till fastigheten Ellene 1:459. 
 
Kommentar: 
Detaljplanering av ett område innebär att kommunen utreder om platsen är lämplig för ett visst 
ändamål. I samråd med kommunens olika avdelningar som drift och projektenheten och 
räddningstjänst har kommunen konstaterat att sjömackens läge inte är lämpligt med anledning av 
lättantändliga material i anslutning till tät träbebyggelse. Även de transporter som verksamheten 
medför ses som en risk för samhället och är olämpliga i denna miljö.  
 
Förslaget innehåller en möjlig ny placering för sjömacken. Det kan även finnas andra platser 
utanför planområdet som är lämpliga för placering av en ny mack. Vid flytt av macken bör flera 
platser studeras.  
 
Kostnadsfrågan får utredas i samband med flytt av macken. Kommunen anser att macken är viktig 
för hamnen men får enligt kommunal lagen inte ge så kallade stadsbidrag till privata 
näringsidkare.  

 
18. Hunnebo 1:7 
Yttranden menar att detaljplanen tas fram i ett vällovligt syfte, men att för att detta 
ska bli relevant måste underlagen vara korrekta. Man menar att kartunderlaget är 
felaktigt och att det behov som kan finnas av gränsbestämningar i området måste 
bekostas av kommunen. Yttranden menar vidare att byggnader som tidigare legat på 
prickmark i gällande plan ska legaliseras samt att eventuell ny prickmark på privata 
fastigheter endast ska ske i undantagsfall och i dialog med fastighetsägaren. Man är 
frågande till hanteringen av kulörer i detaljplanen då exempelvis yttrandens hus bytt 
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fasadkulör genom åren. Därför önskar man att bestämmelsen f1 tas bort ifrån 
Hunnebo 1:7. Vidare anser man inte att den beskrivning som gjorts av Hunnebo 1:7 i 
bebyggelseinventeringen är korrekt. Med detta som grund menar yttranden att 
bestämmelserna f1 och k1 bör tas bort ifrån Hunnebo 1:7, alternativt att fastigheten 
tas bort ur planen. 
 
Kommentar: 
De gränser som redovisas i kartmaterialet är baserade på inmätta data, dels från lantmäteriet och 
dels utifrån noggranna ritprogram och laserskanning. De gränser som redovisas ska därför ses 
som skarpa. Dagens gränser baseras på olika typer av gränsbestämningar så som äldre 
tomtinmätning, avsöndringar eller fastighetsbestämning.  Det är varje enskild fastighetsägares 
ansvar att utreda sin gräns. Kommunen kommer inte att korrigera bestämmelsen om färgsättning 
av fasader. 

 
19. Hunnebo 1:50 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 
 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 

 
20. Hunnebo 1:70 
Yttranden hänvisar till möte som man haft med Byggnadsnämndens ordförande 
samt plan- och byggchef. Man menar att man av dessa fått råd om att begära att 
när planen antagits ska ett bygglov kunna ges utan avvikelser eller krav på 
ändringar. Därför menar man behöver planen tillåta nuvarande fasadkulör (ljus 
faluröd slamfärg). Man önskar vidare att planförfattare tillsammans med plan- och 
byggchef besöker fastigheten så att inget missas. Vidare önskar yttranden 
möjlighet att uppföra balkong mot väster. Yttranden har också synpunkter på 
benämning av gator i plankartan kring fastigheten samt bifogar text ifrån 
Bohuslänsmuseum kring svårigheten i att byta färg för ett hus målat med slamfärg 
som skulle innebära fasadbyte och bli mycket kostsamt. Slutligen hänvisar man till 
att byggnadsnämndens ordförande och plan-och byggchefen meddelat att planen 
ska skrivas så att Hunnebo 1:70 inte ska kräva ändring på någon punkt. 

 
Kommentar: 
Byggrätt för ny balkong åt väster kommer inte att läggas in. Begreppet GATA i 
plankartan kan ha flera betydelser beroende av index. GATA2 som omgärdar 1:70 
är avsedd för lokaltrafik. Det är sedan kommunens samhällsbyggnadsförvaltning 
som reglerar trafiken i detalj och sätter begränsningar för fordonstyper, 
hastigheter, avstängningar etc. Planbestämmelsen f1 har korrigerats så att 
befintliga fasadkulörer inom planområdet medges. 

 
21. Hunnebo 1:71 
Yttranden hänvisar till sitt tidigare yttrande i den första granskningen och önskar 
komplettera med nedan. 
Yttranden menar att planförslaget bäddar för konflikter, rättsosäkerhet och i princip 
fryser dagens tillstånd. Man menar att detta kommer riskera kulturmiljön och låsa 
samtalet mellan boende, verksamma i Hunnebo och kommunen. Man menar att 
planförslaget innebär en slutlig lösning som riskerar att göra Hunnebo till en mindre 
levande ort.  
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Yttranden menar att planbeskrivningen visar på gråzoner redan i dagsläget då man 
satt nockhöjder 0,4 till 0,5 meter över dagens nivåer. Man hänvisar vidare till 
riksdagens mål inom arkitektur-, form- och designområdet (prop 2017/18:110), detta 
med slutlig åsikt att planen riskerar att urholka byggnadsnämndens och kunniga 
arkitekters arbete i Sotenäs. Yttranden vill se att detaljplanen avbryts och att det 
istället tas fram områdesbestämmelser utifrån befintliga underlag.  
En svaghet man vill belysa är att planförslaget inte behandlar allmän plats. Man är 
frågande till hur markbeläggningar, grönytor och belysning ska hanteras och trycker 
på vikten av att kommunen ställer samma krav på sig själva som man nu gör på 
fastighetsägarna när det gäller kulturmiljöns bevarande. 
Vidare framhåller man sina tidigare synpunkter kring fastigheten Hunnebo 1:70. 
Man frågar sig vilken tilltro och tillit till kommunens planhantering och hantering av 
kommunala angelägenheter yttranden kan ha när man nu menar att kommunen så 
uppenbart särbehandlar en fastighetsägare. Man menar att byggnadsnämnden trots 
planens syfte väljer att legalisera ett svartbygge. Yttranden menar att kommunen 
efter tidigare hantering nu gör detta för att rädda sitt eget skinn.  
Rörande Hunnebo 1:71 menar yttranden att u-området begränsar utnyttjandet av 
tomten och återställandet av tidigare veranda/förstuga. Yttranden menar att det 
enligt epost från kommunen 170420 (Västvatten AB, Kundnära tjänster) 
framkommit att det finns servisventil och spolbrunn för fastigheten Hunnebo 1:543 i 
Västanvindsgatan. Detta borde enligt yttranden betyda att de ledningar som går från 
servispunkten mot Hunnebo 1:543 inte är allmänna utan enskilda, varför behov av 
ett u-område inte föreligger utan att det istället handlar om att ett 
servitutsförhållande mellan Hunnebo 1:71 och Hunnebo 1:543 ska upprättas.   

 
Kommentar: 
Områdesbestämmelser är inte aktuellt då ett utsläckande av befintlig detaljplan och att då 
endast ha områdesbestämmelser ger för stora osäkerheter och för begränsande riktlinjer för 
området som helhet. 
 
Den byggrätt som föreslagits för Hunnebo 1:70 kommer att kvarstå. 
 
Det u-område som lagts ut på gränsen mellan fastigheterna Hunnebo 1:71 och 1:542 kommer att 
ligga kvar då ledningsägaren bedömer det nödvändigt. 

 
22. Hunnebo 1:76 och 1:550 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget men önskar att det gör något åt all den tunga trafiken. 
Föreslår enkelriktning eller avstängning sommartid. Önskar att enkelriktning som sker på 
Strandvägen borde sträcka sig till Hunnebovägen. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
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23. Hunnebo 1:77 
Yttranden menar att förslaget innebär nya strikta bestämmelser för den egna 
byggnaden. Man menar att det strider mot likabehandlingsprincipen att begränsa 
möjligheterna till varsam anpassning för dem som visat god hänsyn till kulturmiljön 
tidigare. Medan de grannar som varit mindre varsamma får friare möjligheter i 
framtiden. Man yrkar på att nockhöjden höjs till nivå med omgivande byggnader, 
framförallt Hunnebo 1:78 som uppförts samtida, samt att bestämmelsen k1 tas bort 
då den missgynnar fastigheten. 

 
Kommentar: 
Kommunen vidhåller att de planbestämmelser fastigheten fått är av rätt nivå och bidrar till 
att skydda de kulturvärden som finns där. 

 
24. Hunnebo 1:102 
Yttranden anser att planen är mycket bra och säkert kommer att användas som 
referens vid motsvarande arbete i andra samhällen. Yttranden har dock förslag på 
flera redaktionella ändringar kring planens benämning på olika platser. Man är 
vidare frågande till varför Hunnebo 1:113 plötsligt lyfts ur planen. Man är vidare 
positiv till planens hantering av sjöbodsmiljön. Yttranden lyfter också frågan om 
solceller i kulturmiljön och är frågande till om dessa kommer tillåtas på bekostnad 
av estetik. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar de positiva kommentarerna till detaljplanen, och avser att göra vissa 
justeringar i planhandlingarna avseende områdets benämningar. Kommunen ser positivt på 
hållbara energilösningar så som solceller generellt. I kulturmiljö behöver dock hur dessa 
placeras beaktas och studeras noga för varje enskilt fall. Exempelvis kan placeringar på 
komplementbyggnader eller andra mer ytor som är mer skymda för allmänheten vara lämpligt 
för att inte förvanska kulturmiljön som helhet. Andra faktorer som kan behöva beaktas är färgen 
på solcellerna samt omfattning och placering av dem på aktuellt takfall. Gestaltningsprogrammet 
för kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen kompletteras med information och riktlinjer 
gällande solceller.   
 
Se kommentar till Hunnebo 1:113´s yttrande (nr 24). 
 
25. Hunnebo 1:113 
Yttranden önskar att utföra en balkong och taklätta samt takfönster i byggnadens 
övre plan in mot gården. Man tolkar det som att planförslaget nu medger detta, 
vilket man är positiva till. Yttranden menar att det är positivt att 
utformningsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser mer generellt anger att 
byggnaders särart ska bevaras. Man tycker dock det är olyckligt och skapar 
förvirring att en text ifrån gestaltningsprogrammet citerats i planbeskrivningen och 
säger att ”balkonger endast ska medges i undantagsfall”. Man menar att en balkong 
alltid bör kunna prövas utifrån det enskilda fallet. Man menar också att 
bestämmelsen om att ”nya fasadelement så som takkupor och frontespis får inte 
uppföras om inte annat anges” kan tas bort då den utökade lovplikten gör att detta 
bör kunna prövas i varje enskilt fall. 
 
Kommentar: 
Planbestämmelserna för fastigheten medger inte någon ny taklätta eller takkupa på byggnaden. 
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Skolbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde och har därför belagts med 
planbestämmelser som begränsar vilka ändringar och tillbyggnader som medges på 
byggnaden. Byggnaden får med anledning av sitt kulturhistoriska värde inte 
förvanskas. Gårdsmiljön omfattas inte längre ut av detaljplaneförslaget. Detta 
kommer att hanteras i en ny separat detaljplan där grannar och andra intresserade 
kommer ges möjlighet att yttra sig. 

 
26. Hunnebo 1:135 och 1:193 
Yttranden har tidigare framfört att planen är bra, då bevarandeambitionen är god 
med en strävan att behålla samhällets karaktär. Det är med stor tillfredsställelse 
yttranden ser att föreliggande detaljplan visar att hela gamla skolans tomt, Hunnebo 
1:113, är inom detaljplanens utbredning och omfattning. Kartorna på sidorna 9 och 
17 i planen visar att även gamla skolans förråd ingår. Man menar att det är väsentligt 
att gamla skolans hela tomt ingår, för att förhindra en avstyckning och byggnation på 
skoltomten som förvanskar den omgivande, äldre bebyggelsemiljön som helhet. 
Yttranden är vidare frågande till varför komplementbyggnader inte lägre begränsas 
till 25kvm. 

 
Kommentar: 
De kartor yttranden hänvisar till är dels en grov avgränsning av planområdet, samt en karta ifrån 
ett utredningsunderlag som togs fram då Hunnebo 1:113 fortfarande var del i området. Fastigheten 
Hunnebo 1:113 har nu delvis lyfts ur detaljplanen, vilket framgår i Plankarta Blad 1.  
 
Skrivningen om komplementbyggnaders yta finns kvar i förslaget, både som planbestämmelse samt i 
planbeskrivningen. 

 
27. Hunnebo 1:234 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 

 
28. Hunnebo 1:236 
Yttranden vidhåller synpunkten att sjösättningsrampen nedanför Styrmansgatan bör 
förbehållas mindre båtar som det ursprungligen varit tänkt. Tillfart och gator menar 
man inte är anpassade för att trafiksäkert köra till rampen med större båtar. 

 
Kommentar: 
Sjösättningsrampen avses vara kvar. 

 
29. Hunnebo 1:285 och 286 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 

 
30. Hunnebo 1:290 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
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31. Hunnebo 1:296 
Yttranden hänvisar till sina tidigare yttranden i ärendet där man menar att de 
synpunkterna kvarstår. Yttranden menar att kommunen olagligt och utan 
kommunikation lagt aktuell fastighet som allmän platsmark i detaljplan under 1980- 
talet. Se vidare tidigare granskningsutlåtande. 

 
Kommentar: 
Kommunen vidhåller sin ståndpunkt. Den gällande markanvändningen natur 
föreslås kvarstå. I och med detaljplanens antagande avses den allmänna 
platsmarken att lösas in. 

 
32. Hunnebo 1:356 
Yttranden menar att skälen för återremittering av ärendet ifrån 
Byggnadsnämnden är i linje med de tidigare synpunkter yttranden haft. Man 
menar att den angivna byggnadshöjden är för låg och att grannfastigheten 
Hunnebo 1:469 fått mycket mer marginal, så mycket som 2,5 meter högre än 
nuvarande nockhöjd. Den nu angivna höjden menar man begränsar möjligheten 
att bevara en sjöbod på platsen med hänsyn till klimathotet. Vidare önskar man ta 
bort prickmarken på fastigheten då man ser den som ett hinder för rådande och 
framtida verksamheter. Man menar att boden inte bör klassas som B utan snarare 
C eller D, då få delar är ursprungliga.  
 
Kommentar: 
Någon ytterligare höjning av fastighetens nockhöjd eller borttagande av prickad mark på 
fastigheten kommer inte att göras. Byggnaden fyller ett värde för kulturmiljön. 
 
33. Hunnebo 1:98 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
34. Hunnebo 1:44 och 106 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
35. Hunnebo 1:105 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
36. Hunnebo 1:21 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
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37. Ägare till del i sjöbod (ej uppgett fastighetsbeteckning eller adress)  
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
38. Hunnebo 1:29 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
 
39. Hunnebo 1:344 och 1:351 
Yttranden menar att det är meningslöst att ha åsikter efter hur deras tidigare bygglovsansökan 
hanterats.  

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
40. Hunnebo 1:84 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
41. Ellene 50:1 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
42. Hunnebo 1:27 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
43. Hunnebo 1:57 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
44. Hunnebo 1:367 
Yttranden är positiv till att sjömacken flyttas och att trafiken med tunga fordon på så vis kan 
minskas. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
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45. Hunnebo 1:446 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 

 
46. Hunnebo 1:84 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
47. Hunnebo 1:25 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
48. Hunnebo 1:501 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
49. Ellene 1:120 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
50. Ellene 1:383 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
51. Hunnebo 1:285 och 1:286 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 

 
52. Hunnebo 1:107 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
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53. Ellene 61:1 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 

 
54. Ellene 1:150 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
55. Hunnebo 1:204 och 1:205 
Yttranden har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
 
56. Ellene 34:2 “BRF Fiskebrödernas brygga” 
Yttranden menar att bestämmelsen e1 i planbestämmelserna ”Tillbyggnad av befintlig 
huvudbyggnad*1 får ske med högst 20 % av befintlig huvudbyggnads*1 area, dock med högst 20 
m².”, får olämpliga effekter för fastigheten då vi endast kan tillföra byggnation på högst 20 kvm. 
Yttranden vill ha samma proportionella möjlighet till extra yta som övriga i planområdet. 
 
Kommentar: 
Planförslaget ses över utifrån inkommen synpunkt, slutligt förslag presenteras i 
antagandehandlingen. Med hänsyn till geotekniken i området finns skäl att inte tillåta ytterligare 
byggrätt. Bestämmelsen e1 har därför tagits bort och mark har istället belagts med punktprickning 
som mark som inte får bebyggas.  
 
57. Ellene 64:1 och 72:2 
Yttranden önskar att fastigheten Ellene 64:1 tillåts höjas till nockhöjd på 8,0 meter. För Ellene 72:2 
önskar man beteckningen f3 och HB för att få möjlighet att bygga taklätta. Man menar att Ellene 
72:2 använts för boende i mer än 30 år. 

 
Kommentar: 
Kommunen vidhåller att de höjder och bestämmelser som givits fastigheterna är rimliga sett till 
kulturmiljöns bevarande. Bostad kommer inte att medges inom Ellene 72:2. 

 
58. Hunnebo 1:192 
Hänvisar till tidigare yttrande där man önskar att hela fastigheten Hunnebo 1:113 ska inrymmas i 
detaljplanen och regleras för sitt kulturhistoriska värde. 

 
Kommentar: 
Se kommentar till Hunnebo 1:113´s yttrande (nr 24). 
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59. Hunnebo 1:291    
Menar att de gamla delarna av Hunnebo är en mycket gedigen plats som ska hållas fri ifrån stora 
altaner, balkonger och trädäck. Villor och sjöbodar ska renoveras med försiktighet. 

 
Kommentar: 
Kommunen noterar kommentaren som ligger i linje med planens syften. 
 
60. Hunnebo 1:40 
Yttranden menar att planen innebär att man som enskilda fastighetsägare beläggs med kraftiga 
restriktioner vad gäller framtida renoveringar och eventuella ombyggnader. Yttranden är positiv till 
planens intentioner, men frågande till om kommunen vill att fastighetsägarna tillhandahåller någon 
typ av friluftsmuseum. Yttranden ser problem med planen inför kommande renovering och 
fönsterbyte. Yttranden menar att många av husen inom planområdet på senare tid redan renoverats 
och byggs om för att möta de behov och önskningar man har idag på en modern bostad. Att många 
andra har haft denna möjlighet är orättvist och enligt yttranden strider det mot den kommunala 
likställighetsprincipen i kommunallagen. Yttranden anser också att om detaljplanen, med 
restriktioner om vad man får göra med sina hus, går igenom i nuvarande skrivning, kommer 
fastighetsägarna lida ekonomisk skada genom att man vid en eventuell framtida försäljning få ett 
betydligt lägre pris än annars. Sammanfattningsvis menar man att det är orimligt att de som ännu 
inte renoverat sina hus berövas denna möjlighet. Likställdhetsprincipen i kommunallagen ska gälla 
vad gäller tillstånd att renovera och bygga om. Det är oklart om vad som ska bevaras, och vilken 
tidsepok som i så fall ska räknas.  
 
Kommentar: 
Kommunen vidhåller att det finns ett behov av att bevara och skydda kulturmiljön och bebyggelsen i 
Hunnebo. Ett sätt som kommunen bedömer lämpligt att göra detta är genom en detaljplan som 
reglerar bevarandet och byggnation inom området och som tar till vara på de unika värdena för 
varje fastighet. Varje fastighet besitter olika värden och har därför i mångt hanterats separat, men 
med en genomgående lik metodik. Att återskapa äldre nu förgångna värden är omöjligt, men att 
leda till en kulturhistorisk hänsyn genom bestämmelser är möjligt och syftet med detaljplanen för 
att bevara kulturmiljö som helhet.   

 
61. Hunnebo 1:51 
Yttranden hänvisar till och vidhåller alla sina tidigare lika viktiga yttranden. Yttranden menar att det 
är anmärkningsvärt att detaljplanen inte ännu antagits då dess syften att slå vakt om bebyggelsens 
karaktär är av hög vikt. Man menar att under de snart 10 år som processen pågått har fler 
förvanskningar skett i planområdet. Man menar att det funnits stöd i PBL 8 kap §13 
”förvanskningsförbudet” samt 8 kap 17§ ”varsamhetskravet” att trots att planen inte antagits hindra 
vissa förvanskningar, något som kommunen inte gjort. Yttranden menar att kommunen istället 
dragit nytta av att kunna besluta enligt både den gamla detaljplanen och det nya förslaget och 
exempelvis bordlagt viktiga beslut om rättelseförelägganden och svartbyggen i avvaktan på den nya 
detaljplanen, exempelvis Hunnebo 1:70 menar yttranden. Yttranden menar att det på flera ställen 
tillåtits totala ombyggnader, avvikande tillbyggnader, nya och större fönsterlösningar, stora 
balkonger och altaner, tvärtemot planförslagets intentioner. Yttranden menar att kommunen och 
fastighetsägare snarare försökt genomföra sådant som planförslaget avser förhindra. Vidare menar 
man att den nya granskningen får det att framstå som att det är verksamheterna i området som är 
prioriterade och inte kulturmiljön. Yttranden står fast vid sina tidigare synpunkter kring Hunnebo 
1:70 och menar att det är ett svartbygge som ges större byggrätt och högre tillåtna höjder än 
omkringliggande bebyggelse och det ursprungliga huset på tomten.  Allt för att kommunen försöker 
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”läka” sina tidigare tveksamma beslut om rivningslov av en fiskarstuga och ett rent favoriserande av 
en enskild kommunmedlem som brutit mot detaljplanen, detta är helt emot likställighetsprincipen i 
kommunallagen menar yttranden.  

 
Kommentar: 
Kommunen vidhåller sina tidigare bemötanden av yttrandens synpunkter. Kommunen menar 
fortsatt att kommunens och detaljplanens intentioner är att skapa ett skydd för kulturmiljön samt att 
bevara både enskilda objekt av kulturhistoriskt värde samt att genom detaljplanen ge bestämmelser 
och restriktioner som förhindrar vidare förvanskning i planområdet.  
 
62. Ellene 1:411 “Bella Gästis” 
Yttranden menar att Byggnadsnämndens återremittering av förslaget som syftade till att möjliggöra 
en utbyggnad för verksamheten inte har tillgodosetts i förslaget. Man menar att detta är 
anmärkningsvärt och knappast var Byggnadsnämndens avsikt med återremissen. Avsikten var 
rimligen att möjliggöra en tillbyggnad med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, vilket yttranden 
menar är fullt möjligt. Yttranden noterar också att planförslaget har mer kvartersmark i nordväst av 
fastigheten än tidigare, vilket man är positiva till. Yttranden menar att man har ett stort behov av att 
utöka lokalerna åt norr och väster för att klara framtida krav på livsmedelsutrymmen och 
handikappanpassning, och föreslår därför att prickad mark delvis tas bort där. Man föreslår också en 
korrigering av avgränsningen mellan allmän platsmark och kvartersmark längre upp längs Norra 
kajen vid Norra Strandgatan. 

 
Kommentar: 
Kommunens förvaltning vidhåller att förslaget korrigerats i linje med syftet i återremitteringen att 
pröva en ökad byggrätt. Emellertid har geotekniska svårigheter gjort att en utökning av byggrätt 
för denna fastighet inte bedömts lämplig i detaljplanen. En korrigering av kvartersmarken görs 
dock längs Norra Strandgatan.  

 
63. Hunnebo 1:647 “Perssons på kajen”   
Yttranden önskar riva befintlig badhusbyggnad och ges möjlighet att bygga nytt inom fastigheten 
samt på parkeringen bakom denna. Yttranden önskar kunna skapa en vinterbonad restaurang och 
hotellverksamhet med hög kvalitet. 

 
Kommentar: 
Kommunen ser positivt på utveckling av verksamheter i Hunnebostrand generellt. Detta förslag är 
dock inte i linje med detaljplanens syfte och kommer därför inte att hanteras inom denna detaljplan.  



| Granskningsutlåtande 2 | Kommunfullmäktige | 2021-02-18| Dnr BN 2010/569 

 

22  

Sammanfattning 
Under granskning 2 har ovanstående synpunkter och erinringar inkommit. Dessa har ovan 
sammanfattats och bemötts med kommentarer ifrån kommunen. Slutligt ställningstagande från 
kommunen presenteras i antagandehandlingen för detaljplanen. 
 
Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 
Efter genomförde av granskning 2 har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder mindre 
justeringar 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 

• Kompletteras kring hantering av geoteknik med bland annat referenser till fler handlingar 
och underlag. 

• Kompletteras kring åtgärder rörande miljökvalitetsnormer för vatten. 

• Kompletteras kring strandskyddsfrågan 

• Redaktionella justeringar. 
 
Plankartan 

• Korrigeringar i förhållande till nyare grundkarta. 

• Planbestämmelse rörande strandskyddets upphävande korrigeras för att inte upphäva 
strandskyddet inom vattenområden förutom där tryckbank medges. 

• Planbestämmelsen f1 har korrigerats så att även befintliga fasadkulörer medges. 

• Fastigheten Ellene 34:2 har fått utökad mark som inte får bebyggas med hänsyn till de 
begränsningar som geotekniska förutsättningar för området ger. 

• Norr om Ellene 1:411 föreslås kvartersmarken vid Norra Strandgatan utökas något. 

• E-områden korrigeras efter förtydligande av ledningsägare. 

• Planavgränsning i norr korrigeras då gällande detaljplan medger hamnverksamhet inom 
vattenområdet. 

• Redaktionella justeringar och förtydliganden. 
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Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

 
Ellene 1:147 
Ellene 1:411  
Ellene 1:458  
Ellene 34:2  
Ellene 51:1 
Ellene 63:1 
Ellene 64:1 och 72:2 
Hunnebo 1:7 
Hunnebo 1:26 
Hunnebo 1:30 
Hunnebo 1:37 
Hunnebo 1:40 
Hunnebo 1:51 
Hunnebo 1:61 
Hunnebo 1:62 
Hunnebo 1:65, 1:98, 1:253 och 1:696 
Hunnebo 1:68 
Hunnebo 1:70 
Hunnebo 1:71 
Hunnebo 1:77 
Hunnebo 1:85 

Hunnebo 1:96 
Hunnebo 1:102 
Hunnebo 1:113 
Hunnebo 1:135 och 1:193 
Hunnebo 1:145 
Hunnebo 1:191 
Hunnebo 1:192 
Hunnebo 1:202 
Hunnebo 1:233 
Hunnebo 1:234 
Hunnebo 1:285 och 1:286 
Hunnebo 1:289 
Hunnebo 1:296 
Hunnebo 1:356 
Hunnebo 1:423 
Hunnebo 1:458 och 1:459 
Hunnebo 1:547 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kungshamn 2021-02-18 
 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Eveline Savik Amanda Jansson 
Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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