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Läsanvisningar för detaljplanen 
Detaljplanen har på grund av sin omfattning och komplexitet fått en utformning där bestämmelser redovisas 
parallellt både på plankartan samt i en särskild bestämmelsetabell. Av utrymmesskäl och för att erhålla en tydlig 
plankarta så är det inte praktiskt möjligt att redovisa alla egenskapsbestämmelser direkt på plankartan.  
 
Detaljplanens plankarta är uppdelad i fyra blad. Kartblad 1-3 redovisar planområdets utbredning, användning av 
mark och vatten, utformning av allmänna platser, begränsningar av markens bebyggande, samt markens 
anordnande. Kartblad 4 redovisar detaljplanens bestämmelser i form av en förteckning av de bestämmelser som hör 
till detaljplanen (planbestämmelselista) samt en bestämmelsetabell. Bestämmelsetabellen kompletterar plankartorna 
med ytterligare bestämmelser för respektive fastighet. Planbestämmelselistan redovisar betydelsen av alla 
planbestämmelser inom planområdet, både de som listas i bestämmelsetabellen och generella bestämmelser som 
berör alla fastigheter. Plankartan, bestämmelsetabellen och planbestämmelselistan är avsedda att läsas tillsammans 
för att ge en heltäckande bild av vilka bestämmelser som gäller för respektive fastighet eller område.  
 

Bestämmelsetabellen 
Bestämmelsetabellen redovisar per fastighet de egenskapsbestämmelser som gäller inom fastigheten och som på 
grund av områdets komplexitet inte ryms i plankarta. Fastigheterna redovisas i bokstavsordning efter traktnamn 
samt i nummerordning efter fastighetsbeteckning. Egenskapsbestämmelserna fortsätter att gälla inom angiven yta 
även för fastigheter som fått ny fastighetsbeteckning genom delning eller sammanslagning med annan fastighet. 
 
Vissa fastigheter i Hunnebostrand har samma fastighetsbeteckning för en bostadstomt samt för en sjöbod, men 
ligger i olika delar av planområdet. I dessa fall behöver även ”Markanvändningen” knytas till fastigheten för att 
kunna avläsa rätt planbestämmelser i bestämmelsetabellen. Sjöbodar har markanvändningen HV och 
bostadsfastigheter har markanvändningen B eller HB. I enstaka fall är fastigheter uppdelade i två ytor (Exempelvis 
Hunnebo 1:37). Dessa fastigheter har för att kunna skiljas åt markerats med ”Vä” och ”Ös”, alternativt ”No” och 
”Sö” i bestämmelsetabellen för den västra respektive östra eller norra respektive södra delen av fastigheten för att 
kunna skiljas åt. 
 

Exempel på hur tabellen ska läsas 

 

Hunnebo 1:94. På plankartan redovisas tillåten markanvändning (bostäder) samt inom vilka delar av fastigheten 
byggnad inte får uppföras respektive mark där endast bostadskomplement medges. För fastigheten gäller 
bestämmelse f4 (markerad med röd ring i exempelbilden). Av bestämmelsetabellen (grön markering) framgår att 
härutöver gäller bestämmelserna r, k1 och f1 samt angivelse om högsta tillåtna nockhöjd +9,5 meter. Listan med 
planbestämmelser innehåller även generella bestämmelser som gäller för alla fastigheter inom planområdet.  
(För användningsytor som arrenderas ut eller som ligger på större kommunala fastigheter så krävs avläsning i 
plankartan).  
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Förord 
Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommun har 2010-12-09 MBN § 219 beslutat att ta fram detaljplan för 
den gamla delen av Hunnebostrand och samtidigt beslutat att ge Miljö- och byggkontoret i uppdrag att starta 
arbetet med detaljplan. Förslag till detaljplan har varit utställt för samråd från den 2016-09-26 till 2016-11-
04 samt för granskning 2017-10-30 till 2017-12-11 och 2020-02-13 till 2020-03-12. 

Handlingar 
Detaljplanen består av:  
- Planbeskrivning med genomförandedel (denna handling) 
- Plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser. Bestämmelser för enskilda fastigheter redovisas i särskild 
tabell. Plankartan inklusive bestämmelser och tabell omfattar totalt 4 blad. 
- MKB - Miljökonsekvensbeskrivning inför stabiliseringsåtgärder med tryckbankar i Hunnebostrands hamn, 
HydroGIS AB, 2015-02-11) 
 
Utredningar och planunderlag: 
- Planprogram 2011-08-17, rev 2012-05-24. 
- Programsamrådsredogörelse 2015-11-05. 
- Bergbesiktning och radonmätning, Norconsult AB 2016-06-09. 
- PM geoteknik, Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Geosigma 2013-10-31. 
- PM geoteknik, Stabilitetshöjande åtgärder Hunnebostrand, COWI 2018-09-28. 
- PM geoteknik, Tryckbank i Norra hamnen, Port Engineering 2019-05-02. 
- Dykinspektion Ångbåtskajen Hunnebostrand, DAWAB 2018-09-14. 
- MKN Vatten HydroGIS 2020. 
- Byggnadsinventering, Sotenäs kommun, 2017-04-05. 
- Gestaltningsprogram (Gestaltning i kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen), Sotenäs kommun och 
Norconsult AB, 2017. 
- Miljöutredning (Sjömack i Hunnebostrand – Historisk miljöinventering), Norconsult AB, 2016-05-03 
- Dagvattenutredning, Västvatten AB, 2017-05-12. 
- PM provtagning av dagvatten i Hunnebostrand, Geosigma, 2017-05-15. 
 
Övriga handlingar i ärendet är: 
- Fastighetsförteckning 
- Samrådsredogörelse 2017-01-26 
- Granskningsutlåtande 2018-05-21 
- Granskningsutlåtande 2021-02-18 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Den gamla delen av Hunnebostrand 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 
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slå vakt om bebyggelsens karaktär och miljöns kulturvärde och samtidigt ge ett tillräckligt juridiskt skydd 
mot olämpliga förändringar. Målsättningen är att Hunnebostrand även i framtiden ska utgöra ett levande 
samhälle. Detaljplanen ger ett regelverk för de ramar inom vilket samhället kan förvaltas och utvecklas och 
ger 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.  
 
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS 2010:900) 
Efter genomförd granskning avses planförslaget att tas upp för antagande i Kommunfullmäktige. 
 

Plandata 
Planområdet omfattar bostadsbebyggelsen nedanför Söndre Hoge Berg och hamnområdet från Nordre Hoge 
Berg i norr till Södra kajen i söder. Vattenområdet som ingår i planen inbegriper halva hamnbassängen, med 
gräns i vattnet enligt detaljplan från 1981 för St Görans ö. Åt öster avgränsas planområdet av den branta 
bergssluttningen på Söndre Hoge Berg. 
 

 

Figuren visar med rödmarkering detaljplanens ungefärliga läge i Hunnebostrand. 
 
Planområdet utgör som helhet cirka 11,5 hektar, varav cirka 3,8 hektar utgörs av vatten. 
 
Ett stort antal fastigheter ingår i planområdet, drygt 200 stycken. De består av dels privata fastigheter med 
bostadshus och fastigheter med sjöbod och brygga. Gator, kajer och stigar är till största delen kommunens 
mark. 
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Figuren visar med blåmarkering detaljplanens utbredning i den gamla delen av Hunnebostrand. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan från 2010 betecknas området som ”område med höga kulturhistoriska värden”.  

Detaljplaner 

Det finns idag sex stycken gällande planer inom planområdet, varav två av dessa reglerar de största delarna. 
Stadsplanen från 1954 anger bostäder med möjlighet till handel och med vissa utformningsbestämmelser. 
Ändring av stadsplanen från 1983 anger att området ska utnyttjas för hamnändamål, ändamålsbestämmelse 
Th i planen, vilket uttolkas gälla för hamnverksamhet med hantering av tunga varor och större fartyg. Ett par 
mindre planer för enskilda eller ett fåtal fastigheter finns även i området (1427-P93/9 samt 1427-P36), dessa 
ersätts i sin helhet i och med den nya detaljplanen. 
 
Planbestämmelserna i gällande planer har i bygglovärenden överprövats och myndigheter har inte ansett 
bestämmelserna gälla för dagens fritidsbåtstrafik och tillhörande serviceverksamheter. Ett stort antal 
avvikelser från gällande detaljplan har i enlighet med detta skett med viljan att utveckla samhället och medge 
bygglov i området.  
 
I nu gällande detaljplaner saknas bestämmelser för utformning eller användning som innebär 
bebyggelsehistoriskt skydd för såväl husen som gatu- och hamnmiljöerna.  

Riksintressen 

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil är ett riksintresse enligt 
Miljöbalkens 4 kap 2 §. Hela planområdet ingår i detta riksintresseområde, där turismens och friluftslivets 
intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av exploatering eller andra ingrepp i miljön. Kustområdet är 
även av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Riksintressena utgör inte hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.  
 
Planområdet gränsar till riksintresse för friluftsliv och för naturmiljövård i den västra sidan. 
 

Planprogram 

Planprogram för för de gamla delarna av Hunnebostrand togs fram 2011 och reviderades 2012. I programmet 
redovisas det skydd och bevarande som avses införas i detaljplan för Gamla Hunnebo.  
 

Kommunala riktlinjer 

För området gäller ”Bygg med känsla” - Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i 
Sotenäs kommun, en skrift med rådgivande status, antagen av kommunfullmäktige 2004. För sjöbodar finns 
en Sjöbodspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014. Sotenäs kommun har också tillsammans med 
Norconsult AB arbetat fram ett gestaltningsprogram för kustsamhällena - Gestaltning i kulturhistoriskt 
värdefulla kustsamhällen, 2017. 
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Förutsättningar och förändringar 

Historik   

Hunnebostrands utveckling 
Bohuslän gränsar mot Skagerak och Kattegatt. Fiske och sjöfart har länge varit viktiga näringsgrenar längs 
kusten. Hunnebostrand är en av alla de kustorter som bildats inne i vikar, på öar och utmed sund i 
skärgården. Den naturliga lugna och skyddade hamnbassängen mellan fastlandet och St. Görans ö avgjorde 
det gamla Hunnebostrands läge. 
 
En säregen tät bebyggelsestruktur har vuxit upp mellan de kala bergen, invid de naturliga hamnplatserna. 
Bebyggelsen har utvecklats och formats efter tidernas respektive behov med hänsyn både till fisket och till 
stenhuggeriverksamheterna.  
 
Historiskt sätt har Hunnebostrand varit en viktig landningsplats för inte minst sill. Sillen landades där och 
förvarades i bodar där den saltades och lades i tunnor som sedan skeppades vidare med större båtar för vidare 
transporter. Hunnebostrand var tidigt så pass viktig att danske kungen Chistian IV köpte Hunnebo gård år 
1587 för att på så sätt kunna kontrollera handeln med sill. 
 
Fiskarbefolkningen var beroende av samarbete och närheten mellan platser som havet, båten, bostadshuset 
och bryggan med sjöbod. Livet mellan husen var viktigt för att livet skulle fungera. Bristen på utrymme och 
behovet av närhet till båten gjorde att kustborna byggde tätt. Den kuperade terrängen avgjorde hur husen 
kunde placeras på klipporna. Stränderna kantades av bryggor och sjöbodar för verksamheterna. Få fiskelägen 
i Bohuslän speglar fortfarande i sin miljö den historiska utvecklingen lika tydligt som Hunnebostrand.  
 
Hunnebostrand är ett fiskeläge som också präglats av kombinationen av fiske och stenhuggeri. Från 1860 till 
1870-talen tog stenindustrin fart och stenhuggare flyttade till Hunnebostrand från andra håll, bland annat från 
Blekinge där det också fanns stenindustri. Husen byggdes då lite längre från vattnet eftersom stenhuggarna 
inte var beroende av närhet till båten på samma sätt som fiskare och skeppare. Bebyggelsen närmast vattnet i 
Gamla Hunnebo användes alltså främst av fiskare och skeppare. Marken längre bort från vattnet, utanför 
planområdet, var tidigare jordbruksmark som delvis fick omvandlas till bostäder. Stenhuggarbebyggelsen har 
andra karaktärsdrag än fiskarbebyggelsen. Raka gator och grönskande trädgårdar ger dessa områden sin 
speciella karaktär. 
 
Efter första världskriget ökade stenindustrin ytterligare och verksamheterna började använda sig av täckta 
stenbrott istället för de tidigare öppna stenbrotten. Då blev kajen norr om planområdet, där det idag är en 
park för stenkonstverk och statyer, en stor stenindustri intill berget. Efter den ekonomiska kraschen 1929 
försvann efterfrågan på huggen granit och en kraftig nedgång följde för stenindustrin på 1930-talet och 
framåt. 
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Det privata ägandet av marken där bostadshuset står är en förhållandevis sen konstruktion i Bohuslän. 
Historiskt har mycket mark ägts av kronan/staten genom stiftelser, främst Margaretha Whitfeldts stiftelse. I 
Gamla Hunnebo tillhörde marken ursprungligen Hunnebo gård och till mindre del Ellene gård. 
 
Sedan mitten av 1800-talet har Bohuskusten varit attraktiv som rekreationsområde. Havet, klipporna och det 
salta vattnet fascinerade besökarna och Bohuskusten blev synonymt med hälsosam rekreation och 
avkoppling. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal blev det vanligt att sommargäster hyrde rum hos 
lokalbefolkningen, som därigenom fick en välkommen extrainkomst. Bruket att bygga en extrabostad i 
källarvåningen blev vanligt. Semesterlagstiftningen som kom 1938 innebar en märkbar ökning av 
sommargäster i Hunnebostrand under 1940-talet.  
 
I dagsläget är Hunnebostrand en attraktiv ort såväl för åretruntboende som för delårsboende och besökare. 
Näringslivet i Bohuslän utvecklas i en riktning där turistnäringen blir alltmer dominerande och nyanserad. 
Olika kustorter utvecklar sina specialiteter och konkurrerar om turisterna, såväl de som kommer sjövägen, 
som de som kommer landvägen. Hunnebostrand har en attraktiv gästhamn, och lockar med karaktäristisk 
historisk miljö och en varierande bredd av aktivitetsmöjligheter. Nya verksamheter som lockar turister 
etableras kontinuerligt. Det aktualiserar frågan om ett samhälle med goda förutsättningar året runt, inte bara 
med hänsyn till besöksnäringen.  
 

Bebyggelsehistorik 
Historiskt behövde bostadshusen ligga nära bryggan för att fiskarna snabbt skulle kunna ta sig ut och bedöma 
vädret när fisken kom. Skepparna behövde även ha uppsyn över sina båtar. Bostadshusen är också placerade 
med gaveln mot sjön för att uppfylla den tidens nyttokrav på utsikten.  
  
De äldsta bostadshusen är låga enplansstugor med ett rum och kök, så kallade ”enkelhus” eller 
”enkelstugor”. Under perioder gjorde fiskelagen stora förtjänster, detta kan avläsas i de något större 
bostadshusen som tillkommit under sådana perioder. Från 1800-talet finns så kallade ”dubbelhus”. Dessa har 
en korsplan och ibland en mindre förstuga eller veranda. Verandan var sällan isolerad och användes mest 
sommartid. 
 
Från att stenindustrin tagit fart byggdes bostadshusen med en markvåning av sten och trävåningar ovanpå. 
Med dessa hus kunde två lägenheter skapas i husen. Den bofasta befolkningen flyttade ner i stenvåningen i 
markplanet och kunde då hyra ut den ena lägenheten sommartid till turister. 
 
Bebyggelsen i Hunnebostrand utvecklades historiskt huvudsakligen från området innanför gamla 
”ångbåtsbryggan” i norr och runt korsningen Torggatan, Södra- och Norra Strandgatan samt i den södra 
delen vid det lilla torget där Hunnebovägen startar i riktning söderut. Alltjämt är det utmed stranden och 
mellan stranden och Söndre hoge berg som den äldre bebyggelsen finns. Mellanrummen mellan husen var i 
det ursprungliga fiskeläget till för att användas gemensamt. Till skillnad från Smögen där 
fastighetsindelningen till viss del fortfarande ser ut så, har den gamla delen av Hunnebostrand idag tomter 
kring husen med häckar och även ibland staket kring tomterna. 
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För utevistelse sommartid fanns ofta en trädgårdsmöbel på backen utanför huset i en läig vrå. Stora 
balkonger eller altaner förekom inte. Mellanrummen mellan husen var i det ursprungliga fiskeläget till för att 
användas gemensamt. Därför var de enskilda bostadshusen i Hunnebostrand inte omgärdade av staket eller 
annat som hindrade fri rörelse mellan husen.  
 
Sjöbodarna var ursprungligen låga och enkla. Några har byggts i två våningar och i dag finns en blandning 
av äldre och yngre sjöbodar. Sjöbodarna har placerats så att det här och var skapats ett prång mellan bodarna 
där det är möjligt att ta sig ner till vattnet och bryggan. 
 
Med det ökande delårsboendet i Hunnebostrand kom en bebyggelsekultur som inte har sitt ursprung i 
fiskeläget. Bebyggelse komplement som altaner, terrasser och plank dyker upp för att skapa avgränsning 
mellan det privatägda och det allmänna. Dessa bebyggelseelement saknar tradition i området. I fiskelägets 
täta bebyggelse kan det också innebära att sikten skyms för grannarna. I proportion till ursprungshusen blir 
stora altaner och balkonger ofta ett främmande inslag i bebyggelsemiljön. 
 
I programhandlingen som ligger till grund för denna detaljplan redovisas karaktärsdrag för bebyggelse från 
olika tider i Hunnebostrand, (Kapitel; Bostadshusens karaktärsdrag från 1850-tal till 2010). 
 

Huvudfrågan 

För att kunna ta till vara det kulturarv som den gamla delen av Hunnebostrand (planområdet ”Gamla 
Hunnebo”) representerar, krävs ett gemensamt ansvarstagande från stat, kommun och de markägare som äger 
och förvaltar bebyggelsemiljön. Detaljplanen är ett nödvändigt verktyg som kan balansera 
bevarandeintressen med övriga samhällsintressen och privata intressen som finns att utveckla i Gamla 
Hunnebo. 
 
Motivering till detaljplan med bevarandeinriktning för Gamla Hunnebo är bland annat att platsens historia 
fortfarande tydlig vilket skapar ett värde. Sådana områden skapar en bättre förståelse dels för vilka resurser 
och vilken gemenskap som människorna hade i samhällena förr, dels för hur bebyggelsen då var utformad 
och inplacerad i landskapet. Byggnadernas storlek, läge och yttre form liksom markbehandling och 
vegetation är viktiga för upplevelsen av miljön. Utformningen av gaturummen och platserna mellan 
byggnaderna är lika starkt karaktärsskapande som byggnaderna i sig. Ett detaljerat bevarande av byggnader 
och miljöer, är motiverat i de fall där den äldre byggnadskonsten är bevarad.  
 
För miljön i Gamla Hunnebo gäller att ”helheten är större än summan av delarna”. Varje byggnad är en 
viktig del för helheten. Om flera enskilda hus förändras påverkas också helhetsintrycket. Varje enskilt 
bostadshus med tillhörande tomtplats är bärare av karaktärsdrag och representerar den tid då det byggdes och 
då det byggdes om. I Gamla Hunnebo har det byggts om sedan början av 1800-talet och här finns hus från 
varje decennium sedan dess. Alla tidsepoker är intressanta och speglar hur samhället förändrats. Det visuella 
sambandet mellan hus som ligger nära varandra är en central fråga. Helhetsmiljön med natur och bebyggelse 
är mycket utpräglad och stadsrum och gaturum spelar lika viktiga roller som själva husen. 
 
På senare år har förändringar skett som riskerar att hota kulturmiljövärdena i Gamla Hunnebo. Att tillgodose 
alla dagens behov inom ramen för de tomtytor och de husvolymer som finns i Gamla Hunnebo är inte 
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möjligt och därför behövs prioriteringar. Denna detaljplan avser styra hur den fortsatta utvecklingen av och 
förvaltandet av den kulturhistoriska miljön i Hunnebostrand ska ske innan detta unika arv förstörs. 
 

Mark, vatten och vegetation 

Hunnebostrand ligger i en bukt, vars södra del skyddas av några utanförliggande öar. Strandremsan innanför 
bukten begränsas av Nordre Hoge berg och Söndre Hoge Berg, som är 67 meter höga och tvärbranta med en 
skålformad dalgång mellan sig. Landskapet har en tydlig bohuslänsk karaktär och bergen innehåller hög-
klassad granit.  
 
Planförslaget avser att bevara klippor, berghällar och den natur som finns kvar inom området. Dessa element 
är viktiga för förståelsen av hur bebyggelsemiljön har kommit till.  
 
Stora delar av hamnbassängen regleras som öppet vattenområde (W1). Vattenområden där småbåtshamn med 
flytbryggor tillåts regleras med planbestämmelse (W2). För vattenområde där det finns bryggor och befintliga 
byggnader ovan vatten i anslutning till sjöbodar, föreslås planbestämmelse (W3) som ger möjlighet att bevara 
befintliga bryggor och bodar ovan vatten med befintlig utformning och omfattning. Vid den norra kajen 
avses en ny ”sjömack” (drivmedelsförsäljning för båtar) kunna anläggas, den del av denna som behöver 
placeras i vatten har stöd i befintlig detaljplan. Vid etablering av ny sjömack bör även andra alternativa 
placeringar studeras utanför planområdet. För den befintliga bron till St. Görans ö väster om planområdet 
föreslås planbestämmelse ([W4]), öppet vattenområde under huvudanvändning (GATA3). Brons segelfria 
höjd är vid planens upprättande cirka 1,5 meter över vattenytan. Söder om Norra kajen föreslås ett område 
(W5), här medges en fastöverbryggning samt att tryckbankar placeras i vattnet, detta i syfte att hantera 
stabiliteten för område. 
 

Geotekniska förhållanden 

Geotekniska underlag för detaljplanen 
Som underlag för geotekniska bedömningen i detaljplanen för Gamla Hunnebo har flera geotekniska 
utredningar samt åtgärdsförslag tagits fram och beaktats. De utredningar som ligger till grund för 
detaljplanens ställningstagande är Geosigma 2013 tillsammans med de uppdaterade beräkningar som gjordes 
i COWI 2018 och dykinspektionen DAWAB 2018. Sammantaget har dessa utredningar visat att geotekniska 
åtgärder krävs inom en del av planområdet. Åtgärdsförslag samt del av utförande för denna åtgärd redovisas i 
Port Engineering 2019 samt i HydroGIS 2020. 
 
Utöver dessa utredningar finns flera äldre utredningar gjorda inom området. Det finns också geotekniska 
förstärkningsåtgärder genomförda. Dessa underlag är invägda i utredningarna Geosigma 2013 och COWI 
2018 och redovsas därför inte separat. 
 

Bakgrund 
Kommunen menar att stabilitetsberäkningar ska utgå ifrån riktvärden och säkerhetsfaktorer för befintlig 
bebyggelse. Detaljplaneförslaget omfattar i princip endast befintlig bebyggelse och sedan tidigare planlagda 
mark- och vattenområden med undantag för ett fåtal obebyggda fastigheter. Den befintliga bebyggelsen har 
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generellt stått på platsen under en längre period och de fåtal outnyttjade byggrätter som finns är belägna i den 
södra delen av planområdet inom ytor som bedömts ha grunda jorddjup eller berg idagen. Byggrätterna i 
området görs i och med denna detaljplan generellt mer begränsade än i den äldre detaljplanen. Detta 
sammantaget gör att tillkommande viktbelastning i området som helhet kan förväntas bli högst marginell och 
sannolikt lägre än om dagens detaljplan skulle gälla fortsatt.  
 
För områdena Södra kajen, Södra området och Södra mitten bedöms inga problem kopplade till geotekniken 
föreligga enligt Geosigma 2013. De områden som betecknats Norra området, Norra mitten och Mellankajen 
har enligt Geosigma 2013 krävt fördjupade utredningar. En fördjupande utredning togs fram i och med 
COWI 2018 då beräkningarna och området studerades på nytt.  
 

  

Figuren visar de olika delområdena som använts vid geoteknisk bedömning och bergteknisk besiktning. 
Geosigma 2013. 
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Förutsättningar 
Nedan presenteras korta redovisningar av varje delområdes jordlagerföljder samt problematik. För mer 
detaljerade beskrivningar hänvisas till Geosigma 2013 samt COWI 2018. Jordlagerprofilerna har delats upp i 
två dominerande delar, havsområde och landområde, vilka på nivåer under -12 meter bedöms vara lika, se 
COWI 2018.  
 

Norra området och Norra mitten 

I havsområdet består jordlagerföljden överst av gyttja ovan silt vilken underlagras av lera ovan friktionsjord 
på berg. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, block eller berg på ca 7-20 m under 
havsbotten. 
 
Inom landområdet består jordlagerföljden under det översta ytskiktet av sprängsten/fyllningsmaterial ovan 
siltig lera vilket underlagras av lera ovan friktionsjord på berg. Lokalt har ett lager av silt eller sand påträffats 
mellan lagret av sprängsten/fyllningsmaterial och leran. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad 
friktionsjord, block eller berg ca 5-25 m under markytan. 
 
Leran främst inom landområdet bedöms vara instabil och kvicklera förekommer enligt COWI 2018. 
 
Norra området: 
Utredningen COWI 2018 redovisar att området i sin helhet har en låg stabilitet. Om kajkonstruktionens skick 
och konstruktion kan verifieras bedömer dock COWI 2018 att åtgärder kan koncentreras till en mindre del av 
området.  
 
Kajkonstruktionens skick och utformning har studerats vid dykinspektion, DAWAB 2018. Generellt är 
kajkonstruktionens pålar i ett gott skick, dock med vissa avvikelser. Plattans undersida är så ojämn att det 
varit svårt att verifiera skick för denna enligt utredningen.  
 
Norra mitten: 
Utredningen COWI 2018 redovisar att området i stort inte kräver åtgärder. Utredningen lyfter dock att vid 
gränsen emot det Norra området förekommer kvicklera med risk för sekundär skred. Det rekommenderas i 
utredningen att då åtgärder görs för det norra området bör dessa ytor också tas med.  
 
Åtgärdsförslag:  
För att höja stabiliteten inom Norra området och Norra mitten har olika lösningar studerats, detta redovisas i 
Port Engineering 2019, se även rubrik Geotekniska åtgärder i denna planbeskrivning.  
 

Södra mitten 

Inom havsområdet består jordlagren av gyttja som överlagrar lera ovan friktionsjord. Mäktigheten på gyttjan 
är ca 2 meter och på leran ca 19-30 meter.  Inom landområdet består jordlagerföljden huvudsakligen av 
fyllning ovan lera som överlagrar friktionsjord. Fyllnadsjordens mäktighet uppgår generellt till mellan ca 1 
och 5 meter och består till största delen av siltig, grusig sand. Lerans mäktighet varierar mellan ca 15 meter 
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och 35 meter. Leran är siltig och har inslag av skal. Stabiliteten som uppvisats i äldre utredningar har kunnat 
verifieras enligt Geosigma 2013. 
 

Mellankajen 

Inom havsområdet består jordlagerföljden överst av gyttja ovan silt vilken underlagras av lera ovan 
friktionsjord på berg. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, block eller berg på ca 15 till 
20 m under havsbotten COWI 2018. 
 
Inom landområdet består jordlagerföljden under det översta ytskiktet av sprängsten/fyllningsmaterial ovan ett 
siltlager vilken underlagras av lera ovan friktionsjord på berg. Lokalt har ett lager av silt eller sand påträffats 
mellan lagret av sprängsten/fyllningsmaterial och leran. Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad 
friktionsjord, block eller berg ca 5-30 m under markytan COWI 2018. 
 
Åtgärdsförslag:  
Utredningen COWI 2018 redovisar att de åtgärder som ska ha utförts vid Mellankajen i slutet av 1980-talet 
är tillräckliga för att ge området god stabilitet.   
 

Södra området 

Området har förhållanden liknande Mellankajen enligt Geosigma 2013. Stabilitetsförhållandena har dock 
funnits vara tillfredställande i denna del enligt COWI 2018. 
 

Södra kajen 

Området har grunda jorddjup och berg i dagen på flera platser. 
Jordlagren består huvudsakligen av fyllning ovan friktionsjord 
på berg. Fyllnadsmaterial mäktighet uppgår generellt till mellan 
0,5 och 3 meter och består till största delen av grusig sand och 
sprängsten. 
 
Med hänsyn tagen till de grunda jorddjupen och mängden berg i 
dagen bedöms inga stabilitetsproblem föreligga i området. Inga 
restriktioner angående stabiliteten finns i området. 
 

Lastrestriktioner 
För områden väster om Strandgatorna har lastrestriktioner införts 
i detaljplanen. Lastrestriktionerna innebär att marken inte får 
belastas mer än vad restriktionen medger. Lastkompensation kan 
vara nödvändigt för att möjliggöra vissa åtgärder. Det vill säga 
urgrävning av mark som återfylls med lättmaterial. Alternativt 
kan stöd till berg genom pålning eller plintar nyttjas. Vid 
lastkompensation med hjälp av lättfyllnad så behöver lyftkrafter 
på grund av risk för översvämning beaktas och 
lastkompensationen balanseras mot den planerade 
konstruktionens vikt.  

Röd yta visar de ytor inom planområdet 
som reglerats med lastrestriktioner. 
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Geotekniska åtgärder 
De geotekniska underlagen för detaljplanen visar att det krävs åtgärder inom delområdena Norra området 
och den norra delen av Norra mitten. Två alternativa åtgärdsförslag har studerats inom utredningen Port 
Engineering 2019. Metoderna som studerats är något förenklat en tryckbank eller en fast spont. Båda 
lösningarna höjer totalstabiliteten i området till acceptabla nivåer. 
 
Kommunen har valt att gå på den lösning som i Port Engineering 2019 betecknas alternativ A. Detta innebär 
en tryckbank av stenblock som läggs ut på armeringsnät i vattnet nedanför kajen och skapar en mothållande 
och stabiliserande effekt för kajen. Utfyllnaden gör att vattendjupet kommer bli grundare precis vid 
nuvarande kajlinje. Detta gör att kajlinjen behöver flyttas ut med nya anlagda bryggor för att nå ett 
tillfredställande djup vid kajkanten. 
 
Då restaurangverksamheten Bella Gästis vid kajen redan uppvisar tecken på sättningskänslighet krävs en 
sättningsavskiljande spont mellan kajen och tryckbanken vid denna för att inte förvärra situationen på sikt. 
Denna spont kombinerat med fyllningen omöjliggör framtida inspektioner/underhåll av kajen. En tryckbank 
kommer därför kombineras med en lösning som förstärker kajkonstruktionen och gör den underhållsfri 
framgent. Kommunen kommer att genomföra en betonggjutning under befintlig kajplatta vid anläggandet av 
tryckbank och spont. 
 
Nedan redovisas principritningar för föreslagna åtgärder. För ytterligare detaljer se Port Engineering 2019. 
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Förstärkningsåtgärderna medför att befintliga bryggor måste rivas innan utläggningen av tryckbanken. Gröna 
ytor motsvarar nya bryggor som byggs efter utläggningen av tryckbanken. Ljusgröna bryggor byggs över 
tryckbanken där vattendjupet blir för grunt efter utläggningen av tryckbanken. Grönstreckad yta visar 
tryckbank under synlig vattenspegel. Port Engineering 2019. 
 

 

Principsektion för tryckbank utanför Norra kajen. En sättningsavskärmande stålspont visas utanför befintlig 
kaj. Denna möjliggör en fyllning av utrymmet under kajen med makadam/betong. En spont/fyllning utanför 
kajen omöjliggör framtida inspektioner/underhåll av kajen. En tryckbank kommer att kombineras med en 
lösning som gör denna del av kajkonstruktionen underhållsfri. Port Engineering 2019 
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Ansökan till MSB 
Med anledning av de geotekniska åtgärder som krävs i Gamla Hunnebo har kommunen gjort en ansökan till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande stöd för att genomföra åtgärder. Denna 
ansökan och process har initieras innan detaljplanen startades men har ännu inte blivit klar. Den pågående 
processen med MSB hanteras parallellt med detaljplanen.  
 

Bergteknisk utredning 
För planområdet har en bergteknisk besiktning genomförts för att bedöma risk för blockfall i planområdet, 
Norconsult 2016. Utredningen visar att områdets berggrund utgörs av fint medelkornig röd Bohusgranit. 
Berget delas upp av sprickor med mycket råa ytor. På makronivå förekommer vidsträckta raviner, men i 
meterskala är sprickorna ofta inte genomgående, vilket innebär att lösa block är ovanliga. På många platser 
syns spår efter stenbrott i form av slänter med synliga borrpipor eller kantiga block som har lämnats kvar. Av 
de naturliga block som förekommer finns det inget som utgör någon stabilitetsrisk i nuläget. Om 
tillkommande byggnader medför behov av schaktning i berg, ska dessa ske med försiktig sprängning, av 
hänsyn till omkringliggande byggnader och deras generellt korta avstånd till berg, för att undvika att sätta 
block och kilar av berg i rörelse.  
 

Geotekniska och bergtekniska ställningstaganden i detaljplanen  
Rekommendationerna enligt geotekniskt och bergtekniskt underlag till detaljplanen ska följas och geoteknisk 
och/eller bergteknisk bedömning ska ske vid slutprojektering och bygglov.  
 
Nödvändiga åtgärder för att säkra stabiliteten i området ansvarar kommunen för. De geotekniska åtgärder 
som vidtas i området kommer att dimensioneras med avseende på att lastrestriktionerna i detaljplanen 
kvarstår.  
 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns tre fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetets fornsök FMIS. Det rör sig om två 
fyndplatser för föremål (RAÄ Tossene 535:1 samt 536:1), dock har lämningarna plockats bort från platsen. 
Den tredje platsen är vid torget vid Södra Strandgatan. Detta rör sig om en minnessten som satts på platsen 
1989 (RAÄ Tossene 684:1). Då funna föremål har avlägsnats och minnesstenen är sentida bedöms det inte 
finnas hinder för detaljplanen ur ett arkeologiskt perspektiv. 
 
I samband med att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram för eventuella tryckbankar under vattnet 
väster om kajen gjordes mätningar med ROV-farkost och ingen indikation gavs då om något av 
marinarkeologiskt intresse.  
 
Kommunen bedömer att en marinarkeologisk utredning inte är nödvändig i dagsläget. Beroende på vilka 
åtgärder som slutligt väljs för att hantera områdets geotekniska problematik så kan en marinarkeologisk 
utredning komma att vara motiverad med anledning av utbyggnad av dessa åtgärder.  
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Risk för höga vattenstånd 

Havsnivåhöjning 
En rad forskningsrapporter visar att vi står inför en klimatförändring under de kommande hundra åren med 
allt högre årsmedeltemperaturer. Ett varmare klimat påverkar bland annat världshavens medelvattenstånd 
genom vattnets utvidgning vid uppvärmning samt genom avsmältning av glaciärer. Havsnivån beräknas stiga 
med upp till ca 1,0 meter fram till år 2100 på grund av klimatförändringarna. I Hunnebostrand mildras 
effekten till viss del av den pågående landhöjning och havsnivån beräknas i Hunnebostrand öka till + 65 
centimeter år 2100. Den förändrade havsnivån kommer att påverka framför allt bryggor, sjöbodar och lågt 
liggande kajområden, men även lågt belägna bostadshus.  
 
SMHI har beräknat vattenstånden för Västra Götalands län i dagens och framtidens klimat. Beräkningarna 
har utförts med utgångspunkt från att medelvattenståndet kommer att höjas med + 98 centimeter mellan 1990 
till 2100. Separat beräkningar för Hunnebostrand har inte utförts, men siffror finns att tillgå för Smögen som 
är beläget ca 1 mil sydväst om Hunnebostrand. Dessa beräkningar bedöms vara relevanta även för 
Hunnebostrand. 
 
Av figuren nedan framgår att landhöjning hittills har kompenserat ökningen av havsnivån. Någon tydlig 
effekt på havsnivån har därför så här långt inte varit märkbart. Framöver kommer dock höjningen av 
havsnivån vara kraftigare än landhöjningen. Fram till år 2030 beräknas nettoförändringen vara mindre än 10 
centimeter och fram till år 2100 ca 63 centimeter. 
 

 
Uppdaterad klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands Län (Källa: SMHI 2014-06-27). 
 
Havsvattenståndet påverkas lokalt av väder och vind samt av tidvatten. För översvämningsrisker är det 
framför allt de storskaliga vindarna i kombination med lågtryck som påverkar vattenståndet i Hunnebostrand. 
I Västra Götaland är det generellt vid västliga vindar som höga vattenstånd uppstår. Ett vanligt förlopp är att 
ett lågtryck passerar med vindar från sydost och syd som sedan vrider till sydväst och väst. Ungefär vid den 
tidpunkten uppmäts maximalt vattenstånd. Den extrema nivån varar vanligen i några timmar.  
 
Som mått på översvämningsrisker används ofta begreppet återkomsttid, vilket betecknar den genomsnittliga 
tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. I själva verket uttrycker begreppet en procentuell 
sannolikhet för att en händelse inträffar varje enskilt år. Begreppet återkomsttid ger därför en falsk känsla av 
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säkerhet, eftersom det anger sannolikheten för ett enda år och inte den sammanlagda sannolikheten för en 
period av flera år. Tabellen nedan visar den sammanlagda sannolikheten för att ett vattenstånd med en viss 
återkomsttid ska överskridas under en längre tidsperiod. Ett vattenstånd med återkomsttiden 100 år har t ex 5 
% sannolikhet att inträffa eller överskridas under 5 år, medan för en 50- eller 100-årsperiod är sannolikheten 
39 % respektive 63 %.  
 

Återkomst-
tid (år)  

Sannolikhet 
under 5 år 
(%)  

Sannolikhet 
under 10 år 
(%)  

Sannolikhet 
under 20 år 
(%)  

Sannolikhet 
under 50 år 
(%)  

Sannolikhet 
under 100 
år (%)  

5  67  89  99  100  100  
10  41  65  88  99  100  
20  23  40  64  92  99  
50  10  18  33  64  87  
100  5  10  18  39  63  
200  2  5  10  22  39  

Sannolikheten för ett visst vattenstånd uttryckt i procent under en period av år. (Källa SMHI) 
 

Höga vattenstånd i Hunnebostrand 

Vattenstånd 
(cm) 

Återkomsttid 
10 år 

Återkomsttid 
20 år 

Återkomsttid 
50 år 

Återkomsttid 
100 år 

Återkomsttid 
200 år 

Smögen 1911-2013 

2014 118 126  137 145  153  

2100 84 193 204 212 220 

Beräknade vattenstånd med återkomsttid 10, 20 50, 100 och 200 år för dagens klimat och fram till 2100. 
Vattenstånden anges i centimeter i RH2000. (Källa SMHI) 
 
Delar av kajområdena och Strandgatan ligger låglänt. De lägre delarna av Strandgatan ligger på nivåer 
mellan +1,2 och +1,5 meter. Någon risk för att kajer och andra områden ska läggas permanent under vatten 
finns alltså inte under överskådlig tid. Av de båda tabellerna ovan (rosa markering) kan man utläsa att det är 
stor sannolikhet för att de lägsta delarna av kajområdet (under +126 centimeter) med stor sannolikhet 
kommer att ställas under vatten minst en gång inom den närmaste 20-årsperioden även utan en höjning av 
havsnivån. I takt med att havsnivån höjs kommer lågt liggande områden med stor sannolikhet att ställas 
under vatten vid ogynnsamma väderförhållanden med allt tätare mellanrum. 
 
Utmed främst Strandgatan finns en rad med bostadshus som är lågt placerade. Dessa är i regel uppförda på 
en sockel av varierande höjd. Bottenvåningens bjälklag ligger därmed högre än den angränsande gatan och är 
därför inte akut hotade av inträngande vatten. I många fall har bostäderna däremot en källarvåning. Vid höga 
vattenstånd är det i första hand källare eller andra förvaringsutrymmen i sockelvåningen som riskerar att 
drabbas av inträngande vatten. På längre sikt ökar även risken för att vatten kan tränga in även i själva 
bottenvåningen. 
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Skyddsåtgärder 
I Hunnebostrand är det nära sambandet mellan havet, bryggan, sjöboden och bostadshuset väldigt tydligt och 
utgör en viktig del i samhällets charm och kulturhistoriska värde. Det är därför svårt att anordna permanenta 
skyddsbarriärer mot höga vattenstånd utan att allvarligt förändra eller skada detta samband samt påverka 
upplevelsen av miljön negativt. Ett sammanhängande högvattenskydd utanför sjöbodarna är inte praktiskt 
möjligt att uppföra eftersom detta skulle bilda en slags tät barriär. Denna skulle omöjliggöra eller i vilket fall 
starkt försvåra kontakten med bryggorna och havet. På motsvarande sätt går det inte heller att uppföra ett 
högvattenskydd utmed Strandgatan, eftersom det skulle försvåra och begränsa tillgängligheten till sjöbodar 
och bostadshus.  
 
I praktiken innebär detta att återkommande översvämningar får accepteras och att bebyggelse och inredning 
av framför allt sjöbodar får anpassas med hänsyn till detta. Risken för att områdets sjöbodar och bryggor, 
men även lågt liggande delar av kajområdet ska drabbas av översvämning är redan idag hög vid extrema 
vädersituationer. I takt med att havsytan höjs kommer dessa områden att översvämmas med allt tätare 
intervaller.  
 

Figuren visar en 
uppskattning av 
vilka delar av 
planområdet som 
skulle 
översvämmas vid 
ett vattenstånd på 
+2,0 meter. 
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Sjöbodarna har i originalutförande en enkel standard och är därmed relativt tåliga mot inträngande vatten. 
Ytmaterial kan torka ut när vattnet dragit sig undan. Inredning och annat material som är känsligt för vatten 
bör därför undvikas, så att omfattande skador undviks vid höga vattennivåer. Beredskap bör även finnas för 
att lyfta undan lös inredning med mera vid risk för högt vatten. Med hänsyn till klimatförändringarna bör 
sjöbodar bevaras som de enklare bodar de traditionellt varit, för att inte riskera att större ekonomiska värden 
förstörs vid en översvämning.  
 
Problemen blir mer påtagliga för byggnader som har ett mera påkostat utförande och inredning. I de fall 
dessa är känslig för vatten och ger upphov till kostsamma och/eller besvärlig återställning är ett alternativ att 
skydda byggnaderna med tillfälliga åtgärder. Det kan till exempel vara att öppningar i byggnaderna skyddas 
med sandsäckar, tillfälliga skivor mellan pollare eller andra typer av tillfälliga barriärer som kan demonteras 
när havsnivån har sjunkit.  
 
I vissa fall kan mera permanenta ombyggnader övervägas där byggnaden utformas så att den bättre kan stå 
emot höga vattenstånd. Även i dessa fall kan det bli aktuellt att hindra vatten från att tränga in i byggnaden 
genom tillfälliga barriärer vid dörrar och andra lågt liggande öppningar. Denna typ av åtgärder bör utföras 
med stor försiktighet och med hänsyn till kulturmiljön. 
 

Utrymning 
I det fall att en översvämning skulle ske i Hunnebostrand till de nivåer om +2,0 meter som redovisas i 
figuren så bedöms möjligheterna till utrymning vara goda. De bostäder som skulle påverkas av högt 
vattenstånd har möjlighet att utrymmas åt öster eller söder via angränsande tomter eller till kommunala gator. 
 

Bebyggelse 

Detaljplanen för Gamla Hunnebo lägger stor vikt vid att bevara befintlig bebyggelsemiljö och dess 
kulturvärden, både individuellt och som helhet. Byggnaderna i planområdet har varierande historia och vissa 
har bytts ut eller byggts om på senare år, medan andra är i princip oförändrade. Som underlag för 
detaljplanens bestämmelser för enskilda fastigheter har en byggnadsinventering utförts. Möjligheterna att 
bygga om och förändra byggnader styrs i detaljplanen genom bland annat utformningsbestämmelser och 
utökad bygglovplikt för i princip samtliga fastigheter. Inom ramarna för detta lämnas möjlighet till att 
utveckla och göra förändringar av både enskilda fastigheter och allmän plats. En tydlig detaljplan skapar 
goda förutsättningar för entydiga bygglovsbeslut, samtidigt som det blir lättare för fastighetsägare att förstå 
vilken utveckling som är tillåten i området. 
 

Utnyttjandegrad 
Planbestämmelserna avser i stort att bevara områdets karaktär genom att reglera bostadshusens utbredning, 
höjd och utformning i de känsligaste lägena och för den mest känsliga bebyggelsen. Därför har en 
inventering med foton av samtliga bostadshus genomförts (Byggnadsinventering, Sotenäs kommun, 2017-04-
05). Det har också gjorts en inmätning av nockhöjder för befintlig bebyggelse för att kunna styra 
bebyggelsens höjd korrekt från fastighet till fastighet och byggnad till byggnad. 
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För befintliga fastigheter har en begränsning i exploateringsgrad (bebyggd yta på marken) införts 
tillsammans med att placeringen av bebyggelsen begränsats, genom så kallad ”prickad mark” där byggnad 
inte får uppföras samt i vissa fall ”korsmark” där endast komplementbyggnader tillåts. Detaljplanen medger 
att nya komplementbyggnader får uppföras till högst 25 m² per fastighet. Bestämmelserna syftar till att 
tydliggöra vilka förändringar som kan medges med hänsyn till kulturmiljön och så att den kan behålla sin 
karaktär. Se även stycket utökad lovplikt nedan.  
 

Tomtstorlekar 
Tomterna är omkring 150 m² stora i de äldsta delarna av bebyggelsen. I området vid Södra kajen, som 
bebyggts mellan 1910 och 1950, är tomterna något större och bebyggelsemiljön ibland något glesare. 
Bebyggelsemiljöns ålder och historia går att avläsa genom olika delars skilda täthet. Det är därför av ett 
kulturhistoriskt pedagogiskt intresse väsentligt att bibehålla de ursprungliga tomtstorlekarna.  
 

Bevarande 
Plankartans utformning med tillhörande bestämmelser och exploateringsgrad har utformats med 
utgångspunkt från den befintliga bebyggelsens placering och karaktär. Innebörden är att bostadshusets 
ursprungliga karaktär ska vara vägledande vid underhåll samt vid om- och tillbyggnad. Vissa särskilt 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter har försetts med planbestämmelser som syftar till att bevara den 
specifika byggnaden. Bestämmelserna som helhet har även som syfte att skydda och bevara kulturmiljön 
som helhet.  
 
Byggnadernas kulturvärde har bedömts utifrån en skala med fyra nivåer, A-D, där klass A representerat det 
högsta värdet. För all bebyggelse i klass A och B har varsamhetsbestämmelser införts i syfte att bevara 
byggnadernas karaktär och uttryck exteriört.  
 
De hus som är i klass A och har eller ligger nära ursprungligt utseende förses dessutom med rivningsförbud. 
Klass B får generellt varsamhetsbestämmelser (k1), i generell bestämmelse regleras också den hänsyn som 
ska iakttas vid ny eller ombyggnation i området.   
 
Många lägre klassade byggnader ligger i anslutning till känsligare byggnader där helheten och upplevelsen 
av kulturmiljön hänger på att även de byggnader som inte har ett byggnadsspecifikt kulturvärde inte 
förvanskas avsevärt. Därför finns generella utformningsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser som 
reglerar hänsyn till kringmiljö, men även exempelvis fasadfärg och uppförande av takkupor eller frontespis.  
 
Flertalet av bodarna vid stranden är högt klassade med hänsyn till byggnadens eller sjöbodens betydelsefulla 
läge för upplevelsen av kulturmiljön.  
 

Gestaltning  
Tillbyggnader och ombyggnader ska utföras med särskild hänsyn till befintlig byggnads särart och 
omgivningens kulturhistoriska värde vad gäller placering, form, material, proportioner och färgsättning. 
 



 

 

| Planbeskrivning | Byggnadsnämnden | 2021-02-18| Dnr BN 2010/569 

 

 

26 (49) 

Om en befintlig byggnad brinner ned eller på annat sätt skadas får en ny byggnad återuppföras till 
motsvarande placering, utformning och utseende, för att bevara upplevelsen av kulturmiljön. Att ersätta ett 
äldre hus med ett nytt ställer höga krav på anpassning till området. 
 

Tak 

För i princip samtliga fastigheter gäller att tak ska utformas som sadeltak på huvudbyggnad och som sadeltak 
eller pulpettak på komplementbyggnad. Ett undantag finns för Hunnebo 1:94 som har mansardtak. Befintlig 
byggnads takutsprång får överlappa allmän plats. Taknockar bör orienteras parallellt med byggnadens 
långsida. I detaljplanens bestämmelsetabell framgår vilka fastigheter som har ytterligare begränsningar vad 
gäller exempelvis takkupor och frontespis.  
 

Färgsättning 

Detaljplanen reglerar tillåten fasadfärg för vissa byggnader, genom utformningsbestämmelsen f1 som anger 
att fasader ska ha en för bebyggelsemiljön traditionell ljus kulör samt att fasadkulör på befintlig byggnad 
medges. Detta kan exempelvis vara vit, ljust gult eller ljust grå. Varsamhetsbestämmelsen k1 anger att 
varsamhet ska iakttas gällande bland annat avseende färgsättning.  
 

Service- och teknikbyggnader för fritidsbåtsverksamhet 

Detaljplanen möjliggör tillkommande mindre byggnader för service och teknik till fritidsbåtsverksamheten 
(exempelvis återvinningsbyggnader) på allmän platsmark TORG. Sådana byggnader bör placeras och 
utformas med hänsyn tagen till Gamla Hunnebos skala och färgsättning.  
 
Vid Norra kajen kan utökad båtservice förutsätta nya servicebyggnader (exempelvis gästtoaletter). Dessa bör 
utformas likt sjöbodar för att smälta in i miljön.  
 

Utformning 
Hur om- och tillbyggnader samt underhåll av fasader ska ske regleras med varsamhetsbestämmelser (k) samt 
utformningsbestämmelser (f). Alla byggnader ingår i den helhet som miljön bildar och alla förändringar 
måste ske med stor hänsyn till miljön. Vissa enskilda byggnader besitter från kulturhistoriskt synvinkel ett 
lägre värde, men hur de är utformade har likväl stor betydelse för miljön som helhet. Med hänsyn till detta 
regleras flertalet byggnader med varsamhets- och utformningsbestämmelser. 
 
Färgsättningen i de bohuslänska samhällena förändras, och har haft en stor variation av kulörer men inom 
vissa givna ramar. Under senare år har vit kulör framförallt dominerat på bostadshus med detaljer så som 
fönsterfoder, hörnbrädor och vindskivor i brytande kulörer. Röd kulör dominerar på sjöbodarna med vita 
eller svarta fönsterkarmar, dörrar och portar. Färgsättningen har tidigare varit mer varierande och idag finns 
fortfarande kvar några byggnader som bryter av den annars homogena miljön. Dessa färgklickar är viktiga 
för att bibehålla ett levande intryck. 
 
Generellt gäller att en för området och de närliggande byggnaderna, tidstypisk och traditionell färgsättning 
ska användas. Det gäller även glanstal på färgen. Med ”tidstypisk och traditionell”, avses ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv, den tidsperiod då byggnaden eller bebyggelseområdet uppfördes.  
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Huvudbyggnader 

Fasader på huvudbyggnader ska vara av trä målade i för Hunnebostrand tidstypisk och traditionell täckande 
ljus kulör, se ovan. Accentfärger medges för byggnadsdetaljer, så som fönsterfoder, hörnbrädor och 
vindskivor. Fasader i källare och sockelvåning ska utföras i natursten eller i puts.  
 
Som generell bestämmelser gäller att tak ska utformas som ej valmat sadeltak i rött, matt tegel med 
taklutning 20-35 grader. Vid ombyggnader bör ursprunglig takvinkel bevaras och såväl byggnadshöjd som 
nockhöjd bör inte förändras. Svart takpapp samt svart eller tegelröd slätplåt medges på mindre byggnadsdelar 
såsom takkupa, frontespis eller burspråk. Nockhöjderna begränsas i princip till dagens nivå, för att bevara 
den varierade miljön samt för att inte påverka siktförhållanden negativt. Generellt är den tillåtna nockhöjden 
ca 0,4-0,5 meter högre än den nockhöjd som mätts in för varje byggnad. Befintliga byggnader med 
avvikande takvinkel och takmaterial medges. 
 
Inom planområdet finns en byggnad med mansardtak. Takutformningen medges och regleras med särskild 
planbestämmelse (f4). 
 
Ny frontespis, takkupa eller taklätta ska beträffande placering och utformning alltid ske med utgångspunkt 
från den enskilda byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde samt på ett för byggnaden tidstypiskt sätt. 
Takkupa eller taklätta ska underordna sig nockhöjd och vara indragen en bit från takfoten. I planbestäm-
melserna anges att frontespis och takkupa får uppta högst en tredjedel av fasadens längd. Detta är att betrakta 
som en övre gräns och i många fall är mindre mått lämpligt med hänsyn till byggnadens karaktär. Material, 
färg och övrig utformning bör anpassas till det övriga huset. Nya takkupor, taklättor och frontespiser bör 
undvikas om byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Veranda eller altandäck ska avseende placering och volymer anpassas till en för miljön och byggnaden 
tidstypisk karaktär. Som riktmärke bör en veranda eller altan inte vara högre än ca 50 cm över angränsande 
marks medelnivå. Detta bland annat för att inte bryta det karaktäristiska mötet mellan de typiska träfasaderna 
och granitgrunderna.  I för kulturmiljön känsliga lägen bör istället för verandor och balkonger, uteplatser 
användas som harmoniserar med kulturmiljön.  
 

Komplementbyggnader 

Placering och utformning av komplementbyggnader påverkar upplevelsen av miljön och det är därför av vikt 
att även dessa ges en utformning som väl stämmer överens med områdets karaktär. Fasader ska utföras av trä 
och bör målas i för området traditionell kulör. Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter och tak ska utformas med 
10-35 graders takvinkel.  
 
Alla former av komplementbyggnader inklusive friggebodar bör utformas som de bodar som tidigt fann nära 
bostadshusen, smala, oftast med pulpettak. Här vilar ett stort ansvar på fastighetsägaren att ha respekt för 
kulturarvet. Stöd finns att gå genom skrifter hos kommunen, Bohusläns museum, Riksantikvarieämbetet m 
fl. 
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Sjöbodar  

Sjöbodar får inte användas för bostadsändamål, enligt kommunens Sjöbodspolicy antagen i 
kommunfullmäktige 2014-04-24. Detta regleras med markanvändningsbestämmelser i detaljplanen. Det 
övergripande målet i sjöbodspolicyn är att stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras. Boende i sjöbodar 
innebär också en säkerhetsrisk utifrån brandskyddet och översvämningsrisk. Generellt har sjöbodarna fått 
beteckningen V – hamnverksamhet vilket syftar till att dessa även fortsättningsvis ska kunna användas för 
sitt ursprungliga ändamål knutet till fiske och båtverksamhet. Sjöbodarna får användas för handel och har 
även fått teckningen H – handel. 
 
Fasader på sjöbodar ska vara av trä med stående panel målat i för byggnaden och bebyggelsemiljön 
traditionella och tidstypiska kulörer. Nya fönster och dörrar bör inte tas upp utan bodarnas ursprungliga 
karaktär bör bevaras. 
 
Tak ska utformas som sadeltak i rött, matt tegel med taklutning 20-35 grader. Befintlig byggnad med 
avvikande takvinkel och/eller takmaterial medges. Nockhöjderna för sjöbodar begränsas till i princip dagens 
nivå, för att bevara den varierade sjöbodsmiljön.  Generellt är den tillåtna nockhöjden ca 0,4 - 0,5 meter 
högre än den nockhöjd som mätts in för varje bod. Eventuella höjningar eller ombyggnader av sjöbodar ska 
inte påverka sjöbodens karaktär eller omgivningen negativ. 
 
Kring de sjöbodar som utnyttjas för handel finns flera motstridiga intressen. Om olika former av 
verksamheter ska medges kan det från verksamhetens sida finnas önskemål beträffande inredning och annan 
utrustning, exempelvis installation av vatten och avlopp. Invändig isolering av byggnader skulle också ge 
möjlighet att värma upp och nyttja dem under hela året.  
 
Med hänsyn till både kulturmiljön men också upplevelsen av områdets karaktär, bör tidigare sjöbodar i så 
hög utsträckning som möjligt behålla sin enkla standard och karaktär. Klimatförändringar med stigande 
vattennivåer innebär att lågt liggande byggnader kommer att drabbas av höga vattennivåer med allt tätare 
mellanrum. Även detta talar för att byggnaderna bör bibehålla en enkel standard där dyrbarare inredning 
antingen kan skyddas från inträngande vatten eller enkelt flyttas undan till en översvämningsskyddad plats.  
 
In- och utvändiga ombyggnader förändrar karaktären både på den enskilda byggnaden och på miljön som 
helhet. Här finns en svår balansgång att gå, där ombyggnader som syftar till att förbättra möjligheterna att 
bedriva handel i ändamålsenliga lokaler kan riskera att bygga bort de historiska och miljömässiga värden 
som kännetecknar sjöbodmiljön. Befintliga byggnadsvolymer bör inte byggas samman till större 
sammanhängande butikslokaler. Detta för att den småskaliga och heterogena bebyggelsekaraktären ska 
bevaras.  
 

Ny byggnad 

I områdets södra del finns ett fåtal nya byggrätter på idag helt eller delvis obebyggda tomter. Ny byggnad 
kan även bli aktuellt att uppföra i händelse av brand eller att befintlig byggnad förstörs på annat sätt. Att 
ersätta ett äldre hus med ett nytt ställer höga krav på anpassning till området.  
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Ny byggnad ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värde avseende form, 
material, proportioner och färgsättning. Huvudbyggnads fasad ska utföras av trä och målas i för området 
traditionell ljus täckande färg. Fasad i bottenvåning ska uppföras i natursten eller puts. Tak ska utformas som 
ej valmat sadeltak i rött, matt tegel med taklutning 20-35 grader. Vid ersättning av äldre byggnad som rivits 
eller på annat sätt förstörts får dock den tidigare byggnadens takform och takmaterial återuppföras. 
 

Utökad lovplikt 
Marklovsplikten har utökats till att omfatta ändring av markhöjden med mer än 0,3 meter. 
 
Bygglovplikten har utökats till att även gälla uppförande av komplementbostadshus, friggebod, 
tillbyggnader, takkupor, skärmtak, plank, byte alternativt uppförande av nya fönster, dörrar, takfönster, byte 
av fasadfärg, fasadmaterial, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder enligt PBL 9 kap 4,5 och 7§. Den 
utökade lovplikten motiveras av den kulturhistoriskt värdefulla miljön.  
 
Bygglov krävs även för uppförande av altandäck och balkong. Enligt gestaltningsprogrammet ska balkonger 
endast medges i undantagsfall och endast i områden där bebyggelsemiljöns karaktär inte förvanskas. Nya 
verandor tillåts inte enligt gestaltningsprogrammet.  
 
Alla komplementbyggnader inklusive friggebodar bör utformas som de bodar som tidigt fanns nära 
bostadshusen, smala oftast med pulpettak. Här vilar ett stort ansvar på fastighetsägaren att ha respekt för 
kulturarvet. Stöd finns att få genom skrifter hos kommunen, Bohusläns museum, Riksantikvarieämbetet med 
flera.  
 

Bidrag för upprustning och underhåll av kulturhistoriskt skyddad bebyggelse 
Det är värdefullt att kunna bevara den kulturhistoriska bebyggelsen i Hunnebostrand och renovera hus och 
bodar på ett antikvariskt riktigt sätt. Möjlighet att söka kunskapshjälp och bidrag för underhåll av 
kulturhistoriskt skyddad bebyggelse hanteras av länsstyrelsen och söks av respektive fastighetsägare. Detta 
hanteras inte i detaljplan. 
 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 

I Gamla Hunnebo finns en blandning av mindre passager, bredare passager/mindre gator, och breda gator. 
Norra och Södra Strandgatan bildar den ryggrad och struktur, som ger en tydlig uppdelning av sjö- och 
landsida. Mellan husen och sjöbodarna leder gångstigar och prång ner mot vattnet. De smala stigarna och 
vägarna är karaktärsskapande och ger fiskeläget dess speciella identitet. Gestaltningsprogrammet beskriver 
hur dessa olika gaturum, stigar och prång bör utformas för att bevara områdets identitet. Allmänna mindre 
passager mellan hus föreslås bibehålla en naturlig karaktär med exempelvis berg i dagen och gräsbeklädda 
inslag. De bredare passagerna och mindre gatorna tillgänglighetsanpassas och täcks med gatsten i granit. 
Bredare gator bör utformas så att gatustrukturen skiljer sig från resterande område, asfalt eller gatsten 
föreslås. 
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Separata trottoarer finns i vissa delar även om de ofta är smala, exempelvis längs Norra Strandvägen. 
Separata cykelbanor är dock något som saknas i de gamla delarna av Hunnebostrand. På de flesta gator 
hänvisas gående och cyklande till ett gaturum med blandtrafik.  
 
Planområdet byggdes ut innan biltrafik var aktuellt överhuvudtaget, och gatorna är därför ursprungligen inte 
planerade för detta. Dagens biltrafik med mycket genomfartstrafik och med en hel del tunga långtradare är 
inte bra för miljön varken tekniskt, belastningsmässigt eller miljömässigt.  
 
Den smala Södra Strandgatan breddades på 1930 och 40-talet för att ge utrymme för bilarna genom att både 
sjöbodar och bostadshus revs. Vid övergången från Mellankajen till Södra kajen är Södra Strandgatan så 
smal att biltrafik bör framföras på de gåendes villkor för att minska risken för olyckor. 
 
Norra Strandgatan har en bredare gatumiljö som vidgas till platser vid den Norra kajen. Här inbjuder gatans 
bredd till att hålla högre hastigheter än på Södra Strandgatan. Det har prövats att ha Norra Strandgatan 
enkelriktad från norr till söder sommartid mellan 15 juni -15 aug med start år 2013. Kommunen har för 
avsikt att låta det bli en permanent lösning sommartid. 
 
Kommunen avser att vid utbyggnad av Norra kajen anlägga en vändplats i anslutning till plats för ny 
sjömack. Området utgörs idag av en asfalterad yta.  
 

Kollektivtrafik 

Från Hunnebostrand finns busslinjer till bland annat Smögen, Kungshamn och Lysekil. Dock finns inga 
busslinjer som stannar inom planområdet. Närmsta hållplats finns på Stationsgatan cirka 500 meter från 
kajen i Gamla Hunnebo. 
 

Parkering, angöring 

Parkeringsplatser fanns inte i Gamla Hunnebo förrän på 1950–60-talet. I dag parkeras det längs gatorna och 
på privat kvartersmark. 
 
Parkering bör fortsättningsvis ske främst på egen fastighet där detta är möjligt. Parkeringsplatser anläggs i 
övrigt på för ändamålet lämpliga platser både i och utanför planområdet. 
 
Möjlighet finns att delar av det stora torget på Södra kajen kan användas för parkering. För att inte torget ska 
uppfattas som en ödslig och trist yta kan parkeringen till exempel delas upp i mindre enheter, som inramas 
med murar och sittplatser mot vattnet. Det lilla torget vid Södra Strandgatan får inte användas för parkering. 
 
På norra kajen finns en mindre parkering intill Bella Gästis. Här finns också en etablerad parkering för 
husbilsuppställning. Denna verksamhet föreslås fortsatt kunna bedrivas på allmän platsmark, TORG. 
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Det offentliga rummet 

De offentliga platserna vid kajerna är viktiga inslag som ger karaktär åt miljön och som är mötesplatser för 
dem som bor eller besöker Hunnebostrand. Från att ha varit utskeppningsplatser och tilläggsplatser för fisket 
och stenindustrin används hamnarna nu för fritidsbåtar. 
 
Bryggorna intill sjöbodarna har i dag fått ökad betydelse för fritidsbåtarna och hobbyfisket. Nya bryggor för 
gästande fritidsbåtar har tillkommit på senare år. De kommunala gästbryggorna sträcker sig i dag långt ut i 
hamnbassängen. 
 
Vid den norra kajen ligger idag restauranger och butiker. Den öppna platsen vid Södra kajen används i dag 
för parkering och för vissa byggnader som återvinningsstation och hamnkontor. Låga granitmurar fungerar 
som sittbänkar på kajen och påminner om att Hunnebostrand varit ett levande stenhuggarsamhälle. 
 
Inom Gamla Hunnebo finns stora ytor som tidigare varit avsedda för fiskerinäringen som kvartersmark för 
hamnverksamhet och industri. Flera av dessa ytor är i dag att betrakta som allmän plats sett till sin nuvarande 
användning, behov och det kommunala ägandet. I detaljplanen har markanvändningen TORG använts för att 
beskriva dessa platser. Detta innebär också att marken formellt övergår till att vara allmän plats.  
 
TORG är en bred användning som kan inrymma exempelvis gångtrafik, parkering, tillfällig torghandel och 
andra mindre verksamheter.  
 
Inom en yta i planområdets södra del har P-PLATS använts för att beteckna en yta som används som 
parkering sommartid och främst båtuppställning vintertid. Denna yta rymmer också en befintlig kran som 
avses finnas kvar med koppling till att ytan används för båtuppställning. 
 
I det gestaltningsprogram (Gestaltning i kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen), som tagits fram beskrivs 
hur allmän plats ska utformas och hur kulturmiljön ska värnas även för de allmänna ytorna. 
 

Offentlig och kommersiell service 

I planområdet finns en rad olika verksamheter med koppling till turistnäringen och fisket. Flera verksamheter 
är säsongsbundna och har sin främsta aktivitet sommartid. Dagligvaruhandel finns i centrala Hunnebostrand 
vid Torggatan cirka 250 meter från kajen i Gamla Hunnebo.  
 
Förskola finns cirka en kilometer öster om planområdet. Strax söder om planområdet finns grundskola F-6, 
gymnasieskola finns i Kungshamn. Övrig offentlig och kommersiell service finns i Kungshamn, cirka 10 
kilometer söder om Hunnebostrand. 
 

Handel 
Detaljplanen möjliggör handel i sjöbodar, där detta har bedömts vara lämpligt. Exteriören ska bevaras 
oförändrad även för sjöbodar som används till handel. Med hänsyn till såväl sjöbodarnas kulturhistoriska 
karaktär som stigande havsnivå och risk för översvämning lämpar sig sjöbodarna främst för säsongsbetonad 
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handel med enklare inredning av bodarna. Detaljplanen medger även handel i de fastigheter där det finns 
handel idag. 
 

Sjömacken 
Den nuvarande sjömacken med bensin och diesel för båtar ligger olämpligt ur såväl säkerhetssynpunkt som 
ur geoteknisk synpunkt. Ur säkerhetssynpunkt är läget olämpligt med närheten till platsbildningen vid Norra 
Strandgatan där många rör sig längs kajen och vistas på uteserveringen. Ur geoteknisk synpunkt är all tung 
trafik, som belastar denna del av Norra Strandgatan olämplig och kan öka risken för skred. Planförslaget 
medger att en ny sjömack ska kunna uppföras vid den Norra kajen, vilket möjliggör en flytt av 
verksamheten. När verksamhet upphör i nuvarande läge ska nödvändiga marksaneringar genomföras. 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och spillvatten. Det är kommunalt huvudmannaskap för 
vatten- och spillvatten i hela planområdet. Vatten- och spillvattennätet uppges ha god kapacitet.  
 
I planområdet finns flera befintliga brandposter. 
 

Dagvatten 
Planområdet avvattnas idag via kommunalt dagvattennät för de största delarna av området. Dagvatten avleds 
till havet via flera utloppspunkter vid kajen. Infiltrationsmöjligheterna i planområdet bedöms vara 
begränsade på grund av berg nära markytan eller berg i dagen, men också på grund av hög befintlig 
exploatering. En dagvattenutredning har tagits fram, Västvatten AB 2017-05-12. Denna visar på att 
rördimensionerna för dagvatten skulle behöva dimensioneras upp i delar av området. Det konstateras också 
att stora delar av området har berg i dagen och att angränsande berg ger osäkerheter i beräkningarna av flöde 
till området.  
 
En provtagning av dagvatten har också gjorts i två punkter, Geosigma 2017-05-15. Provtagningarna på 
dagvattnet har gjorts nära utloppspunkterna, och sedan jämförts mot riktvärden. Det framgår att riktvärdena 
överskrids för både mätpunkten vid Södra kajen och vid Torggatan vad gäller nivåer fosfor och kväve samt 
zink. För provtagningspunkten vid Torggatan är dessutom koppar, krom och suspenderande ämnen 
marginellt över riktvärdena. 
 
Detaljplanen medger inga nya byggrätter och föreslår inte heller ytterligare hårdgöring. Detaljplanens 
påverkan på dagvattenflödena bedöms därför vara begränsade. Västvatten AB har undersökt dagvattnets 
kvalitet och arbetar kontinuerligt med förnyelseplanering av ledningssystemen. Detaljplanens genomförande 
bedöms inte påverkas av detta. 
 
har påbörjat förbättringsarbeten vad gäller dagvattnets kvalitet, men detaljplanens genomförande bedöms 
inte påverkas av detta.  
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Värme 
Nya byggnadernas energianvändning ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Hur 
byggnaderna ska uppvärmas regleras inte i detaljplanen.  
 

El, tele och bredband 
El, tele och bredband finns utbyggt i området. Delar av planområdet har spänningsfall i elnätet. Det finns 
därför behov av ytterligare en transformatorstation i planområdet för att säkerställa elförsörjningen. För ny 
transformatorstation redovisas ett nytt E-område för teknikbyggnad strax nordost om korsningen mellan 
Norra Torggatan och Norra Strandgatan. 
 

Avfall 
De gamla delarna av Hunnebostrand är trånga och svårframkomliga även med liten sopbil. Därför behöver 
insamling av hushållsavfall för de allra flesta fastigheter inom planområdet ske via gemensamma 
uppsamlingsplatser på allmän platsmark. Endast för ett fåtal kan insamling ske direkt vid fastigheten. 
 
Gemensamma uppsamlingsplatser finns idag placerade längs med Södra Strandgatan samt strax utanför 
planområdet vid Hunnebovägen. Dessa uppsamlingsplatser betjänar i huvudsak fastigheter inom planområdet 
men även några som ligger i närområdet. För den norra delen av planområdet samt för den södra delen, söder 
om stora torget, behöver denna funktion byggas ut och kompletteras med nya uppsamlingsplatser. Lämpliga 
placeringar för dessa områden är vid Norra kajen, norr om vägen vid Bella Gästis, samt vid Södra kajen 
inom stora torget och vid parkeringen mitt emot St Göransö. 
 
För fastigheter med egna sopkärl medges att dessa ställs upp inom fastigheten samt att dessa tillåts inramas 
med ett enklare lågt staket eller plank, se exempelbilder nedan. Utformning bör anpassas med hänsyn till 
kulturmiljön och byggnader på den enskilda fastigheten. 
 

                         

Figuren visar exempel på inramning av sopkärl. 
 
Två återvinningsstationer (ÅVS) för återvinning av hushållens förpackningar och tidningar finns i 
Hunnebostrand, dock utanför planområdet. Närmsta återvinningscentral (ÅVC) för hushållens grovavfall och 
farligt avfall finns vid Hogenäs, Kungshamn. 
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Hälsa och säkerhet 

Buller 
Planområdet bedöms inte vara utsatt för buller från varken trafik eller verksamheter där ljudnivåerna 
överskrider rekommenderade värden. Hög musik från verksamheter som kan upplevas störande är inte en 
detaljplanefråga, utan ett tillsynsärende hos kommunens miljöenhet.  
 

Risk för översvämning 
Delar av kajen och planområdet är låglänt och kan vid en permanent eller tillfällig havsnivåhöjning till följd 
av klimatförändring eller extremväder komma att påverkas av översvämning. Byggnader i strandremsan ska 
därför bevaras som de enklare bodar de traditionellt varit, för att inte riskera att större ekonomiska värden 
förstörs vid en eventuell översvämning. Boende avses generellt inte att tillåtas i de strandnära lägena vid 
kajen med anledning av översvämningsrisken. 
 

Radon 
Genomförd spektrometeranalys indikerar att marken kan klassas som normalradonmark. För 
normalradonmark gäller att byggnader ska konstrueras radonskyddande, vilket innebär att uppenbara 
otätheter mot inträngande markluft i husgrunderna ska undvikas. Detta kan till exempel uppnås genom en väl 
utförd bottenplatta med tätade skarvar och rörgenomföringar. Även kulvertintag i byggnadens bottenplatta 
och eventuella källarytterväggar ska tätas. Åtgärder som förhindrar att sprickor i golv och källarytterväggar 
p.g.a. sättningar ska vidtas. Vidare ska tillkommande fyllnadsmassor vara låg- till normalstrålande. 
 

Förorenad mark 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar eller källor till föroreningar mer än vid den nuvarande 
sjömacken. 
 

Sjömacken 

En miljöutredning har utförts med avseende på risken för föroreningar i anslutning till den befintliga 
sjömacken i planområdet (Sjömack i Hunnebostrand – Historisk miljöinventering, Norconsult AB, 2016-05-
03).  
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Figuren visar sjömackens befintliga läge i Hunnebo. 
 
Verksamhetens ålder har inte fastställts men bedöms i utredningen ha pågått i minst 32 år. Någon gång 
mellan åren 2009 och 2010 har en ombyggnation av Sjömacken skett då tankcisternerna byttes ut och en 
tankautomat togs bort. Schaktarbeten bedöms ha skett inom fastigheten vid detta tillfälle. 
 
Kajerna i Gamla Hunnebo består delvis av fyllnadsmassor. Fyllnadsmassornas ursprung är ospecificerat och 
de kan därför potentiellt innehålla föroreningar som härstammar från fyllnadsmassornas ursprung. På 
fastigheten finns bränslecisterner som kan ge upphov till föroreningar vid påfyllning av bränsle men även 
från läckage från cisternerna. Petroleumkolväten och MTBE misstänks också kunna förekomma i 
bottensediment. 
 
En transformatorstation har tidigare funnits i närområdet. Dessa kan ge upphov till förorening av metaller, 
klorerade och icke-klorerande lösningsmedel, PCB och petroleumkolväten. Andra potentiella föroreningar 
som identifierats är risk för tennorganiska föroreningar härstammande från båttrafiken. Andra föroreningar 
som kan påträffas i båtbottenfärg är metaller, irgarol, PAH och PCB. 
 
Stenkolstjära har tidigare använts i asfaltbeläggningar och potentiellt kan de asfalterade ytorna innehålla 
stenkolstjära då dess ålder ej är fastställd. 
 
En förenklad bedömning av riskerna med sjömacken och dess tidigare verksamheter i området har 
genomförts utifrån MIFO (Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden). Olika 
riskfaktorer har tilldelats bedömningen låg, måttlig, hög respektive mycket hög för identifiera 
föroreningsnivån vilket framgår av miljöutredningen (Sjömack i Hunnebostrand – Historisk 
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miljöinventering, Norconsult AB, 2016-05-03). Sammantaget bedöms risken för föroreningar i 
undersökningsområdet som hög. Riskbedömningen kan komma att ändras vid provtagning eller om 
ytterligare information tillkommer.  
 

Rekommendationer, fortsatt hantering 

Miljöutredningen för sjömacken rekommenderar att sediment-, mark- och grundvattenundersökningar utförs 
i anslutning till identifierade potentiella föroreningskällor inför eventuell flytt av sjömacken eller vid 
markarbeten vid kajkanterna. 
 
Vid framtida markarbeten eller provtagningar ska cisternernas läge mätas in och försiktighet iakttas. 
Cisternernas ungefärliga läge bör kunna bestämmas med metalldetektor om ritning över dess läge ej erhålls. 
 

Trygghet och tillgänglighet  

Detaljplanen medger inga större förändringar i de strukturer som finns idag och därmed får detaljplanen inte 
några betydande konsekvenser för trygghet och tillgänglighet jämfört med idag.  
 
Mellan sjöbodarna finns oftast prång som ger möjlighet att se vattnet och komma ner till vattnet från gatan. 
Detaljplanen anger att flertalet av dessa ska vara allmän plats och därmed tillgängliga för allmänheten.  
 

Genomförande 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandedelen har likt planbeskrivningen ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen 
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.  
 
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS 2010:900) 
Efter genomförd granskning avses planförslaget att tas upp för antagande i Kommunfullmäktige. 
 

Organisatoriska frågor 

Tidplan  
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet: 
Antagande kv 1 2021 
Laga kraft kv 2 2021 
 
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
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Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har 
fastighetsägare en garanterad rätt att efter godkänd bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla 
till dess den ändras eller upphävs av kommunen. 
 

Huvudmannaskap 
I detaljplanen gäller kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.  
 
För tillkommande och tidigare befintliga allmänna platser inom föreliggande detaljplan är Sotenäs kommun 
huvudman.  
 
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av anläggningar 
inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det) men också 
en rättighet, för huvudmannen att förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.  
 
Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare.  
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Ansvar för anläggningar 
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell: 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftsansvarig 
 

Allmänna platser   

GATA1 Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

GATA2, GATA3, Sotenäs kommun Sotenäs kommun  

TORG, P-PLATS, PARK, 
NATUR 

Sotenäs kommun Sotenäs kommun 

 

 
Kvartersmark 

  

B, HB, HV, V, V1, Fastighetsägare, 
tomträttsinnehavare, 
nyttjanderättshavare 

Fastighetsägare, 
tomträttsinnehavare, 
nyttjanderättshavare 
(eventuellt i samver-
kan där så är lämp-
ligt)  

 
Tekniska anläggningar 

  

E Ledningshavare Ledningshavare 

u Ledningshavare Ledningshavare 

 
Vattenområde 

  

W1, W2, W3, [W4], W5. Fastighetsägare, 
tomträttsinnehavare, 
nyttjanderättshavare 

Fastighetsägare, 
tomträttsinnehavare, 
nyttjanderättshavare 
(eventuellt i samver-
kan där så är lämp-
ligt) 

 

Avtal  
Detaljplanen föranleder inte några egentliga nya byggrätter. Exploateringsavtal eller markanvisningsavtal 
upprättas därför inte med anledningen av planen. För möjliggjorda fastighetsregleringar upprättas separata 
avtal med respektive berörd fastighetsägare. 
 
För befintliga bryggor avser kommunen att tillsammans med fastighetsägare till angränsande sjöbodar 
upprätta arrendeavtal för vattenområdet där bryggorna är belägna.  
 

Dispenser och tillstånd 
Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga 
erforderliga tillstånd (exempelvis bygglov, tillstånd enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet 
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och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet uttager taxa för att behandla 
tillståndsansökan.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Planområdet berör drygt 220 fastigheter, både privatägda och kommunalägda. 
 
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas av den till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckning. 
 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Varje fastighetsägare ansvarar för ansökan om förrättning hos lantmäteriet. 
Förrättningskostnaden betalas av varje enskild fastighetsägare.  
 
Kommunen har för avsikt att ansöka om en gemensam fastighetsreglering för de fastigheter som ges 
möjlighet att utöka fastigheten. Möjlighet finns även att varje fastighetsägare ansöker om fastighetsreglering 
var för sig.  
 

Fastighetsbildning, konsekvensbeskrivning 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet. Berörda markägare 
ansöker om erforderliga fastighetsregleringar hos lantmäteriet.  
 
Nedan redovisas de fastighetsregleringar som möjliggjorts i detaljplanen. 
 

 Ellene 1:458 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma befintlig byggnad. 

 Ellene 49:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma huvudbyggnad. 

 Ellene 50:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster. 

 Ellene 51:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster. 

 Ellene 54:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster. 

 Ellene 64:1 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad. 

 Ellene 66:1, 63:1 och 61:1, kommunal mark i anslutning till fastigheterna föreslås avyttras till 

fastigheterna. 

 Ellene 67:1 får möjlighet att utöka fastighet åt öster. 

 Hunnebo 1:5 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad. 

 Hunnebo 1:30 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma en befintlig byggnad. 

 Hunnebo 1:59, 1:60 och 1:61 ges möjlighet att utökas öster ut för att byggnader ska rymmas inom 
fastighet. 

 Hunnebo 1:62 (bostadsskiftet) ges möjlighet att utökas åt väster för att inrymma befintlig altan. 

 Hunnebo 1:64 får möjlighet att utöka för att inrymma befintlig komplementbyggnad. 

 Hunnebo 1:84 får möjlighet att utöka för att inrymma befintlig altan på allmän platsmark. 

 Hunnebo 1:87 får fortsatt möjlighet att utökas för att följa områdets struktur. 
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 Hunnebo 1:101 föreslås utökas norrut på tidigare allmän plats som ändras till kvartersmark för att 
inrymma huvudbyggnad inom fastigheten. 

 Hunnebo 1:110 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad. 

 Hunnebo 1:134 ges möjlighet att utöka åt söder för att inrymma befintlig komplementbyggnad, se 
figur vid Hunnebo 1:193. 

 Hunnebo 1:137 ges möjlighet att utökas åt nordväst. 

 Hunnebo 1:191 får möjlighet att utöka fastighet i nordöst för att inrymma huvudbyggnad. 

 Hunnebo 1:193 ges möjlighet att utöka åt sydöst för att möjliggöra en framtida infart till fastigheten, 
se figur nedan. 
 

  
 

 Hunnebo 1:194 ges möjlighet att utökas åt sydväst för att inrymma befintlig garagebyggnad. 

 Hunnebo 1:197 ges möjlighet att utökas åt nordost. 

 Hunnebo 1:198 får möjlighet att utöka fastighet väster ut på tidigare allmän plats där gällande servitut 
finns. 

 Hunnebo 1:237 får möjlighet att utöka fastighet åt väster. 

 Hunnebo 1:239 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma befintlig byggnad. 

 Hunnebo 1:344 får möjlighet att utöka fastighet åt väster för att inrymma befintlig byggnad. 

 Hunnebo 1:453 får möjlighet att utöka fastighet åt väster. 

 Hunnebo 1:472 får möjlighet att utöka fastighet åt norr för att inrymma befintlig byggnad. 

 Hunnebo 1:550 får möjlighet att utöka fastighet åt öster för att inrymma befintlig byggnad. 

 Flera huvudbyggnader överlappar fastighetsgränser till andra privatägda fastigheter. Detta kan om så 
önskas av markägarna fastighetsregleras, men förorsakar inga anpassningar av detaljplaneförslaget. 

 
Nedan redovisas de föreslagna fastighetsregleringar där kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa 
in allmän platsmark utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Berörd fastighetsägare äger 
också rätt att kräva av kommunen att inlösen sker av allmän platsmark. Kostnad för förrättning i samband 
med inlösen av allmän platsmark belastar kommunen. 
 

 Kommunen löser in del av Hunnebo 1:36 som utgör GATA. 

 Kommunen löser in del av Hunnebo 1:203 som utgör GATA. 

 Kommunen löser in del av Hunnebo 1:228 som utgör GATA. 

 Kommunen löser in Hunnebo 1:296 i sin helhet, markområdena utgörs i ny detaljplan av GATA och 
NATUR. 

Kommunal mark som avses regleras till 
angränsande fastigheter. Lott A (i rött) 
avses regleras till Hunnebo 1:193 
(cirka 44 m²) och lott B (i rött) avses 
regleras till Hunnebo 1:134 (cirka 22 
m²). 
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Vissa sjöbodar och andra byggnader som legat på kommunal mark eller tidigare allmän platsmark bekräftas 
och ges kvartersmark likt befintliga sjöbodar. Dock föreslås inga fastighetsregleringar med anledning av 
detta utan de förutsätts ligga kvar på kommunalägd kvartersmark. Detta berör bland annat bodar inom de 
kommunalägda fastigheterna Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383. 
 
Byggrätter har setts över i och med detaljplanen. I grundkartan redovisas byggnation på några platser som nu 
beläggs med punktprickad mark som inte får bebyggas. Detta på grund av att byggnationerna inom dessa 
fastigheter har bedömts uppförda utan giltiga lov.  
 

Gemensamhetsanläggningar 
Detaljplanen omfattar inte några gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggning bör bildas för 
eventuella anläggningar som ska skötas och nyttjas gemensamt, såsom väg eller sophantering. 
 

Servitut och ledningsrätter 
För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda anläggningar ska kunna 
förläggas på annan plats än den egna fastigheten. Servitut eller nyttjanderätter kan ändå komma att bildas 
genom initiativ från de berörda fastighetsägarna. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning 
eller genom avtal med berörda fastighetsägare. 

De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya 
detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas med ledningsrätt. 
Kommunen avser ansöka om ledningsrätt för de kommunala ledningar som ligger inom kvartersmark som 
inte redan är upplåtna med ledningsrätt. Av plankartan framgår var u-områden är placerade och vilka 
fastigheter som och således också vilka fastigheter som påverkas av dessa.  

Varje ledningshavare ansvarar själv för att trygga sina ledningar med en rättighet. 

 

Arrenden 
För befintliga bryggor avser kommunen att tillsammans med fastighetsägare till angränsande sjöbodar 
upprätta arrendeavtal för vattenområdet där bryggorna är belägna. 
 

Tekniska anläggningar 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet avses fortsatt vara kopplat till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 
 
Motsvarande gäller hantering av dagvatten. Eventuella vidare utredning samt projektering initieras och 
genomförs av Västvatten AB. 
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Kostnad och villkor i övrigt för eventuell nyanslutning till kommunalt VA regleras enligt vid varje tidpunkt 
gällande taxa. Ansökan om anslutning till kommunalt VA sker till Västvatten AB. 
 

Trafik  
Kommunen avser att vid ombyggnad av Norra kajen anlägga en vändplats i anslutning till föreslagen plats 
för en ny sjömack.  
 

El- och teleförsörjning, uppvärmning 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Det är exploatören/berörd 
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker. 
 
Utbyggnad av ny transformatorstation ombesörjes av nätägaren. 
 

Tekniska utredningar/undersökningar 
För detaljplanen har kommunen bekostat samtliga utredningar inför samråd. 
 

Sjömack  
Vid eventuellt nyanläggande av sjömack ansvarar exploatör/verksamhetsutövare för att söka erforderliga 
tillstånd för verksamheten. Vid nedläggning eller flytt av den befintliga verksamheten ansvarar för och 
bekostar verksamhetsutövaren nödvändiga utredningar och eventuell sanering. 
 

Tryckbank  
Stabiliteten i området avses säkras med en tryckbank. Kommunen ansvara för att nödvändiga åtgärder för att 
säkra stabiliteten i området vidtas. 
 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen får kostnader för geotekniska åtgärder i anslutning till planområdet. Dock är dessa inte entydigt 
kopplade till detaljplanens framtagande. Kommunen får utgifter för inlösen av allmän platsmark enligt 
detaljplanen. Kommunen får också fortsatta kostnader för drift och underhåll av allmän plats samt utbyggnad 
av vändplats vid Norra kajen samt eventuella andra åtgärder och anläggningar på allmän platsmark. 
 
Kommunen får intäkter via planavgift som tas ut vid framtida bygglov. Kommunen får vidare intäkter från 
arrenden och uthyrning av vissa bodar på kommunal mark där verksamhet nu kan bedrivas i enlighet med 
detaljplanens användningsbestämmelser. Kommunen får också intäkter från de arrenden som avses upprättas 
för bryggorna längs kajen.  
 
För inlösen av allmän platsmark betalar kommunen förrättningskostnader. Marken kommer att värderas 
enligt gällande värderingsregler (exempelvis Expropriationslagen 4 kap.) 
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Ekonomiska konsekvenser för markägare 
Den enskilde markägaren får i vissa fall en förändrad byggrätt. Detta kan för vissa innebära nya möjligheter, 
samtidigt som det för andra kan innebära en inskränkning i bebyggelsefriheten på fastigheten. Denna 
inskränkning sker i syfte att bevara det allmänna kulturmiljöintresse som delar av bebyggelsen utgör. En 
inskränkning kan innebära begränsningar vid nybyggnation eller ombyggnad. 
 
Detaljplanen föreslår markregleringar där mark föreslås överföras från kommunal ägo till enskild eller tvärt 
om. Detta innebär kostnader dels för marken, men också för förrättningar kopplat till detta. För marken 
kommer gällande värderingsregler användas innan försäljning sker. Regleringarna kommer att innebära 
förrättningskostnader för markägare. Sotenäs kommun föreslår att dessa förrättningar görs i ett samlat grepp 
för att hålla nere kostnaderna för varje markägare och dela på den totala kostnaden. Detta kommer erbjudas 
som en del av genomförandet av detaljplanen, det är dock upp till varje markägare att avgöra om denne vid 
varje tillfälle har möjlighet att förvärva marken eller inte. Att enskilt genomföra förrättningen senare kan 
innebära en högre förrättningskostnad för den enskilde. 
 
Ett fåtal fastighetsägare får punktprickad mark som inte får bebyggas på befintliga byggnader som uppförts  
utan giltiga lov. Detta kan innebära en kostnad för markägaren vid ett återställande.  
 

Ekonomiska konsekvenser på grund av kulturmiljöskydd 

De byggnader som ges rivningsförbud (r) medför möjlighet för fastighetsägarna att göra anspråk på 
ersättning för den skada rivningsförbudet eventuellt medför. Anspråk om ersättning ska lämnas till 
kommunen efter föreläggande från kommunen. Ett föreläggande förväntas skickas ut till berörda 
fastighetsägare i samband med granskningsskedet för detaljplanen. Om inte anspråk lämnas inom två 
månader efter föreläggande går rätten till ersättning förlorad. Kommunen får inte anta detaljplanen innan 
denna tidsfrist löpt ut. 
 
Rätten till ersättning gäller endast om den skada som rivningsförbudet medför är betydande i förhållande till 
värdet av den berörda delen av fastigheten. En bedömning av skadans storlek görs av sakkunnig värderare 
när anspråk på ersättning har gjorts. 
 

Ekonomiska konsekvenser för övriga 
Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark, såsom servitut, 
ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av ägare till 
anläggningen/rättigheten. 
 
Detaljplanen i sig förväntas inte påverka ekonomi för besökande och turister till området. Eventuella åtgärder 
vad gäller parkeringsavgifter eller hamnavgifter för att reglera trafikflöden inom planområdet påverkar dock 
besökare i förlängningen. 
 
För verksamhetsutövare kan en bevarad kulturmiljö förväntas säkra tillströmning av besökare i framtiden. 
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Miljökonsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning har gjorts för att bedöma om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller inte. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. 
 
Planförslaget bedöms uppfylla nationella och kommunala miljömål vad gäller begränsad klimatpåverkan och 
en god bebyggd miljö. 
 

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan 
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna 
förändringarna kommer att ha på miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program (Miljöbalken 6 kap 11-18 § och 22 §) ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för 
alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt från sammanställningen av de 
kriterier som anges i Miljöbalken 6 kap, miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms effekterna av 
detaljplanens genomförande inte generera någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte göras. 
 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB 
Planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB då ingen ny bebyggelse avses 
tillkomma. Kommunens kuststräcka omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet”. Dessa områden är enligt 4 
kap. 1§ i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp 
får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Den föreslagna detaljplanen kan ses som bevarande av en befintlig tätort med kulturmiljövärden samt en 
utveckling av de värden och funktioner som finns på platsen varför den kan anses förenlig med riksintresset.  
 

Länsstyrelsens tidigare ställningstaganden 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande till programsamrådet, 2012-08-16, tillstyrkt att programförslaget inte innebar 
betydande miljöpåverkan. Det tillstyrktes vidare i Länsstyrelsens yttrande 2016-11-07 till 
detaljplanesamrådet att inte heller samrådsförslaget innebar betydande miljöpåverkan och att någon 
Miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver tas fram. 
 
Länsstyrelsen ansåg inte heller att programförslaget stod i konflikt med översiktsplanens ställningstaganden 
eller riksintressena enligt Miljöbalken 4 kap 1-3 §§. 
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Strandskydd 
Enligt 7 kap. 18 g § miljöbalken återinträder generellt strandskydd om 100 meter då en detaljplan upphävs 
eller ersätts med en ny detaljplan. Kommunen måste därför i och med den nya detaljplanen upphäva 
strandskyddet för området på nytt. Till plankartan har lagts en administrativ bestämmelse om att  
”Strandskyddet är upphävt inom planområdet med undantag för områden betecknade som naturområde 
(NATUR) respektive öppet vattenområde (W1 och W4)”.  
 
För strandskyddets upphävande finns särskilda skäl att åberopa enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c §. Kommunen 
menar att planområdet utgörs av mark som kan anses vara sedan tidigare ianspråktagen samt att marken och 
strandremsan som berörs generellt är exploaterad och nyttjas på ett sätt som gör att den saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Detta utgör ett särskilt skäl för upphävande inom landområden. Planområdet 
innefattar dessutom befintliga verksamheter och anläggningar knutna till exempelvis fiske och fritidsbåtslivet 
som i sin funktion är beroende av tillgång till vatten och strandremsan, vilket också utgör skäl för 
upphävande av strandskyddet inom landområdena.  
 
Utöver de särskilda skälen enligt Miljöbalken som åberopas så utgörs planområdet av en kulturhistoriskt 
betydelsefull bebyggelse med ett högt allmänt intresse för fortsatt bevarande. Även detta ger anledning att 
fortsatt låta bebyggelsemiljön bevaras och prioriteras framför strandskyddets syften inom landområdet. 
 
För området betecknat W5 upphävs strandskyddet då det där krävs att en tryckbank anläggs för att säkra 
områdets stabilitet. Då tryckbank anläggs förändras havsbottennivån så att vattnet blir för grunt intill 
nuvarande bryggor. Detta gör att de befintliga bryggorna inom W5 behöver utökas i sin omfattning så att ett 
acceptabelt vattendjup kan nås vid en ny bryggkant. Detta för att de pågående verksamheterna vid bryggorna 
ska kunna fortsätta efter tryckbankens anläggande, se åtgärdsförslaget i geoteknikkapitlet sidan 19. 
Tryckbanken och bryggorna är att betrakta som anläggningar som till sin funktion inte kan lokaliseras till 
annat läge vilket är ett särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. Likaså utgör tryckbanken också ett 
angeläget allmänt intresse genom sitt syfte att stabilisera markförhållandena och på såvis säkra både de 
pågående verksamheterna på och vid kajen samt kulturmiljön vilket också är ett särskilt skäl för upphävande 
av strandskyddet.  
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Strandskyddet återinträder vid ny detaljplan upp till den blå linje som redovisar 100 meter från strandlinjen. 
Rutnäts skraffering redovisar de ytor inom planområdet där strandskyddet upphävs. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
Detaljplaneförslaget i sig bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
vatten. Detaljplanen innebär inte att några tillkommande föroreningskällor eller större andel hårdgjord ytor 
föreslås jämfört med idag. För att ytterligare minska risken för påverkan på MKN för vatten föreslås att 
dagvattenfilter installeras i gatornas rännstensbrunnar. Detta syftar till att ge en ytterligare rening innan 
avledning till havet sker.  
 
Tryckbanken som ska anläggas i den norra delen av planområdet kräver arbeten i bottensedimenten. En 
utredning har tagits fram för att visa på hur detta ska hanteras för att minimera risken att påverka MKN 
vatten, HydroGIS 2020. Utredningen visar att den planerade åtgärden inte hindrar att MKN för 
vattenförekomsten kan uppnås. Detta styrks dels av att siltgardin ska användas vid anläggandet som hindrar 
spridning av sediment med föroreningar och uppgrumling till omgivning, men också av att en nuvarande 
mjukbotten ersätts av en hårdbotten och då ger möjlighet till en större mångfald av organismer. 
 

Vattenverksamhet 
Detaljplanen innebär att möjlighet att uppföra nya bryggor föreslås. Dessa kan utgöra anmälningspliktiga 
anläggningar enligt Miljöbalken 11 kap. med hänsyn till vattenverksamhet. För anmälan om 
vattenverksamhet ansvarar respektive anläggningsägare. 
 

Miljömål 
Riksdagen har fastställt 16 stycken miljömål för en hållbar utveckling i landet som helhet. Länsstyrelsen för 
Västra Götalands län anser att 15 av dessa berör deras områden. Sotenäs kommun har tillsammans med 
Munkedals och Lysekils kommuner en miljöpolicy för hur arbetet i kommunen ska skötas i syfte att ha 
miljön i fokus och på bästa sätt inte riskera att strida emot de nationella miljömålen. 
 
Flera av de av Länsstyrelsen utpekade miljömålen berör detaljplanen i olika omfattning. De som berörs 
främst är miljömål nummer 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård och miljömål nummer 15, God 
bebyggd miljö. Föreslagen detaljplan bedöms bidra till att miljömålet rörande ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård” uppfylls bland annat genom att förutsättningar för boende och verksamheter kvarstår och 
i viss mån ges utvecklingsmöjligheter inom planområdet för att skapa ett rikare utbud för turism och boende. 
Miljömålet rörande ”God bebyggd miljö” berörs på så vis att en unik skärgårdsmiljö ges ett stöd och 
reglering i detaljplan som syftar till att med hänsyn förändra och utveckla bebyggelsen samt bevara den 
kulturhistoriskt värdefulla karaktären som helhet i bebyggelsemiljön. 
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Ändringar efter granskning 
Efter den andra granskningen har planen bearbetats på nytt utifrån inkomna synpunkter i granskning 2 och de 
tidigare remissrundorna i samrådet och granskning 1.  
 
De ändringar som gjorts i plankartan berör främst den norra delen av planområdet. Dels har förändring av 
byggrätt gjorts för fastigheten Ellene 34:2 där mer mark som inte får bebyggas har lagts in med hänsyn till att 
markstabiliteten inte tillåter ytterligare belastning. Plangränsen har också korrigerats i norr. Småbåtshamnen 
och ny sjömack längs den norra kajen har planstöd i gällande detaljplan och därför tas inte vattenområden i 
denna del med i detaljplanen. Kommunen bedömer att ändringen av plangräns i detta läget är en mindre 
ändring och inte är av betydelse för planförslagets syfte.  
 
Två ytor som innehåller pumpstationer har givits användningen E för tekniskanläggning. 
 
Planbeskrivningen har justerats och kompletterats utifrån frågor rörande geoteknik, miljökvalitetsnormer för 
vatten samt strandskydd. Kommunen bedömer att dessa ändringar är av en förtydligande karaktär och saknar 
betydelse för detaljplanens syfte.  
 
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna inför antagandet. 
 
Planen beräknas preliminärt kunna antas av fullmäktige under det första kvartalet 2021. När planen vunnit 
laga kraft kan bygglov, förrättning eller andra åtgärder ansökas om i enlighet med detaljplanen. 
 

Medverkande 
Planhandlingarna är framtagna av Norconsult AB tillsammans med Sotenäs kommun, genom 
planeringsarkitekt Gunnar Håkansson och planeringsarkitekt Adam Västernäs. Från Norconsult AB har 
också Erik Wikström och Sonja Pettersson deltagit med specialistkompetens. Tjänstemän från berörda 
kommunala förvaltningar har också deltagit i arbetet med detaljplanen. Kommunens handläggare har varit 
Amanda Jansson. 
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