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Detaljplan för Hällebo 2, del av Hunnebo 1:647 m fl. 
 

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING 2    

Hur granskningen har bedrivits 

Granskning 2 av detaljplan för Hällebo 2, del av Hunnebo 1:647 m fl. har genomförts i 
enlighet med PBL 2010:900 (SFS 2014:900). 
 
Granskningshandlingar för detaljplanen, har varit utställda för granskning under tiden 
18 juni - 9 juli 2021. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: www.sotenas.se.  
 
Granskningen kungjordes på anslagstavla i Kommunhuset, Kungshamn, samt genom 
annons i Bohusläningen införd 18 juni 2021. 
 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt 
fastighetsförteckning, har genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra 
sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av granskningen har 10 yttranden inkommit från 8 remissinstanser och 2 
sakägare. Inga sakägare motsätter sig detaljplanen. Yttrandena har pga. sin omfattning i 
vissa fall sammanfattats.  
 
1. Länsstyrelsen 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av 
Länsstyrelsen. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Länsstyrelsen anser att kulturmiljöfrågorna är hanterade. Beslut om arkeologisk 
delundersökning för den kvarvarande fornlämningen finns.  
Efter genomförd arkeologisk undersökning kommer fornlämningsskyddet att hävas och 
berörda delar av fornlämningen är då borttagna. Kvarvarande delar av fornlämningen, 
norr och nordöst om planområdet, kvarligger.  
Det är dock önskvärt att plankartan med planbestämmelser uppdateras så att den del av 
fornlämningen som kvarligger markeras med begränsningslinje och (R), run-R inom 
parentes, samt förklaring. 
Kommentar 
Fornlämningarna inom planområdet är borttagna enligt slutmeddelande från 
Länsstyrelsen 2021-07-08. 
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2. Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Fastighet och tomt 
1 I egenskapsbestämmelsen e1 relateras byggnadsarean för enbostadshus till 200 kvm 
per fastighet/tomtplats. 
Lantmäteriet vill påminna om begreppet fastighet är ett äganderättsligt begrepp medan 
begreppet tomt inte har någon betydelse i äganderättsligt hänseende. Begreppet 
tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark 
avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till 
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” 
(definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En fastighet kan ibland innehålla flera tomter 
och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. 
Lantmäteriet ser det som problematiskt att byggnadsarean relateras till både fastighet 
och tomt eftersom det är olika sak. För att undvika otydligheter vid genomförandet 
så det bör bestämmelsen omformuleras. Förslagsvis bör byggnadsarean relateras 
till enbart fastighet. 
 
Gemensamhetsanläggning 
2 I planbeskrivningen beskrivs att kommunen är väghållare för Asslerödsvägen. Lantmäteriet 
kan dock konstatera att eftersom det finns en gemensamhetsanläggning så är det 
gemensamhetsanläggningen med dess förvaltare Ståleröds Vägsamfällighet som är huvudman 
och ansvarig för väghållningen. När det ska ske större upprustningsåtgärder (och dessa ska ingå 
i gemensamhetsanläggningen), så behöver anläggningsbeslutet omprövas. Det sker genom en 
anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. Det gäller även om upprustningsåtgärderna bekostas 
av kommunen och marken som tas i anspråk tillhör kommunen. Att kommunen står för hela 
underhållet av vägen får anses vara ett frivilligt åtagande. För att kommunen formellt sett ska 
kunna vara huvudman för väghållningen för hela eller delar av Asslerödsvägen så krävs att de 
aktuella delarna av vägen planläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Gemensamhetsanläggningen bör då upphävas inom den allmänna platsen. I planbeskrivningen 
framgår att kommunen avser ansöka om att få en syssloman förordnad av Länsstyrelsen. Om det 
finns en fungerande styrelse i Ståleröds Vägsamfällighet idag så kan Lantmäteriet inte se att det 
finns någon möjlighet att tillsätta en syssloman. Om kommunen och delägarna är eniga om att 
kommunen ska sköta vägen i praktiken så får det vara en uppgörelse mellan kommunen och 
Ståleröds Vägsamfällighet. För att fastigheterna längs med vägen ska ha rättighet att använda 
Ståleröd ga:1 fram till allmän väg, så behöver de ha andelstal i gemensamhetsanläggningen. I 
samband med avstyckning bör fastigheterna därför anslutas till gemensamhetsanläggningen 
(anslutning enl. 42 a § AL). Andelstal medför en rättighet att använda vägen och en skyldighet 
att bidra till kostnaderna för vägens drift och underhåll. Dessa andelstal kommer att användas 
om kommunen upphör med sitt frivilliga åtagande om att sköta vägen. Det behöver framgå av 
planbeskrivningen att samtliga nya fastigheter inom det föreslagna planområdet bör erhålla 
andelstal i Ståleröd ga:1 och att när kommunen står för att bekosta väghållningen så sker det 
som ett frivilligt åtagande. Om vägen ska byggas om eller förbättras i större omfattning behöver 
en omprövning ske för att dessa delar ska ingå i gemensamhetsanläggningen. Ett alternativ till 
detta är att kommunen planlägger hela eller delar av Asslerödsvägen som allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap och övertar huvudmannaskapet och ansvaret för vägen. Det senare 
alternative skulle också föranleda en omprövning av gemensamhetsanläggningen för att 
upphäva den i de delar som blir allmän plats. 
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Delar av planen som bör förbättras/ses över 
Grundkartan 
Gällande gemensamhetsanläggning Ståleröd ga:1 saknas i grundkartan. 
 
Byggnadsarea 
3 I planbestämmelserna e2 och e3 har byggnadsarean relaterats till 1/3 av fastighetens area. 
Lantmäteriet vill påminna om att en fastighet kan ha mark även utanför kvartersmarken och 
planområdet vilket gör att bestämmelsen kan få oönskad effekt. Lantmäteriet noterar att det är 
vanligt att byggrätten relateras till en viss andel av fastighetens area inom användningsområdet. 
 
Enskild och allmän kvartersmark 
4 Inom planområdet förekommer kombination av så kallad allmän kvartersmark (mark för annat 
än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark. Användningen S-skola, förskola betraktas 
som allmän kvartersmark och det bör beaktas att det till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 
kap. 13 § PBL har kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för annat är enskilt 
bebyggande, om användningen för det avsedda ändamålet (skola i detta fall) inte kan anses 
säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen löser in sådan mark enligt 14 kap. 14 § 
PBL. Det här kan leda till problem – exempelvis finns möjligheten att ingen skola byggs ut 
inom BS-området och enbart bostäder byggs istället. Inlösenrätten för skoländamålet finns då 
ändå kvar. Lantmäteriet kan inte bilda en fastighet för enbart det enskilda 
kvartersmarksändamålet (bostad eller skola) som blir frigjord från denna belastning och risk, 
utan reglerna kan åberopas när som helst i framtiden. Både fastighetsägaren och kommunen kan 
begära inlösen av området för skoländamål trots att området är utbyggt för det enskilda 
ändamålet B. Det blir ett osäkert läge för båda parter för vad som kan ske i området. 
Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och allmän 
kvartersmark åt. Ett förslag till att undkomma denna problematik är att man specificerar var B 
respektive S ska gälla så att de hålls åtskilda. Om förhållandena är så att kommunen ändå vill gå 
vidare med förslaget med kombination av allmän och enskild kvartersmark, och gör 
bedömningen att eventuella problem eller risker med detta är liten eller ingen, så bör denna 
bedömning redovisas och motiveras i planbeskrivningen.  

Kommentar 
1 Planbestämmelsen e1 ”Största byggnadsarea för enbostadshus är 200 kvm per 
fastighet/tomtplats, varav högst 50 kvm får vara komplementbyggnader” ändras till 
”Största byggnadsarea för enbostadshus är 200 kvm varav högst 50 kvm får vara 
komplementbyggnader”. 
 
2 Planbeskrivningen förtydligas med att kommunen är väghållare för Asslerödsvägen, 
att en syssloman är utsedd att förvalta gemensamhetsanläggningen. 
 
3 Planbestämmelsen e2 ”Största byggnadsarea för flerbostadshus är 1/3 av fastighetens 
area” ändras till ”Största byggnadsarea för flerbostadshus är 1/3 av fastighetens area 
inom användningsområdet”. 
Planbestämmelsen e3 ”Största byggnadsarea för skola och förskola är 1/3 av 
fastighetens area” ändras till ”Största byggnadsarea för skola och förskola är 1/3 av 
fastighetens area inom användningsområdet”. 
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4 Enskild och allmän kvartersmark, användningen B eller S, ska ge kommunen en 
flexibilitet för framtida användning eftersom det i dagsläget inte är bestämt om förskola 
eller skola behövs inom planområdet. Betydelsen av de båda möjliga användningarna 
ska förtydligas i planbeskrivningen. 
 
3. Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra. 
 
4. SGI 
SGI har tidigare lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan /1/. I vårt tidigare yttrande 
ställde vi oss frågande till om åtgärden avseende bergschakt var tillräckligt säkerställd 
då den inte var införd på plankartan. Kommunen svarar i utlåtande efter granskning /5/ 
att ”Rekommendationer om besiktning efter eventuella sprängningsarbeten kommer att 
följas upp av kommunen. Lämpliga planbestämmelser finns inte varför det anges som 
en upplysning på plankartan.” SGI noterar dock att sådan upplysning inte finns på 
plankartan, och att frågan om att åtgärden är tillräckligt säkerställd kvarstår. 
 
Kommentar 
Besiktning efter eventuella sprängningsarbeten ingår i genomförandet av detaljplanen 
och kan inte säkerställas i en detaljplan.  
 
5. Rambo 
Rambo vill förtydliga att kärlskåp för Hällebo 1 finns nu på den så kallade vändslingan 
för bussar. 
I planen visar ni exempel på skafttomter. Dessa har ingen vändzon? och kan då heller 
inte ha kärl på sin tomt. Det nationella målet är att alla (nya fastigheter) ska kunna 
erbjudas bostadsnära insamling av förpackningar, glas och metall samt utsortering av 
matavfall. 
Kommentar 
Planbeskrivningen förtydligas med att skaften på respektive skafttomt ska ha plats för 
sopkärl i anslutning till den allmänna gatan.  
 
6. Västvatten 
Planbeskrivning  
Under ”Fastighetsbildning” sidan 24 stycke 2 sista meningen.  
Sotenäs Vatten vill förtydliga att det inte är aktuellt med gemensamhetsanläggningar för 
VA inom kommunalt verksamhetsområde. Däremot är det viktigt att man i samband 
med fastighetsbildning bildar nödvändiga rättigheter för kommunala VA-ledningar.  
I övrigt har Sotenäs Vatten AB ingen erinran i ärendet.  
 

Kommentar 
Planbeskrivningen justeras så det framgår att gemensamhetsanläggningar inte ska bildas 
för VA inom kommunalt verksamhetsområde. 
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7. Västtrafik 
Västtrafik k har inget att erinra mot planförslaget, men vi vill påpeka att om det i ett 
senare skede blir aktuellt att anlägga en skola i området, vilket planläggningen avser 
medge, så behöver utrymme säkras för buss i skolskjutssynpunkt inom området. 
 
Kommentar 
Tack för synpunkterna. 
 
8. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 
 
 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
 
9.  Ellevio 
Ellevio har fortfarande inget ytterligare att erinra, förutom att det i DP står Fortum, det 
får ni gärna ändra till Ellevio AB. 
Kommentar 
Planbeskrivningen justeras med rätt namn på elbolaget. 
 
10.  Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget 
att erinra. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter  

• Länsstyrelsen önskar markeringar på plankartan för fornlämningar utanför 
planområdet. 

• Lantmäteriet har synpunkter på planbestämmelserna och beskrivningen av 
genomförandet av planen. 

• Rambo har synpunkter på tillfarterna till skafttomter. 
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Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som föranleder 
justeringar av planhandlingarna.  
 
Justeringar som föreslås: 
Planbeskrivningen 

• Planbeskrivningen förtydligas angående genomförandet av detaljplanen. 
• Planbeskrivningen förtydligas angående användningsbestämmelsen BS. 
• Planbeskrivningen förtydligas gällande sopkärls placering på skafttomter. 
• Redaktionella justeringar. 

 
Plankartan 

• Planbestämmelserna e1, e2 och e3 justeras. 
 

Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

Från granskning 1 
• Hunnebo 1:675 
• Ståleröd 1:9 
• Askums-Anneröd 1:16 

 
 
 
Plan -och byggenheten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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