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INLEDNING 
 

Bakgrund 
Solbacken LTH AB inkom 2016-03-14 med en ansökan om att ändra gällande 
detaljplan från allmänt ändamål till ett ändamål som tillåter vandrarhem och 
bostäder för att kunna fortsätta driva verksamheten på samma sätt som tidigare. 

 
Syfte 
Planens syfte är att ändra användningen på fastigheten Hovenäs 1:420 från 
allmänt ändamål till ett ändamål som tillåter vandrarhem och bostäder samt 
att utöka byggrätten inom fastigheten.  

Fastigheten är idag bebyggd med ett vandrarhem. Enligt gällande detaljplans 
bestämmelser, Byggnadsplan för huvuddelen av Hovenäsets municipalsamhälle 
från 1949, får endast verksamheter med ett offentligt organ som huvudman 
tillåtas. För att kunna bedriva verksamheten som enskild huvudman finns det 
behov av en ny detaljplan med bestämmelser som säkerställer användningen.  

 

 
                  
                        Planområdets läge är markerat med röd ring 
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Planområdet 
 

Läge, areal och avgränsning 
Planområdet är beläget på Hovenäset och har en yta på ca 2820 kvm. Planområdet 
omfattar fastigheten Hovenäs 1:420. Planområdet avgränsas av Rösevägen i öster 
samt av Klockaregatan i norr.  

 
 Flygbild med planområdet markerat 

 
Markägoförhållanden 
Fullständig redovisning av ägoförhållanden, servitut och samfällighet inom och intill 
planområdet redovisas i den fastighetsförteckning som utgör en del av 
planhandlingarna.  

Planprocessen  
En detaljplan arbetas fram för att juridiskt reglera och utreda hur marken får nyttjas 
och användas utifrån ett flertal aspekter. Processen regleras i Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900, SFS 2014:900). Detaljplanen består av planbeskrivning (denna 
handling), som beskriver förutsättningar, förändringar och konsekvenser kring 
planförslagets utformning samt en plankarta med bestämmelser om 
markanvändning.  

Denna detaljplan bedrivs med ett så kallat standardförfarande vilket tillämpas om 
förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande, saknar betydande intresse för allmänheten samt inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan.  

 

 
                     Här är vi nu 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
Planer 
 
Översiktsplan (ÖP 2010) 

I kommunens översiktsplan ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige 2010-12-06, 
ligger planområdet inom tätortsområdet för Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset 
som ett av de generella utvecklingsområdena för tätortsområdet p g a befintlig 
bebyggelse och tillgången till servicecentra. 

 
Aktuellt planförslag är förenligt med riktlinjerna i ÖP 2010.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   planområdet 

 

 
 
                      
 

Utdrag över Hovenäset ur ÖP 2010, planförslag 
 

 
   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
planområdet 

 

 

 

 
 
 
 
 

Utdrag över Hovenäset ur ÖP 2010, förutsättningar 
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Detaljplaner och planförslaget 

Planområdet berörs av två detaljplaner, vars genomförandetider gått ut. I den 
nordligaste delen omfattas planområdet av detaljplan 1427-P86/8 Förslag till ändring 
och utvidgning av byggnadsplan för Hovenäset, området Björnemyr, fastställd 1986. 
Den berörda delen utgör allmänt ändamål (A).  

 
Detaljplan 1427-P86/8 med detta planområde markerat med röd, streckad linje 

 

Större delen av planområdet omfattas av detaljplan 14-HOV-5 Byggnadsplan för 
huvuddelen av Hovenäsets municipalsamhälle, från 1949. Planen anger 
användningen allmänt ändamål (A).  

 

   
Del av detaljplan 14-HOV-5 med detta planområde markerat med röd, streckad linje  
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Kommunfullmäktiges vision 2020 
Vision 2020 omfattar övergripande och långsiktiga mål som ligger till grund för och 
är vägledande i hela den kommunala verksamheten. Vision 2020 lyder: ”Det goda 
kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro” 
och beskrivs under följande punkter: 

Ett gott liv i Sotenäs-hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors 
lika värde. 

• Hållbar utveckling- demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

• Goda betingelser för företagande 

• En attraktiv besökskommun 

• Alla finner sitt önskade boende 

• Ett rikt fritids- och kulturutbud 

• Ett livslångt lärande 

 

Planförslaget tillgodoser framförallt möjligheten att vara en attraktiv besökskommun. 
 
Övriga kommunala beslut 
Kommunstyrelsen (KS) 2016-11-23 § 220 
Beslut om planläggning. 

Byggnadsnämnden (BN) 2019-04-11 § 47  
Beslut om att återremittera ärendet för vidare utredning gällande den kommunägda 
parkeringen och gång- och cykelvägen söder om planområdet. Byggnadsnämnden 
delegerar till byggnadsnämndens arbetsutskott (BNau) att godkänna 
samrådshandlingar samt besluta om samråd.  
Byggnadsnämndens arbetsutskott (BNau) 2019-04-24 § 47 
Beslut om att godkänna samrådshandlingarna daterade 2019-03-06, att planens 
genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att skicka ut 
planförslaget på samråd. 

Byggnadsnämnden (BN) 2019-09-26 § 105 
Beslut om att godkänna samrådsredogörelsen samt att granskningshandlingar ska 
upprättas i enlighet med samrådsredogörelsens förslag till fortsatt arbete och 
därefter ställas ut för granskning.  
 
 
BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 

 
Särskilda hushållningsbestämmelser, MB 4 kap 2-3 §§ 
 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med hänsyn till sina 
natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. Ingrepp i dessa miljöer får 
göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
det lokala näringslivet.  

Planområdet berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna för den obrutna 
kusten och för det rörliga friluftslivet, 4 kapitlet 2–3 §§ Miljöbalken. Då planområdet 
sedan tidigare är planlagt och planen innebär en utveckling inom tätorten bedöms ett 
genomförande av planen inte medverka till någon negativ påverkan på den obrutna 
kusten eller det rörliga friluftslivet. 
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för 
mark, vatten, luft och miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 
Miljökvalitetsnormer omfattar föroreningar i utomhusluft, vatten, omgivningsbuller, 
havsmiljö samt fisk- och musselvatten.  

Då planförslaget syftar till att säkerställa befintlig användning inom en redan 
avstyckad och bebyggd fastighet bedöms ett genomförande av planförslaget inte 
påverka någon av miljökvalitetsnormerna. Den fastighet som planförslaget omfattar 
är ansluten till det kommunala VA-nätet. Dagvatten från planområdet kan fördröjas 
och renas inom fastigheten om det behövs. Luftkvalitet eller bullerförhållanden 
påverkas inte av planförslaget. 
 
Strandskyddet 

 
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

 

 
 
BEHOVSBEDÖMNING 

 
Kommunen ska enligt 6 kap 11 § MB ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. 

 
Sammanfattning 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Förslaget 
bedöms inte medföra skada på riksintresse eller natur- och kulturvärden i området. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära ett överskridande 
av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna 
i kommunens översiktsplan. 

 
Ställningstagande 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte 
genomföras.  

Länsstyrelsen anger i sitt yttrande 2019-06-10 att man delar kommunens 
åsikt. Således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
 

Bebyggelse 
Det aktuella området ligger på Hovenäset, mitt i befintligt bostadsområde, mellan 
Klockaregatan och Rösevägen. Tomten har tidigare varit bebyggd med en skola som 
byggts om och ändrats till vandrarhem samt en lägenhet. Bebyggelsemiljön har en 
regelbunden struktur och är placerad uppe på berget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
Modernare hus väster om planområdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Äldre hus öster om planområdet 
  



10 (16) 
 

 

 

 
I gällande detaljplan från 1949, gäller följande för den aktuella fastigheten: 

• A=allmänt ändamål 

• 1/3 av tomten får bebyggas 

• punktprickad mark inte får bebyggas 

• byggnader ska förläggas minst 4,5 meter från tomtgräns 

• högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 10 meter, max 45 graders 
taklutning  

 
Enligt planförslaget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planförslaget innebär att fastighetens användning regleras för vandrarhem och 
bostäder. Planens avsikt är att ge förutsättningar för en varsam ombyggnad och att 
utöka byggrätten inom fastigheten.  

Byggnadens höjd regleras genom en högsta tillåtna nockhöjd utifrån grundkartans 
nollplan. Taket ska utformas med takvinkel mellan 22 och 35 grader. 

Planförslaget ger utrymme för ca 50 cm högre nockhöjd än befintlig byggnad för att 
kunna inrymma en modern takkonstruktion med isolering samt att nyttja vindsplanet 
bättre. Befintlig nockhöjd är +24,0 meter och högsta tillåtna nockhöjd blir därmed 
+24,5 meter.  

För komplementbyggnader och campingstugor är högsta byggnadshöjd 3,0 meter.  

Takkupor på huvudbyggnad ska ha sadeltak och får uppta högst 60% av takets 
längd. 

Huvudbyggnad och campingstugor ska placeras minst 4,0 meter från 
fastighetsgräns. 

Komplementbyggnader ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns. 

Tillbyggd del av huvudbyggnad ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns, 
såsom ramper, balkonger, altandäck och skärmtak. 

 
  

 Befintlig byggnad Enligt gällande 
detaljplan 

Enligt planförslaget 

BYGGNADSHÖJD 6,3 m 10,0 m -  

NOCKHÖJD + 24,0 m - + 24,5 m 

TAKLUTNING 33 grader 45 grader 22- 35 grader 

BYGGNADSAREA ca 560 kvm (20 % 
av totalt 2820 kvm 

ca 940 kvm (1/3 del 
av totalt 2820 kvm) 

ca 940 kvm (1/3 del 
av total 2820 kvm) 
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Mark 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom planområdet av berg. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Marken inom planområdet består av asfalterade, hårdgjorda ytor samt mjukmark i 
form av en klippt gräsyta invid berget i väster. Berget är relativt flackt och avrundat. 
Längs bergets nedersta del finns ett område med träd och markvegetation.  

Bedömningen är att risk för ras och skred inte finns inom eller i anslutning till 
planområdet.  

Terrängen faller söderut med en nivåskillnad på ca 2 meter samt en betydlig 
nivåskillnad mot Rösevägen avgränsad med en mur, ca 2 meter hög. 

 
 

 
Gräsytan mot berget i väster. 
 

 
Trafik och parkering 
Planområdet nås från allmän väg, väg 872, via norra eller södra tillfarten till 
Hovenäset. Tillfart till planområdet sker från Klockaregatan i norr. Enligt 
parkeringsnormen för Sotenäs kommun, inom tätortszonen, anges 
parkeringsbehovet för flerbostadshus till 18 bilplatser/ 1000kvm BTA samt 24 
cykelplatser/1000 kvm BTA och för hotell till 20 bilplatser/ 1000kvm BTA. Parkering 
ska ordnas på den egna fastigheten. 

Minst 18 parkeringsplatser finns på fastigheten redan idag. 
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    Vägstruktur i anslutning till planområdet. 
 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA. Anslutning finns till 
kommunens ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.  

Fastigheten är redan bebyggd. Marken utgörs i övrigt till stora delar av asfalterade 
ytor och berg vilket gör att infiltration med fördröjning och rening av dagvatten inom 
fastigheten är begränsad. Ett mindre område med mjukmark finns i den västra 
delen. Inom ramen för planen finns dock förutsättningar att öka infiltrationen genom 
exempelvis anläggning av fördröjningsmagasin eller genom att parkeringsytorna 
utformas med armerat gräs.  

Om det behövs kan fördröjning och rening av dagvatten därmed anordnas inom 
planområdet. 

 
Övrigt 
El, tele, bredband 
El, tele och bredband finns utbyggt inom Hovenäset. 
 

Avfallshantering 
Sophämtning sker inom fastigheten. Tillräckligt utrymme finns för sophantering och 
framkomligheten för renhållningsfordon är god. Avfallsutrymmet ska dimensioneras 
så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer 
inom planområdet. Vid gemensamma utrymmen ska uppställningsplats för sopbil 
vara i direkt anslutning till soputrymmet så att kärlen kan tömmas utan dragväg. 
Marken mellan sophus och uppställningsplats ska ha hårdgjord yta och 
transportvägar fram till soputrymmet ska följa Rambos anvisningar.  
 
Återvinningsstation finns på Hovenäset.  
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Hälsa och säkerhet 
Berggrunden i området är radonförande. Byggnader där människor vistas mer än 
tillfälligt ska utföras radonsäkert. 

 
Lämpligheten för planläggning ska ske utifrån möjligheten att lokalisera bebyggelse 
till mark som är lämpad för ändamålet bland annat utifrån risken för översvämning 
till följd av skyfall. Fastigheten Hovenäs 1:420 är högt belägen liksom den befintliga 
tillfartsvägen. Någon risk för människors hälsa eller skada på bebyggelsen bedöms 
inte finnas vid ett skyfall motsvarande hundraårsregn. Vid skyfall bedöms 
avrinningen från fastigheten med hänsyn till de topografiska förutsättningarna ske 
via gång- och cykelvägen för att slutligen nå hamnbassängen sydost om 
planområdet. Lutningen ner till havet bedöms vara så stor att risken för omfattande 
negativa konsekvenser på människors hälsa eller skada på byggnader på grund av 
översvämningar vid ett skyfall är mycket begränsade. 
 

 
GENOMFÖRANDE 

 
Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Beskrivning av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

 
Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det att detaljplanen vinner laga 
kraft. Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att 
genomföras. 

Ansvarsfördelning, fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för genomförande, skötsel och 
underhåll. 

Planen innehåller ingen allmän platsmark. 

Sotenäs kommun har ledningsrätt över Hovenäs 1:420. Ledningsrätten säkerställs i 
detaljplanen med en administrativ bestämmelse (u) samt punktprickad mark.  
Fastighetsägaren ansvarar för, och bekostar, flytt av de två komplementbyggnader 
som idag är placerade över ledningsrätten respektive inom GA:22. Ny placering ska 
ha stöd i aktuell detaljplan. 
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Byggnader som berör ledningsrätt och GA:22 och som ska flyttas. 

 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 

Planförfarande 
Detaljplanen bedrivs med så kallat standardförfarande. 

 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet: 

 

maj - juni 2019  Samråd 

februari 2020     Granskning 

april 2020       Antagande 

maj 2020      Laga kraft 
 

Justeringar inför antagande  
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget inkommit som 
föranleder mindre kompletteringar av planhandlingarna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att föreslagna ändringar av 
planen inför antagande är av sådan art att det inte krävs en ny granskning.  

Justeringar som föreslås:  
• Planbeskrivningen kompletteras med information kring transportvägar och 

utrymme för avfallshantering. 
• Planbeskrivningen justeras avseende formuleringarna kring spillvatten. 
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Medverkande i planarbetet 
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Marijana Kitl, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
 
          

 
Johan Fransson    Marijana Kitl 
tf Plan- och exploateringschef                 Planarkitekt  
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