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

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING    

Hur granskningen har bedrivits 

Granskning 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 5 
februari - 26 februari 2020. 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 5 februari 2020. 
 
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 19 yttranden inkommit från 9 remissinstanser och 
10 sakägare. 9 sakägare motsätter sig detaljplanen. Yttrandena har pga. sin omfattning i 
vissa fall sammanfattats.  
 
1. Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
 Länsstyrelsen befarar inte att:  
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt.  
• Mellankommunal samordning blir olämplig.  
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.  
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Synpunkter på granskningshandlingen  
De synpunkter som framfördes under samrådet våren 2013 har i allt väsentligt beaktats 
och tillgodosetts med hänsyn till den nya avgränsningen av planområdet som har gjorts 
till granskningen.  



 
 

 
2021-04-29 | Utlåtande | Byggnadsnämnden | Dnr BN 2011/1415 

 

2 (14) 
 

 
Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Minskningen av planområdet och anpassningar till kända fornlämningar, genom att de 
huvudsakligen förläggs inom naturmark, är bra men behöver avgränsas av arkeologiskt 
sakkunnig. Fornlämningarna kan i möjligaste mån sparas inom naturmark, men för att 
kunna göra tillräckliga anpassningar av planen behöver fornlämningarna definitivt 
avgränsas. Enda sättet att göra det är genom arkeologisk förundersökning i avgränsande 
syfte. Innan resultaten från en sådan förundersökning är gjord, kan Länsstyrelsen inte 
göra en korrekt bedömning av vad påverkan på kulturmiljön skulle innebära med detta 
planförslag. Den arkeologiska förundersökningen behöver således utföras innan ett 
antagande av planen kan ske. 

Kommentar 
Kommunen har lämnat in en ansökan om ingrepp i fornlämning till 
Länsstyrelsen och den arkeologiska undersökningen ska utföras och resultaten 
inarbetas i planförslaget innan detaljplanen antas. 

2. Lantmäteriet 
 

Delar av planen som bör förbättras 
Oklara lokaliseringar på avtalsservitut och nyttjanderätter 
I fastighetsförteckningen framgår att det finns avtalsservitut för vattenledning och 
kraftledning, samt nyttjanderätter för tele och markområde inom planområdet som inte 
är lokaliserade. Detta bör utredas, så att samtliga rättigheter inom planområdet är 
utredda. 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
På s. 20 under rubrik ”vatten och avlopp” står att ”både spillvatten och vattenledningar 
ansluts till befintligt kommunalt va-nät vid intilliggande bostadsområde i sydväst”. På s. 
22 framgår att ”utbyggnaden av de gemensamma vatten och avloppsnätet genomförs av 
Sotenäs kommun”. 
 
I planhandlingarna är det oklart om hela bostadsområdet ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning för VA som ska ansluta på kommunens förbindelsepunkt, 
eller om kommunen avser att lösa anslutningspunkt till det kommunala nätet vid varje 
ny fastighetsgräns. Det behöver förtydligas. 
 
Befintliga gemensamhetsanläggningar 
Söder om planområdet finns idag en befintlig gemensamhetsanläggning Ståleröd ga:1 
som omfattar Asslerödsvägen. I planbeskrivningen framgår att åtgärder tidigare gjorts 
på vägen inför denna planläggning. Det som dock ej finns beskrivet i planbeskrivningen 
hur denna gemensamhetsanläggning kommer påverkas av planförslaget. I samband med 
att planförslaget genomförs kommer det att bildas nya fastigheter, som alla kommer 
behöva använda och få del i Ståleröd ga:1 för att ta sig ut till allmän väg. 
En andel i gemensamhetsanläggning innebär också en skyldighet för delägarna att 
underhålla vägen i framtiden. Kommunen behöver förtydliga i planbeskrivningen att 
Ståleröd ga:1 finns, samt att de nya fastigheterna inom planområdet kommer få del i det 
gemensamma ansvaret för Asslerödsvägens förvaltning. Det är viktigt eftersom framtida 
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förvaltning av vägen är en del av de ekonomiska konsekvenser som plangenomförandet 
medför. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.) 
 
Dela upp olika bestämmelser  
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitalisering av 
detaljplaner, bör varje reglering formuleras som en egen tydlig planbestämmelse med 
eget lagstöd samt redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. Se exempelvis 
BS – som innehåller två användningsbestämmelser enligt 4 kap. 5 § PBL, Bostäder, 
Skola.  
 
Likaså innehåller egenskapsbestämmelse om högsta byggnadshöjd, utnyttjandegrad och 
placering bestämmelser både för huvudbyggnad och komplementbyggnader. 
Bestämmelserna bör delas upp så att byggnadshöjd för huvudbyggnad resp. 
komplementbyggnad redovisas var för sig. 
 
Plankartan följer inte boverkets rekommendationer  
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett 
enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. 
Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med 
planstart under tiden fram till och med december 2014. För denna typ av detaljplaner 
bör som bekant PBL Kunskapsbanken (i den form som gällde fram till årsskiftet 
2014/2015), tillämpas som Boverkets rekommendationer för utformning av planen. 
Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget 
motiv angivet till varför så har skett: 
Hänvisning till aktuella paragrafer i PBL är inte nödvändigt, men är förstås upplysande 
och bra.  
Det saknas beteckning som redovisar två olika höjder samtidigt, i boverkets 
planbestämmelsekatalog.  
Område som saknar användning  
På plankartan finns ett område som saknar beteckning för vilken användning som ska 
gälla för området. Lantmäteriet noterar att området har samma färgnyans som 
användningen NATUR, men det är ett krav i 4 kap 5 § PBL att alla områden ska ha en 
användning angiven. 
 
Övriga frågor  
På s. 24 beskrivs att gator kan anläggas genom reglering av skafttomter, äkta eller 
oäkta. Det skulle kunna förtydligas vad som menas med detta uttryck. 
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Kommentar 
1   Avtalsservitut för vattenledning: Sotenäs vatten har VA-ledningar utan  
ledningsrätt, se kartan. Dessa ledningar är placerade inom allmän 
plats/NATUR i plankartan. 

  
 
Avtalsservitut för kraftledning: till förmån för Vattenfall Eldistribution AB. 
Vattenfall har yttrat sig under granskningen och anger att de inte har några 
anläggningar inom planområdet. 
 
Nyttjanderätt för tele och markområde: till förmån för okänd, belastar 
Hunnebo 1:647. Fastigheten omfattar ett väldigt stort område och det bedöms 
inte rimligt att utreda nyttjanderätterna för tele och markområde. 
 
Anslutning till kommunens VA-nät ska ske vid respektive fastighet. 
Planbeskrivningen förtydligas. 

 
Kommunen är väghållare för Asslerödsvägen och kommer att ta över 
förvaltningen och utse en syssloman som ersätter nuvarande vägförenings 
ordförande. Kommunen ska lämna in en ansökan om sysslomannaskap till 
Länsstyrelsen. 

 
Planarbetet startade 2012, innan Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 
trädde i kraft (BFS 2014:5). Kommunen använder därför samma upplägg av 
plankartan och bestämmelserna som under samrådet. 

 
NATUR läggs in på plankartan där ”dagvatten” anges. 
Begreppet skafttomt förtydligas med text och skiss i planbeskrivningen. 
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3. Trafikverket 
Trafikverket anser att synpunkter som lämnats vid samrådsskedet har hanterats och 
därmed inget att erinra. 
 
4. SGI 
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet 
är daterat 2013-04-04, dnr. 5.2-1302-0148. I samrådsyttrandet uppmärksammade SGI 
att konsultens rekommendationer avseende bergskärning/bergschakt behöver lyftas fram 
i planhandlingarna. 
 
SGI kan konstatera att konsultens rekommendationer om att bergskärning bör besiktigas 
efter det att sprängning utförts för kontroll om eventuella förstärkningsåtgärder behövs, 
lyfts fram i planbeskrivningen. Vi ställer oss dock frågande till om åtgärden, utan att 
vara införd på plankartan, är tillräckligt säkerställd i planen. 
 
SGI noterar även att i samrådsredogörelsen anges fel konsult/företagsnamn (synpunkt 
2). Det är inte Bergab som gjort bedömning avseende berget i området. 
 

Kommentar 
Rekommendationer om besiktning efter eventuella sprängningsarbeten kommer 
att följas upp av kommunen. Lämpliga planbestämmelser finns inte varför det 
anges som en upplysning på plankartan. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om samtliga utredningar som 
ligger till grund för detaljplanen. 

 
5. Bohusläns museum 
 
Kulturhistorisk bakgrund 
Planområdet ligger inte inom något uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något 
riksintresse för kulturmiljövården. Strax väster om området ligger Hunnebostrands 
Stenhuggarmuseum, det område som utgörs av äldre stenbrott som startades upp på 
1930-talet och som lades ned på 1950-talet. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Vi har inget att invända mot planen. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
En Arkeologisk utredning utfördes 2016 inom planområdet. Bland annat påträffades en 
stensättning, stenbrott/täkter och två boplatser, en härd samt medeltida/historiska 
ristningar (Arkeologisk utredning inom detaljplaneområde Hällebo 2. Kulturlandskapet 
rapporter 2016:5). 
 
Plangränsen delar av två boplatser Tossene 1063/L1959:204 och Tossene 
1061/L1959:3040, vilket innebär att de hamnar på båda sidor av gränsen. De två 
boplatserna är registrerade som fornlämningar. Bohusläns museum finner det olyckligt 
att lämningarna delas av plangräns.  
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Ett antal kulturhistoriska lämningar samt fornlämningar framkom i samband med den 
arkeologisk utredningen och några av dessa ligger inom planområdet eller i anslutning 
till planområdets gräns. Enligt granskningshandlingarna sidan 16 framgår att 
planförslaget anpassas efter den arkeologiska utredningen. Det framgår att ”de 
lämningar som redovisas bevaras och styr utformningen av exploateringen”. 
 
Det bör uppmärksammas att anläggning av lokalgata kan komma att beröra 
fornlämningarna Tossene 1066 och 1064 med tillhörande fornlämningsområde. 
Bohusläns museum vill här informera om att till varje enskild fornlämning hör ett 
fornlämningsområde. Ett fornlämningsområde är markområdet runt fornlämningen, 
vilket bär samma lagskydd som själva fornlämningen. Hur stort fornlämningsområdet är 
varierar efter fornlämningens betydelse och karaktär. Skyddsområdets storlek avgörs av 
Länsstyrelsen från fall till fall. 
 
Därmed anser Bohusläns museum att inför planerad exploatering bör samråd ske med 
Länsstyrelsen. Inför ingrepp i fornlämning samt fornlämningsområde krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen. Ingrepp kan medföra att arkeologiska insatser krävs. 
 
Sammanfattning 
Planerad exploatering kan komma att beröra fornlämningar med tillhörande 
fornlämningsområden. Bohusläns museum anser att det är av vikt att samråd sker med 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i samband med tilltänkt exploatering. 
 
Kommentar 

Kommunen har lämnat in en ansökan om ingrepp i fornlämning till Länsstyrelsen 
och den arkeologiska undersökningen ska utföras och resultaten inarbetas i 
planförslaget innan detaljplanen antas. 

 
6. Rambo 
Yttrandet har kortats ner efter samtal med Rambo om att rundkörning planeras genom 
planområdet.  
All sophantering ska, enligt nuvarande nationell miljö- och avfallslagstiftning, i första 
hand kunna lösas på varje enskild fastighet. Detta för att möjliggöra för de boende att 
kunna få fastighetsnära insamling av både matavfall, restavfall, förpackningar och 
tidningar. Hämtningen ska då, ur arbetsmiljösynpunkt, kunna ske utan backning in på 
återvändsgator. Vi anser därför att det ska anordnas antingen ordentliga vändzoner eller 
genomfart, enligt kommunens avfallsföreskrifter, inom detaljplaneområdet. 
 
I redan godkänd detaljplan för Hällebo 1 står det: ”Allt avfall skall behandlas utan risk 
för olägenheter för människors hälsa och miljö. Hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall skall borttransporteras och omhändertas genom kommunens försorg. Gemensamt 
område för lämning av och källsortering av avfall kommer iordningställas vid den nya 
vändslingan för bussar.” 
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OM det verkligen inte går att ordna med framkomlighet för sopbilar inom Hällebo 2 är 
platsen vid vändplanen bra för ett gemensamt soputrymme för Hällebo 2:s västra del. 
Denna plats kommer oavsett vilket att behöva användas för gemensamt soputrymme för 
merparten av fastigheterna i Hällebo 1, precis som den detaljplanen sa redan år 2013. 
När Rambo nu påbörjat inventeringen inför det nya insamlingssystemet 
uppmärksammar vi nämligen att framkomligheten inom Hällebo 1 är så dålig att vi 
måste anordna gemensamt avfallsskåp vid denna vändplan inom en snar framtid.  
 
Notera: Rambo samlar sedan 1 februari 2020 in allt hushållsavfall i Sotenäs kommun i 
egen regi. SITA/Suez är således inte underentreprenör åt Rambo längre. 

Kommentar 
Planbeskrivningen och illustrationsplanen kompletteras med en beskrivning av 
hur renhållningen planeras inom planområdet. 
Plankartan justeras så att området för gemensamma sopkärl för boende i 
Hällebo1 säkerställs. 

 
7. Västvatten 
Planbeskrivning  
Under rubriken "Huvudmannaskap" bör uttrycken "Sotenäs kommun" och "kommunen" 
generellt ändras till Sotenäs Vatten AB när det gäller VA-frågor. Ändra i stycke 3, 4 
samt stycke 2 på sidan 23. På samma sätt bör det även ändras i de bägge styckena om 
"VA, dagvatten" på sidan 23. 
 
Hela sista stycket på sidan 22 bör ändras från: "Kommunen anvisar avsättningspunkt 
före respektive fastighetsanslutning. Utbyggnaden av det gemensamma vatten- och 
avloppsnätet genomförs av Sotenäs kommun." ändras till "Sotenäs Vatten AB anvisar 
förbindelsepunkt för respektive fastighetsanslutning. Utbyggnaden av det gemensamma 
vatten-, spill- och dagvattennätet genomförs av Sotenäs Vatten AB." 
 
I sista stycket under "Huvudmannaskap" på sidan 23 bör "anslutningspunkt" ändras till 
"förbindelsepunkt." Under "VA, dagvatten" på sidan 23 bör "anslutningspunkt" ändras 
till "förbindelsepunkt." 
 
I sista stycket under rubriken "Fastighetsrättsliga frågor" beskrivs hur man kan lösa 
gatufråga på kvartersmark genom gemensamhetsanläggning. Även tillgång till VA för 
skaftfastigheter bör lösas på detta sätt eller genom servitut.  
 
Plankarta  
Sotenäs Vatten AB har befintliga vatten- och spillvattenledningar inom området, dessa 
går längs med Askums-Anneröd 1:11 västra gräns och dessa vill vi skall skyddas med 
ett U-område. Bifogar karta där ledningarna syns.  

Kommentar 
Plankartan justeras så att VA-ledningarna säkerställs. Kvartersmark utgår och 
ersätts med allmän plats NATUR. 
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Utredning VA och Gator 
Dessa synpunkter har vi tidigare lämnat på utredningen, men då den skickas med utan 
ändringar skriver vi dem igen. 
 
Den "ensamma" villafastigheten i öster, se nedan. Skall den ingå i VO? (exploatör får 
bygga ut anslutning) eller hålls den utanför VO (fastighet får själv anlägga privata 
ledningar till kommunalt nät)? 
 
Vill även påpeka att det går spill- och vattenledningar längs fastighet 1:11 västra sida 
och att det från dessa ledningar finns avstick åt öster som privata ledningar ansluter till 
vilket får beaktas vid ledningsdragning till den "ensamma" villafastigheten i öster. 
 
Material skall följa Västvatten AB:s mest aktuella standard "Materialstandard VA- 
ledningar för ingående bolag i Västvatten AB". Det stämmer inte helt under 
VA-utredningstexten "4. Ny va-anläggning och ledningsstandard". 
 
Dagvatten: 
Är det förslag på dagvattenkassetter som visas i planritningen? Om de anläggs som 
krossmagasin blir erforderlig yta betydligt större? 
I vilken ledning har kapacitet beräknats till 250-300 1/s? 
Hur fördröjs tillkommande dagvattenflöde från flerbostadshusområdet? Ser ut som att 
dagvatten leds till dike utan fördröjning. 
 
Spillvatten: 
Spillvattennätet bedöms ha tillräcklig kapacitet för anslutning av området. 
Kapitel 4.3, sid 4, står att spillvattennätet ansluter befintligt nät vid punkt 6, 7 och 8. 
Stämmer punkt 6? Borde det inte vara sydväst om punkt 5, dvs mellan fastighet 1:694 
och 1:685?  
 
Dricksvatten: 
Kapaciteten på dricksvatten finns. 
Ev. behov av uppgradering av Mohagen tryckstegringsstation. 

Kommentar 
VA-utredningen ska uppdateras och godkännas av Västvatten. 
Planbeskrivningen korrigeras enligt yttrandet. 
Plankartan korrigeras så att området väster om Askums - Anneröd 1:10 och 
1:11 ändras till NATUR.  
Villafastigheten utanför planområdet kan ingå i verksamhetsområdet utan att 
ingå i detaljplanen. 

 
8. Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras.  
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 

Kommentar 
Tack för synpunkterna. 

 
Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
 
9.  Ellevio 
Ellevio har inget ytterligare att erinra. 
 
10.  Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget 
att erinra. 
 
11.  Askums-Anneröd 1:10 (2 inkomna yttranden) 
Enligt den nya detaljplanen har Sotenäs kommun inte tagit hänsyn till de goda 
utsiktsförhållanden som fastigheterna Askums-Anneröd 1:10 och 1:11 har. 
 
På den förra detaljplanen som gjordes 2012–2013 var kommunen ute och i samråd med 
fastighetsägarna för Askums-Anneröd 1:10 och 1:11, jobbat fram en detaljplan som blev 
bra för alla parter.  I den detaljplanen fanns det en referenslinje sikt inritad. Linjen gick 
från Askums-Anneröd 1:10 till kranen på Stenhuggarmuseet och mot Asslerödsvägen.  
I det området fick ingen fastighethöjd (nockhöjd) överstiga + 46 m från grundkartans 
nollpunkt.  
 
Detta gjordes för att de berörda fastigheter Askums-Anneröd 1:10 och 1:11 inte skulle 
förlora utsikt, kvällssol eller ekonomiskt värde av sina fastigheter. 
 
I den nya samrådshandlingen som ligger ute nu för området Hällebo 2 Hunnebostrand 
på Sotenäs kommuns hemsida står det under stycket:  
Bebyggelse och användning  
Citat: Idag finns det två stycken villor i angränsning till planområdet i sydost. De ligger 
på en +46 från grundkartans nollpunkt och har goda utsiktsförhållanden.  
 
Längre ned i stycket Citat:  
Genom höjdreglering tas hänsyn till utsikten från befintlig bebyggelse som angränsar 
till området. 
 
Hur tänkte kommunen här? 
Kommunen eller den nya landskapsarkitekten har inte tagit någon hänsyn till de berörda 
fastighetsägarna Askums-Anneröd 1:10 och 1:11. 
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Genom att kommunen reglerar med en byggnadshöjd på 4,5m  
Genom att kommunen reglerar med att man kan bygga flerbostadshus genom tänkta 
tomtgränser i det området.  
Det står även att man ska ta upp nivåskillnader med mur om nivåskillnader är mer än 1 
m. Detta innebär att grundmurarna kommer att ha en höjd över plankartans nollpunkt på 
ca +43–44 m. 
 
Ska ett hus byggas på dessa murar med en bygghöjd med 4,5m kan nocken hamna på en 
höjd från plankartans nollpunkt på ca +52–53 m. 
 
I detta läge förlorar Askums-Anneröd 1:10, 1:11 all utsikt i bägge plan samt kvällssol.  
Det ekonomiska värdet på dessa fastigheter ska vi inte prata om.  
I samrådshandlingen står det att genom höjdreglering tas hänsyn till befintlig 
bebyggelse som angränsar till området. 
Gör kommunen det? 
 
Vi som äger fastigheterna Askums-Anneröd 1:10 och 1:11 tycker inte att kommunen 
tagit någon hänsyn till de berörda fastigheterna.  
 
Förslag 1: Ett förslag från dessa fastighetsägare är att göra ett grönområde på de 
tilltänkta tomterna som angränsar till Askums-Anneröd 1:10 och 1:11. Även deras 
avlopp, vatten och elledningar ligger idag på kommunens mark väster om fastigheterna 
1:10 och 1:11. Ytterligare ett skäl till att göra grönområde på dessa tilltänkta tomter. 
 
Förslag 2: Är att byta det BS område i öst (närmast Askums-Anneröd 1:10 och 1:11) 
med det B området i norr på kartan. Ett BS område där man kan bygga skola (dagis) 
måste ju vara bättre om det ligger i angränsande till naturen istället för att det ligger mitt 
i ett tänkt bostadsområde. Även minskar risken för att biltrafiken kör runt i det tänkta 
bostadsområdet.  
 
Reglera med enbostadshus i B områdena med El. Detta gör att villatomterna blir mer 
attraktiva att sälja.  
 
Fastighetsägarna för Askums-Anneröd 1:10 och 1:11 tycker att denna detaljplan inte är 
så genomtänkt. Fastighetsägarna för Askums-Anneröd 1:10 och 1: 11 vill ha tillbaka 
referenslinje sikt som var inritad på detaljplanen 2013 till den nya detaljplanen med en 
totalhöjd (nock) på + 46 m från plankartans nollpunkt, eller i samråd med de berörda 
fastighetsägare komma fram till ett förslag som passar för alla parter. 

Kommentar 
Plankartan justeras så att marken direkt väster om fastigheterna Askums-
Anneröd 1:10 och 1:11 ändras till allmän plats NATUR. Ytterligare väster 
därom läggs en planbestämmelse till om högsta tillåtna nockhöjd över 
grundkartans 0-plan. Sektion ska redovisas i planbeskrivningen. 
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12.  Askums-Anneröd 1:11 
Sotenäs kommun har återigen för avsikt att upprätta en detaljplan för området Hällebo 
2. Vid det senaste tillfället, 2012–2013, insåg ansvariga i ett tidigt skede att det finns 2 
fastighetsägare som är direkt berörda, Askums-Anneröd 1:10 och 1:11, och ett antal 
indirekt berörda.  
 
Man valde då att kalla de två direkt berörda till ett tidigt samråd inför framtagandet av 
ett förslag till ny detaljplan. Detta tidiga samråd var mycket konstruktivt och mynnade i 
ett antal överenskommelser avseende det område som ligger i direkt anslutning till 
fastigheterna 1:10 och 1:11. Överenskommelserna handlade om markanvändningen, 
totalhöjd (möh) på färdig bebyggelse, placeringen av framtida bebyggelse, ömsesidig 
prickning av mark m.m.  
 
Allt detta framgår med tydlighet på den detaljplan som upprättats av Miljö och 
byggförvaltningen 2013-02-20. 
 
Det färdiga förslag till detaljplan som då presenterades var så genomtänkt och väl 
utformat med ömsesidig respekt för varandras intressen att vi kunde godkänna det helt 
utan synpunkter.  
 
Varför Sotenäs kommun valde att inte gå vidare med detta förslag är oklart.  
 
Nu har istället Sotenäs kommun valt att ta fram ett nytt förslag till detaljplan för 
området, utan någon som helst kontakt med berörda fastighetsägare, där man frångår 
alla de överenskommelser som låg till grund till den förra detaljplanen.  
Man nöjer sig med en skrivning i bebyggelse och användning, "Genom höjdreglering 
tas hänsyn till utsikten från befintlig bebyggelse som angränsar till området". 
 
En skrivning som är högst oklart om man ens läst själv när man väljer att i direkt 
anslutning till 1:10 och 1:11 rita in en användning av mark som skulle kunna tillåta 
sammanbyggda kedjehus med odefinierad totalhöjd på färdig byggnad. Man väljer att 
bara reglera vägglivets höjd och då blir byggnadens färdiga höjd beroende av mängden 
fyllnadsmassor under hus, husets bredd och taklutning. Vilket mycket väl kan resultera i 
en hög och lång plankliknande byggnad väster om 1:10 och 1:11. 
 
Man lyckas även med att strax väster om det området placera ett "BS" område och 
tillåta ännu högre byggnader.  
 
I sin iver att hastigt få ihop ett nytt förslag till detaljplan kontrolleras inte ens om det 
finns ledningsrätter i det aktuella området. Väster om befintliga tomter finns ledningar 
för vatten/avlopp och el till 1: 10 och 1: 11, vilka skulle hamna på ny tomtmark enl. det 
nya förslaget på detaljplan. Vid ett besök i området för att kontrollera förutsättningar för 
ny detaljplan hade detta uppdagats då de är mycket väl utmärkta, och för övrigt 
säkerligen även finns på kommunens egna ritningar över V/A nätet. 
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Ovanstående sammantaget så hamnar det nya förslaget till detaljplan (till skillnad från 
detaljplanen daterad 2013-02-20) långt ifrån ett förslag vi kan godkänna. 
Vi står givetvis till kommunens förfogande för att gemensamt utforma ett förslag som 
kan accepteras av båda parter.  
 
För övrigt är frågan berättigad.  
Om kommunen måste ändra så totalt i förslaget till ny detaljplan, gentemot den tidigare,  
Är området ens lämpat att bebygga?  
Eller ska det få fortsätta att vara det samhällsnära uppskattade strövområde som det är 
idag? 

Kommentar 
Se kommentarer till Askums-Anneröd 1:10. 

 
13.  Hunnebo 1:675 (1) 
Tycker att Museivägen är väldigt smal på vissa ställen, bl.a. strax innan Gamlegården 
och vid bergsskärningen strax efter stenhuggarmuseet. Den bör breddas om det blir så 
mycket mer trafik så som 20–40 bostäder. Jag är inte intresserad av att lämna sopor så 
långt bort från min fastighet. 

Kommentar 
Kommunen kommer att vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed 
vägavsnittet söder om stenhuggerimuseet (vid bergskärningen). Troligtvis 
genom att minska gång-och cykelbanans bredd och öka vägbanans bredd 
något. Detta ingår inte i detaljplanen men kommer att utföras så det är klart 
innan planområdet är fullt utbyggt. 
 

14. Hunnebo 1:675 (2) 
Bredare väg, då det är väldigt trångt att mötas (Museivägen). Fartgupp då hastigheten är 
väldigt hög på bilarna som passerar (Museivägen). 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande nr 13. 

 
15. Ståleröd 1:9 
Då det kan förväntas att det blir ett större trafiktryck på en redan hårt trafikerad väg 
”Asslerödsvägen Hunnebo-Askum” vid en exploatering av området, så motsäger vi oss 
detaljplanen om inte vägen åtgärdas i samband med exploateringen. 
 
Vägen är redan idag under all kritik med stora hål och enorma skadeområden som 
förstör våra fordon. Vägen behöver göras iordning från grunden för att klara ett högre 
trafiktryck. 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande nr 13. 
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16.  Ståleröd 1:10 
Jag är positiv till detaljplanen, men ser ett bekymmer med den ökande trafiken på den 
smala vägen. Framförallt vid bergsskärningen vid Stenhuggarmuseet. Vägunderhållet på 
Asslerödsvägen är väldigt eftersatt och med den ökande trafiken är det ännu viktigare 
att den sköts. Det är redan mycket trafik, och då framförallt till stallet och med fler 
hushåll blir det ändå mer trafik. 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande nr 13. 

 
17.  Askums-Anneröd 1:16 (1) 
Vägen upp är för smal för ökad trafik. 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande nr 13. 

 
18.  Askums-Anneröd 1:16 (2) 
Vägen upp måste breddas. 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande nr 13. 

 

Sammanfattning av inkomna synpunkter  

• Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk förundersökning behöver utföras innan 
ett antagande av planen kan ske. 

• Lantmäteriet har synpunkter på oklara lokaliseringar på avtalsservitut och 
nyttjanderätter. Lantmäteriet har även synpunkter på oklarheter gällande 
gemensamhetsanläggningar, va-anläggning och utformning av plankartan. 

• SGI ställer sig frågande till om rekommendationer om att bergskärning bör 
besiktigas efter det att sprängning utförts för kontroll om eventuella 
förstärkningsåtgärder behövs, bör regleras på plankartan, för att vara tillräckligt 
säkerställt i planen. 

• Bohusläns museum bedömer att planerad exploatering kan komma att beröra 
fornlämningar med tillhörande fornlämningsområden. Bohusläns museum anser 
att det är av vikt att samråd sker med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i samband 
med tilltänkt exploatering. 

• Rambo påtalar vikten av lämplig utformning av gatunätet för att möjliggöra 
sophämtning. 

• Västvatten påtalar behov av justering och tydliggörande i planhandlingarna, 
gällande VA-lösningar för planområdet. 

• Nio sakägare motsätter sig planförslaget eller delar av planförslaget, främst på 
grund av utsiktsförhållande för befintlig bebyggelse och synpunkter på 
trafiksäkerhet för Asslerödsvägen. 
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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.  
En arkeologisk förundersökning har utförts och beslut finns för en arkeologisk 
undersökning, Lst 2020-09-21, vilket innebär att fornlämningarna inom planområdet 
dokumenteras och tas bort. Planförslaget kan därför omarbetas och ställas ut för ny 
granskning.   
 
Justeringar som föreslås: 
Övergripande 

• En arkeologisk förundersökning och undersökning genomförs och planen 
justeras. 

• Planen justeras och förtydligas gällande möjligheter för sophantering i linje med 
kommunens avfallsföreskrifter. 

• Planhandlingarna kompletteras gällande VA och verksamhetsområde. 
• VA-utredningen uppdateras för att säkerställa rätt information. 
• Utsiktsförhållanden för angränsande fastigheter åtgärdas. 

 
Planbeskrivningen 

• Planbeskrivningen förtydligas gällande anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp och gemensamhetsanläggningar. 

• Planen förtydligas gällande innebörden av skafttomter. 
• Redaktionella justeringar. 

 
Plankartan 

• Användningsbestämmelsen för NATUR infogas i det området där den fallit bort. 
• Del av kvartersmark väster om Askums-Anneröd 1:10 och 1:11 utgår och ändras 

till allmän plats NATUR 
• Bestämmelser om högsta nockhöjd + 47 meter läggs till inom del av kvarteret 

väster om Askums-Anneröd 1:10 och 1:11. 
 
 
 
 
Håkan von Dolwitz 
Plan -och byggchef 
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