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Detaljplan för Bratteby 1:22, Hunnebohemmet, Hunnebostrand 
 
UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING  
 
 
Hur granskningen har bedrivits 

Granskning av detaljplan för Bratteby 1:22, Hunnebohemmet, Hunnebostrand, har 
genomförts i enlighet med PBL 2010:900. 
 
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2021-02-26, har varit utställda för 
granskning under tiden 2 mars – 16 mars 2021. Planhandlingarna har funnits 
tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hemsida: 
www.sotenas.se. 
 
Granskningen kungjordes på anslagstavlan på kommunens hemsida. 
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 8 yttranden inkommit, samtliga från 
remissinstanser. 
Yttrandena har pga. sin omfattning i vissa fall sammanfattats.  
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillskapandet av en utökad byggrätt för vård och 
bostäder. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen behöver bearbetas avseende människors hälsa och 
säkerhet, specifikt rörande bergteknik samt översvämning för att inte prövas av 
Länsstyrelsen. 
 
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 

 
Däremot befarar Länsstyrelsen att: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion 
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Bergteknik 
Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska institut i sin helhet där det bland annat anges att 
SGI noterar de kompletterande foton som bilagts i det Geotekniska PM:et. I övrigt finner de 
inget som ger ett bättre underlag för att bedöma om det föreligger några instabila block eller 
bergslänter i, eller i nära anslutning till planområdet. Någon bergteknisk utredning, som nämns i 
samrådsredogörelsen, har SGI inte tagit del av. 
 
SGI anger att det fortsatt saknas fullgott underlag för bedömning i frågorna rörande bergteknik. 
Det bristfälliga underlaget måste åtgärdas innan detaljplan antas. 
 
Översvämning/skyfall 
Under samrådsskedet fanns ej dagvattenutredning framtagen, detta har tagits framtill 
granskningsskedet och i denna framgår det att det finns en översvämningsrisk vid ett 100-års 
regn både för befintlig och planerad ny bebyggelse. En del av problematiken är att det rinner in 
vatten vid ett skyfall på planområdet från uppströms liggande avrinningsområden. Detta gör att 
befintlig och framtida tillbyggnation riskerar att skadas vid en översvämning. 
 
Dagvattenutredningen rekommenderar att man ser över höjdsättningen inom planområdet för att 
undvika översvämning vid skyfall. Marklutningen från byggnader inom planområdet behöver 
vara tillräckligt stor så att dagvatten kan rinna ut från byggnaderna. I dagvattenutredningen finns 
rekommendationer på lämplig lutning för marken runt byggnaderna och även rekommendation 
för byggnadens marknivå i förhållande till gatunivån. Man rekommenderar också att anlägga 
avskärande diken för att förhindra att dagvatten leds in från uppströms liggande 
avrinningsområden för att förhindra översvämning. 
 
Kommunen har i planbeskrivningen under kapitlet Skyfall/översvämning skrivit att det inte 
finns någon risk för översvämning inom planområdet. Kommunen behöver komplettera 
planbeskrivningen med en korrekt beskrivning av översvämningsrisken vid ett skyfall samt 
vilka konsekvenser detta får för planområdet. Det är också viktigt att fånga upp slutsatserna och 
förslagen på åtgärder som ges i dagvattenutredningen gällande höjdsättning och avskärande 
diken och arbeta in detta i planbeskrivning och om möjligt som planbestämmelser. 
 
Kommentar 
Det Geotekniska PM:et ska kompletteras med en bergteknisk utredning. Om åtgärder behövs för 
att undanröja risk p.g.a. instabilt berg eller block ska det säkerställas i detaljplanen. 
 
Dagvattenutredningens del om skyfall och översvämning ska kompletteras.  
Planbeskrivningen och plankartan ska kompletteras med förslag till åtgärder för att 
förhindra översvämning inom planområdet. 
 
2. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras/Grundkartan 

• Angivelse om aktualitetsdatum för övriga detaljer i grundkartan saknas. 
• Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen i grundkartan är något föråldrad. Det är 

viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska vara lätt att 
överblicka de förutsättningar som finns för planläggning. 
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Kommentar 
Grundkartan är daterad 2020-09-16 och fastighetsförteckningen 2021-02-19. 
Fastighetsförteckningen visar att fastigheter, rättigheter m.m. inom planområdet 
stämmer överens med grundkartan. 
 
3. SGI 
SGI har tidigare lämnat yttrande i samrådsskedet, daterat 2020-10-14, med samma 
diarienummer. 
 
SGI noterar de kompletterande foton som bilagts i Projektering-PM/Geoteknik. I övrigt 
finner vi inget som ger ett bättre underlag för att bedöma om det föreligger några 
instabila block eller bergslänter i, eller i nära anslutning till planområdet. Någon 
bergteknisk utredning, som nämns i samrådsredogörelsen har SGI inte tagit del av. 
 
Av de illustration som presenteras i planbeskrivning framgår det att byggnation kan 
komma att ske i nära anslutning till branta bergslänter inom eller i direkt anslutning till 
planområdet. SGI anser att det behöver vara utrett i planbeskedet under vilka 
förutsättningar marken kan anses vara lämplig med avseende på risker kopplat till block 
och bergstabilitet. En anpassning till bergets naturliga förutsättningar vid byggnation 
minskar behovet av bergschakt och risker och driftbehov kopplat till detta.  
 
Om kommunen ändå väljer en planlösning som innebär byggnation i direkt anslutning 
till de branta slänterna så behöver bergteknisk besiktning klargöra att slänter och 
eventuella block är långsiktigt stabila. SGI anser att en sådan besiktning bör ligga till 
grund för planering av bebyggelsens utformning, snarare än tvärt om. Det kommer dock 
fortsatt att behövas bergtekniska utredningar om det krävs bergschakt för att ge 
utrymme för byggnation, vilket berörs i underlaget. 
 
I det nu lämnade underlaget är det oklart vad och vilka områden som i detalj besiktigats. 
Framförallt ser SGI i kartunderlaget på bifogad figur (erhållet från Sotenäs kommun) de 
två inringade branta områdena, där foton i Projektering-PM/Geoteknik tycks vara tagna, 
men där tydliga bedömningar av hela slänterna, och vid behov även partierna ovanför 
slänterna, saknas. 
 
Kommentar 
Det Geotekniska PM:et ska kompletteras med en bergteknisk utredning. Om åtgärder behövs för 
att undanröja risk p.g.a. instabilt berg eller block ska det säkerställas i detaljplanen. 
 
Bergteknisk utredning och eller besiktning under genomförandetiden då eventuella bergschakter 
utförs, kan inte säkerställas i detaljplanen utan beskrivs i planbeskrivningen. 
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4. Miljönämnden 
Miljönämnden saknar tidigare synpunkter i samrådsredogörelsen och upprepar därför 
dessa nedan. 
 
Lokaler 
Det är viktigt att säkerställa tillräckliga ytor och goda sol- och skuggförhållanden etc. 
för en hållbar miljö för äldre kopplat till framtida klimatpåverkan såsom värmeböljor. 
 
Naturvärden och skyddad natur 
Idag går en kort sträcka av Soteleden inom det detaljplanerade området. 
Miljönämnden anser att det är viktigt att säkerställa att tillgängligheten till 
vandringsleder i närheten av DP bibehålls eller förstärkts för både boende och 
förbipasserande. 
 
Strålning 
Då byggherren ansvarar för att byggnader ska uppföras radonsäkert är det viktigt att 
detta följs upp under byggprocessen. 
 
Kommentar 
Vad gäller dagsljus samt utemiljöer utgör Boverkets byggregler (BBR) grunden vid 
byggande av nya vård- och bostadsbyggnader. Dessa regler anses vara tillräckliga. 
 
Soteleden bedöms inte påverkas genom planförslaget. Plankartan och planbeskrivningen 
kompletteras med information om var leden passerar genom planområdet. 
 
Att bygga så att riktlinjerna för radongas i inomhusluft följs säkerställs i 
bygglovsskedet, se Boverkets byggregler (BBR), och kan inte regleras i detaljplanen. 
 
5. Västvatten 
Sotenäs Vatten har lämnat kommentarer i samrådsskedet och har inga ytterligare 
synpunkter.  
 
6. Rambo 
Rambo AB har inget mer att yttra över detaljplaneförslaget. 
 
7. Västtrafik 
Från Västtrafiks sida ser vi inte att planbeskrivningen uppdaterats med anledning av de 
synpunkter vi framfört i samrådsskedet. Vi vidhåller våra ståndpunkter sedan 
samrådsyttrandet och hoppas att planbeskrivningen uppdateras avseende kollektivtrafik. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras avseende kollektivtrafik. 
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8. Räddningstjänsten 
Tillträde till byggnad vid räddningsinsats 
Av planbeskrivningens sida 16 framgår en illustration över maximalt utnyttjad byggrätt. 
 
Räddningstjänsten vill i detta skede upplysa om behovet av tillträde till byggnaden så att 
fastighetsägare som nyttjar marken har en chans att bevaka förutsättningarna. 
 
Av Boverkets hemsida kan följande läsas: 

För att räddningstjänsten ska kunna anses ha tillträde till en byggnad bör 
avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och 
byggnadens angreppspunkt normalt inte överstiga 50 m. Regelns syfte är 
att räddningstjänsten ska kunna ställa upp ett släckfordon och att 
byggnaden sedan ska kunna nås utan orimligt lång slangdragning från 
släckbilen. Annan tung utrustning som utskjutsstege ska inte heller behöva 
bäras allt för långa sträckor. Beroende på byggnadens utformning kan det 
finnas flera angreppspunkter som behöver kunna nås av räddningstjänsten 
vid en insats. Räddningstjänstens angreppspunkt utgörs normalt av 
byggnadens huvudentré men kan även bestå av andra ingångar till 
byggnaden En uppställningsplats för räddningstjänsten förväntas 
vanligtvis kunna vara allmän väg eller motsvarande körbar yta. Om en 
byggnad placeras så att avståndet mellan byggnadens angreppspunkt och 
räddningstjänstens uppställningsplats blir för långt krävs att särskild 
räddningsväg anordnas för att säkerställa räddningstjänstens tillgång till 
byggnaden. För att vid en räddningsinsats säkerställa förutsättningarna för 
det egna räddningstjänstuppdraget ska framkomligheten till och inom 
planområdet beaktas. 

 
Kommentar 
Räddningstjänsten citerar i sitt yttrande Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:7 
Möjlighet till räddningsinsats. Detaljplanen görs flexibel, men i 
detaljprojekteringsskedet samt när frågan om bygglov hanteras ska BBR följas.  
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 
• Bergteknisk utredning behövs för att kunna bedöma om det föreligger några instabila 

block eller bergslänter i, eller i nära anslutning till planområdet.  
• Översvämningsrisk finns vid ett 100-års regn både för befintlig och planerad ny 

bebyggelse. 
Miljönämnden 

• Soteleden passerar genom planområdet och det är viktigt att säkerställa att 
tillgängligheten till vandringsleder i närheten av DP bibehålls eller förstärkts för 
både boende och förbipasserande. 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

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

• Det Geotekniska PM:et ska kompletteras med en bergteknisk utredning. Om 
åtgärder behövs för att undanröja risk p.g.a. instabilt berg eller block ska det 
säkerställas i detaljplanen. 

• Dagvattenutredningens del om skyfall och översvämning ska kompletteras. 
Planbeskrivningen och plankartan ska kompletteras med förslag till åtgärder för att 
förhindra översvämning inom planområdet. 

• Plankartan och planbeskrivningen kompletteras med information om var Soteleden 
passerar genom planområdet. 

• Redaktionella justeringar. 
 
 
 
Håkan von Dolwitz 
Plan -och byggchef 
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