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Utsikt från Nordre Hoge Berg över Gamla Hunnebo 

 
 
 
Gamla Hunnebo, ett kulturarv att bevara, 
förvalta och utveckla 
 
 
 
 
Detta planprogram syftar till att ta fram en bevarandeinriktad detaljplan för 
Gamla Hunnebo. Focus läggs på följande frågeställningar: 
Hur skall vi i framtiden sköta  underhåll och varsam utveckling av 
bebyggelsemiljön? 
Hur skall vi utforma tillbyggnader och ombyggnader?  
Hur skall vår tids bidrag till kulturarvet i Gamla Hunnebo se ut? 
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Bakgrund 
 
Bohuslän 
Bohuslän gränsar mot Skagerack och Kattegatt. Fiske och sjöfart har fram till våra 
dagar 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. En säregen 
tät bebyggelse har vuxit upp mellan de kala bergen, invid de naturliga 
hamnplatserna. Bristen på utrymme och behovet av närhet till båten medförde att 
kustborna byggde tätt. Den kuperade terrängen gjorde att husens måste läggas 
oregelbundet på klipporna. Stränderna kantades av bryggor och sjöbodar. 
Bebyggelsemiljöerna blev varierande och detaljrika. Skuggspel mellan träbyggnader, 
vattenglitter mellan bryggor och släta stenhällar på marken är något som nutidens 
människor sällan får uppleva, men som finns kvar i kustorter som Hunnebostrand. 
 
I dag utvecklas näringslivet i Bohuslän i en riktning där turistnäringen blir alltmer 
dominerande och nyanserad. Olika kustorter utvecklar sina specialiteter och 
konkurrerar om turisterna, såväl dem som kommer sjövägen, som dem som kommer 
landvägen. Den attraktiva miljön lockar besökare. Få fiskelägen i Bohuslän speglar 
fortfarande i sin miljö den historiska utvecklingen lika tydligt som Hunnebostrand, 
fiskeläget som präglats av kombinationen av fiske och stenhuggeri. 
 

       
Nya Hamnen i Hunnebostrand,o 2010                                 Gamla Hunnebo 2010  från havet 
 

     
Vy över den täta bebyggelsen sett från Söndre Hoge berg   Tät bebyggelse vid Matrosgatan 
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Sjöbodar med bryggor                                                            Sjöbodar med bakomliggande bostadshus                    
 
Hunnebostrand har en attraktiv gästhamn, en av Bohuskustens största, och lockar 
med hummersafaris, service med butiker, restauranger och badhus. I området i 
närheten av Hunnebostrand finns bl.a. stenhuggarmuseum, Folkpark, Folkets hus, 
whiskeyprovning, musik- och konstevenemang i Gerlesborgsskolan. Nya 
verksamheter, som lockar turister etableras kontinuerligt. 
 
Fiskelägets organisation 
Fiskarbefolkningen var beroende av samspel och närhet mellan havet, båten, 
bryggan med sjöboden, bostadshuset och livet mellan husen. Avståndet från husen 
till bryggorna var kortast möjligt. Därav den för fiskeläget så karaktäristiskt täta 
bebyggelsen.  
 
Fiskeläget kompletterades efter hand med verksamheter som tog hand om fångsten, 
bland annat fanns fram till 1980-talet en konservfabrik. Samhällsservice med skola, 
badhus och butiker har funnits inom Gamla Hunnebo och finns till vissa delar kvar.  
Kyrkan, Sigfrid Ericsons nationalromantiskt inspirerade träkyrka från 1916, förlades 
utanför själva hamnområdet i Torggatans backe, 
 
Motivering till bevarandeplan för Gamla Hunnebo 
Varför trivs man i Gamla Hunnebo? Svaren kan naturligtvis skifta beroende på vem 
man frågar. Men nog är det så, att mycket av denna trivsel hänger samman med 
att platsens historia fortfarande är tydlig. Motivet för att bevara äldre sammanhållna 
bebyggelseområden, är att utveckla förståelsen för den historiska utvecklingen. 
Genom att röra sig i sådana områden, kan man bättre förstå dels vilka resurser och 
vilken gemenskap som människorna hade i samhällena förr, dels 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. Ett detaljerat bevarande av byggnader och 
miljöer, är motiverat i de fall där den äldre byggnadskonsten är bevarad. I Gamla 
Hunnebo bildar Norra och Södra Strandgatan längs stranden, som namnet anger, 
den ryggrad och struktur, som ger en tydlig uppdelning av sjö- och landsida. 
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Gamla sjöbodar vid Södra Strandgatan                                   Tät bebyggelse sett från Nordanvindsgatan 
 
För att kunna ta till vara det kulturarv som Gamla Hunnebo representerar, krävs ett 
gemensamt ansvarstagande från stat, kommun och dem, som äger och förvaltar 
bebyggelsemiljön. Detaljplanen som styrinstrument är i detta sammanhang ett 
nödvändigt verktyg, som kan balansera bevarandeintressen med övriga 
samhällsintressen och med de privata intressen som finns att utveckla Gamla 
Hunnebo. 
 
”Fem i tolv” för kulturarvet i Gamla Hunnebo 
För miljön i Gamla Hunnebo gäller att ”helheten är större än summan av delarna ”. 
Varje byggnad är en viktig del i helheten och om många hus förändras ändras 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 deccenium sedan dess. Alla tidsepoker är intressanta och speglar hur 
samhället förändrats. De förändringar som skett de senaste åren speglar vår tids 
behov av privatisering, individualistiskt ägande, bilinnehav och ökade ytbehov. Att 
tillgodose alla dessa behov inom ramen för de tomtytor och de husvolymer som finns 
i Gamla Hunnebo är inte möjligt. Avser vi att behålla det kulturarv som miljön är, får vi 
helt enkelt välja här – vill vi vårda kulturarvet eller ge upp det. 
 
Om vi vill bevara det kulturarv som Gamla Hunnebo representerar i kommunen är 
klockan ”fem i tolv” i dagsläget. I sina ambitioner att underhålla och förbättra sina 
hus bygger många om utan hänsyn till de karaktärsdrag som skapar Gamla 
Hunnebos identitet.  
  
Samtidigt gäller det att under denna tid skapa ett klimat för informationsutbyte och 
diskussioner om miljön så att inte konflikter blossar upp mellan områdets många 
aktörer. Kommunen har självklart ett stort ansvar i denna process. Men lika stort 
ansvar vilar på de enskilda fastighetsägarna. I och med nya bestämmelser för 
bebyggelsen är rättvisefrågan aktuell. De, som redan byggt stora altaner eller 
ändrat äldre mindre fönster till nya stora, kan komma få stå med skammen att inte ha 
förstått att rätt förvalta kulturarvet, jämfört med dem som i framtiden får leva med 
kommande och mer restriktiva bestämmelser beträffande förändringar. 
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                       Karta över Hunnebostrand med planområdet markerat 

 
Planområdets geografiska omfattning 
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 sträcker sig ut i halva hamnbassängen och innefattar de bryggor 
som finns inom hamnområdet. Åt öster avgränsas planområdet av den branta 
bergsluttningen på Söndre Hoge Berg. 
 
 

Befintliga planinstrument för Gamla Hunnebo  
Det saknas i dag bevarandeinriktade detaljplaner för Gamla Hunnebo. I nu gällande 
detaljplaner, saknas bestämmelser för utformning eller användning, som innebär 
bebyggelsehistoriskt skydd för såväl husen som gatu - och hamnmiljöerna. När nu 
gällande detaljplaner från 1954 resp. 1983 togs fram, hade bevarandet av kulturarvet 
inte lika hög prioritet i samhället som i dag. 
 
Detaljplanen från 1954 anger bostäder med möjlighet till handel med vissa 
utformningsbestämmelser. Detaljplanen har inga bevarandeinriktade bestämmelser. 
 
Detaljplanen från 1983 anger att området skall utnyttjas för hamnändamål, 
ändamålsbestämmelse Th i planen, vilket uttolkas gälla för en hamnverksamhet med 
hantering av tunga varor och större fartyg. Planbestämmelser har av överprövande 
myndigheter i bygglovärenden inte ansetts gälla för dagens småbåtstrafik och 
därmed tillhörande serviceverksamheter. 
Ett stort antal avvikelser från gällande detaljplan har i enlighet med den politiska 
viljan att utveckla samhället medgetts i bygglov i området, vilket fått rättsosäkerhet 
som konsekvens. 
Det saknas detaljplan för vissa områden i Gamla Hunnebos norra delar. 
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För Gamla Hunnebo gäller Riksintressen för natur- och kulturvärden enl. 
Miljöbalkens 4 kap med Hushållningsbestämmelser. 
 
I ÖP 2010 betecknas området som ”område med höga kulturhistoriska värden”. ÖP 
talar också om utvecklingen av Hamnen Hunnebostrand som” möjlig utveckling av 
hamnområdet genom förtätning”. 
 
För området gäller ”Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus 
i Sotenäs kommun”, en skrift med rådgivande status, antagen av KF 2004.   
 
 

Gamla Hunnebo med sina karaktärsdrag 
– en historik 
 

      
  
Karta 1600-talet över          Karta 1894 över Hunnebo                   Karta 1970 över Hunnebo     Karta 2010 över Hunnebo     
Hunnebo                             Koncentrerad bebyggelse längs         Bostadsbebyggelsen växer    Bebyggelsen växer längs 
                                           Strandgatan och bergslutningarna      inåt land                                  Dinglevägen 
                                           Söndre o Nordre Hoge Berg                                           
 
Ett bra läge för en skyddad hamn 
Under århundradenas gång har de stora sillperioderna, ”när sillen gick till”, 
återkommit med regelbundna mellanrum. Första gången vi känner till en sillperiod är 
på 1500 - talet, när sillen togs upp av ”strandsittare” i Hunnebo. Nästa större 
sillperioder kom 1660 -1680,1747 -1809 (”stora sillperioden”) samt 1877 -1906. 

Den naturliga lugna hamnbassängen mellan fastlandet och St. Görans ö bestämde 
läget för Gamla Hunnebo hamn. Ön ger skydd för förhärskande sydvästvindar och 
skapar en hamnbassäng. Hamnområdet innehåller delvis utfyllnadsmaterial och 
kajerna har förstärkts. Den norra delen är också i dag i behov av förstärkning. 

För fisket användes till en början små öppna båtar och sillen fångades främst med 
landvadar. Vaden roddes ut i en båge och drogs sedan in mot land där sillen 
bärgades. Härifrån gick den antingen till salteriet för att saltas in i tunnor eller till 
trankokeriet där den kokades till olja, s.k. tran. Restprodukten; sillgrumset, spred en 
lukt av förruttnelse vida omkring och var den tidens miljöproblem. 1700-talets sillvåg 
klingade sakta av och försvann för gott 1808. Efterhand lärde man sig att fiska längre 
ut till havs med "backefiske". För detta användes en stor öppen båt med 6-8 man 
ombord. "Backorna” dvs. långa linor med 100-tals krok sattes på eftermiddagen och 
drogs följande förmiddag. Det var framförallt långa och torsk som fångades på det 
här sättet.  
 
I slutet av 1800-talet vände sillen tillfälligt åter in mot Bohuskusten. Rader av 
sjöbodar, magasinsbyggnader och salterier uppfördes längs kusten. Storfisket och 
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sillfisket bedrevs sida vid sida. De gamla omoderna sjöbåtarna byttes ut mot 
engelska träkuttrar. Kuttrarna utnyttjades både för storfiske utanför Shetland och för 
makrilldörje i Nordsjön.  

Tillgången på fisk har försämrats under senaste decceniet. I dag är fisket av räkor 
och kräftor dominerande. Antalet yrkesverksamma fiskare är kraftigt reducerat. 

 

Hunnebostrand har varit centrum för skeppsfart och här har lastats virke och 
produkter från bönderna i omgivningen. Skutor för fraktfart har haft sin hamn i Gamla 
Hunnebo. 

                                      

Gemensamt arbete med att laga nät                                    Sambandet båt, brygga och sjöbod 

      

Sjöbodar med arbetsbänkar på bryggan, foto 1970               Sjöbodar med bryggor och nära till bostadshus, foto 1970 

Fiskelag och gemensamt ägande av båtar och bryggor Redan under medeltiden 
slogs det fast i lag att rätten till fisket var fritt, man behövde inte äga jord för att få 
bedriva fiske. Den fria fiskerätten har betytt mycket för hur fisket och boendet 
organiserats genom århundradena. Organisationen i fiskelag, gemensamt ägda 
båtar, redskap och bryggor, den sociala omsorgen om fiskarens efterlevande, allt har 
sin grund i att fisket alltid har betraktats som en gemensam tillgång och rättighet. 
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Hunnebo 1894 års karta visar fiskelägets bebyggelseorganisation 

 

Denna organisation av fiskenäringen avspeglar sig i Gamla Hunnebos 
bostadsbebyggelsen i tämligen likastora bostadshus, byggda med hjälp av 
arbetskamrater och grannar. Fiskeläget har inte i sin tidiga bebyggelse några 
bostadshus som sticker ut från de andra. 

Stenhuggeriverksamheten 
Under mitten av 1800-talet började man bryta sten i Hunnebostrand. Stenhuggarnas 
bostadshus ligger främst i den norra delen av Gamla Hunnebo, invid Nordre Hoge 
Berg, i närheten av utskeppningskajen. Fiskare och stenhuggare bodde i olika 
delområden i Hunnebostrand. Under dåliga sillperioder försörjde fiskarna sig som 
stenhuggare. 
 
Badgästerna, det rörliga fritidslivet och turismen  
Sedan mitten av 1800-talet har Bohuskusten varit attraktiv som rekreationsområde. 
Havet, klipporna och det salta vattnet fascinerade besökarna och Bohuskusten blev 
synonymt med avkoppling och hälsosam rekreation. 
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 på 1940-talet av  
sommargäster i Gamla Hunnebo.  
I dag är turismen en ökande näringsgren i hela Sotenäs kommun. Detta ställer krav 
på bebyggelsen och ett stort antal övernattningsbostäder behövs sommartid. Kraven 
på infrastruktur som vägar, el, teleteknik och VA ökar. Behovet av båtplatser och 
båtservice liksom möjligheter till säsongsbunden service som butiker, matställen och 
sjukvård ökar. 
I Gamla Hunnebo används delvis de gamla sjöbodarna för sommarbutiker, i många 
fall utan giltiga bygglov. Här har vuxit fram en rättsosäkerhet, som den nya 
detaljplanen syftar till att råda bot på.  
 
Bilen i Gamla Hunnebo 
Under 1950-talet gjorde bilen sitt intåg i Gamla Hunnebo. Fiskeläget var inte byggt för 
biltrafik. De smala gaturummen och kajerna som i dagens bilsamhälle får ta emot 
biltrafik, parkeringsplatser samt lasttrafik fungerar dåligt för dessa funktioner. I den 
bevarandeinriktade detaljplanen bör därför biltrafik minimeras så långt som detta är 
möjligt. 
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Förändringarna i näringslivet speglas i förändrat ägande av bostadshusen.  
När nedgången för fiske och stenindustri kom, försvann jobben; många kustbor 
måste flytta och sälja sina hus. Under 1970-talet bytte många hus i Gamla Hunnebo 
ägare. Ofta såldes de till sommargäster. Gamla Hunnebos traditionella 
fiskebebyggelse ägs i dag till mer än 50 % av sommargäster/delårsboende. 
Helårsboende dominerar utanför Gamla Hunnebo. I dag har Sotenäs kommun en 
tydlig strategi att bygga nya hus för helårsboende, så att samhällsservice och butiker 
skall kunna bibehållas. Många delårsboende i Gamla Hunnebo har en 
släktanknytning till samhället.  
En orsak till den stora andelen delårsboende är att köpstarka spekulanter pressat 
upp priserna eftersom området är så attraktivt. 
En annan orsak till omvandlingen till delårsboende är att husen och tomterna är 
förhållandevis små jämfört med senare bebyggelse och därmed inte möjliga att 
anpassa till ”modernt” boendes krav på ytor. Ofta uppfyller badrum och kök inte de 
krav på standard, som vi vant oss att ställa i dag. Detta är en olycklig utveckling. 
Oftast finns möjligheter att trots mindre ytor, bygga om badrum och kök. Här får man 
utnyttja fantasi och uppfinningsrikedom för att lösa funktionerna inom de ramar som 
finns. 
 
Bryggorna, sjöbodarna och kajerna 
Sjöbodarna var ursprungligen låga och enkla. Bodarna byggdes och ägdes liksom 
bryggorna gemensamt av fiskelaget. 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 där skapats en ”lucka” mellan bodarna för att man skall kunna ta sig ner till 
vattnet och upp från bryggan. 

Efter hand byggdes fler bryggor och kajer i Gamla Hunnebo. Utskeppning av sten 
och virke krävde rejäla kajer.   

Bryggorna som ursprungligen användes för yrkesfisket, har i dag fått ökad betydelse 
för fritidsbåtarna och hemmafisket. Flera nya bryggor har tillkommit de senaste åren. 
De kommunala gästbryggorna går i dag långt ut i hamnbassängen. 

Jämför man antal gästbåtsnätter runt hela landets kuster finner man en stor del i 
mellersta och norra Bohuslän. Av landets ca 200 mil kuststräcka har de 10 milen 
mellan Lysekil o Strömstad 27 % av landets alla gästbåtsnätter. Sotenäs kommun 
hade 2010 totalt 21 497 gästbåtsnätter varav 8 028, vilket är fler än övriga hamnar i 
kommunen. Smögen hade exempelvis bara 5 763 nätter och Kungshamn 2 667.  
 
Från bostadshusen behövde man kunna se sjön  
Bostadshusen behövde ligga nära bryggan. När någon sett att sillstimmen kom, 
”stampade man i bryggan”. Då skulle fiskarna ha nära ner till bryggan för att fånga 
upp havets ”silver”. Man måste bo nära havet och sina fångstredskap och man 
behövde kunna se havet för att snabbt bedöma väder och vind. 
Bostadshusen placerades med gaveln mot sjön för att uppfylla den tidens krav på 
havsutsikt.  
 
De äldsta bostadshusen var låga enplansstugor med ett rum och kök, ”enkelhus”.  
Under sillperioderna gjorde fiskelagen stora förtjänster, som vi kan avläsa i de större 
bostadshusen som tillkommit under sådana perioder. 
Från 1800-talet finns ”dubbelhusen” med korsplan och ibland en inglasad veranda. 
De tidiga bostadshusen i Hunnebostrand hade ibland en mindre förstuga eller 
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veranda, som kunde vara inglasad, ibland med vackra mönstersatta fönster. 
Verandan var sällan isolerad och användes mest sommartid. 
 
När stenindustrin kommit igång byggdes bostadshusen med en markvåning av sten 
och trävåningar ovanpå. Med denna bostadstyp kunde man också skapa två 
lägenheter, varav man hyrde ut den ena till turister. Det var mellanvåningen som 
hyrdes ut medan den bofasta befolkningen flyttade ner i stenvåningen i markplanet. 
 
För utelivet sommartid hade man en trädgårdsmöbel på backen utanför huset i en 
läig vrå. Stora balkonger eller altaner förekom inte. Från dagens 
villabebyggelsekultur i tät stadsmiljö kommer behovet av att freda sitt privatliv även 
utomhus med altaner, terrasser och plank, delvis inspirerat av drömmar om 
soldränkta terrasser vid Medelhavet och Atlantkusten. Dessa stora altaner och 
balkonger blir i proportion till ursprungshuset ett främmande inslag i Gamla Hunnebo.  
 
Bostadshusens karaktärsdrag från 1850-tal till 2010  
Det kulturarv som Gamla Hunnebo utgör berättar för dagens och kommande 
generationer om äldre tiders levnadsvillkor, näringsliv, byggnadsstil och 
skönhetsuppfattning. Det är viktigt att vid underhåll, om - och tillbyggnader få grepp 
om husets ursprungliga utformning och detaljer och hålla sig till det så att karaktären 
bibehålles.  
 
I gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet 
och fram till 1950-talet. En genomförd inventering av de för sin tid typiska 
bostadshus, som inte byggts om så att karaktärsdragen förvanskats, redovisas 
nedan som exempel.  
 
 
 
1850 - tal de tidiga bostadshusen är ”enkelhus” .  
 

 Seglaregatan 1 A ,Hunnebo 1:14 (1872) 
 
1850 - tal Något senare kommer ”dubbelhuset”. Små takutsprång och regelbunden 
fönstersättning. Dubbelhus  har en korsplan med hjärtvägg, kök och tre rum och vind, 
som sällan var inredd. 
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 Södra Strandgatan 5 A , Hunnebo 1:29 (1857)  
 
1880 - tal  timmerhus på grovhuggen granitsockel, fasader klädda med stående 
panel, lertegel på tak.  Dubbelhus med stensockel, så kallad schweizerstil med 
lövsågsdetaljer och snickarglädje vid entré och förstuga samt fönster och tak 
 

 Seglaregatan 7, Hunnebo 1:26 (1888) 
 
Sekelskiftet 1900 
Ganska många bostadshus finns bevarade från sekelskiftet. Dubbelhus med 
stensockel, många i så kallad schweizerstil med lövsågerier och snickarglädje. 
Timmerhus på granitgrund, utanpåliggande trapphus på gaveln, stående panel, 
lertegel på tak 
 
) 
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 Matrosvägen 5, Hunnebo1:136 (1902 
 
1910 - tal 1 ½ vån i dubbelhus med källarvåning inredd för ytterligare en bostad, 
grund av kvaderhuggen granit, fasad klädd med stående locklistpanel, och fasspont 
upptill, glasveranda med sirligt utformade fönster med färgat glas, entrétrappa av 
granit. Enkupigt lertegel på taket. Taköverhäng fordrat. 
 

Styrmansgatan 5, Hunnebo 1:207 (1912) 
 
1920 - 30 - tal Hunnebo, förhållandevis små byggnader i 2 vån, trapphus ofta 
utanpåliggande på gaveln. 
Några få bostadshus från denna period finns bevarade. Rena linjer gäller. 
 BILD IN HÄR 
1940 Under andra världskriget byggdes nästan inga nya bostadshus 
 
 
 
 
 
1950 -tal   Efter andra världskrigets slut ser vi en uppgång av 
bostadshusbebyggelse. Nya lånemöjligheter bidrar till att de nya husen byggs med 
ganska generösa mått. Egnahemsvillan bildar modell för bostadshusen från denna 
tid. Exempel Hunnebo 1:289, Tullgatan, egnahemsbebyggelsen med statliga lån, 1 ½ 
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              Hunnebo 1:202, Kaptensgatan 4 (1948) 
                                                                                            Hunnebo 1:200, Tullgatan 2 (1952)                                         
                                                                                            Hunnebo 1:289 Tullgatan 4 (1952) 

   
 
1960 -tal Få hus byggdes under 1960-talet i gamla delen av Hunnebostrand 
 
1970 -1990 Omkring 1970 tvingas många på grund av fiskets och stenindustrins 
nedgång sälja sina bostadshus till sommargäster. Husen byggs nu ofta om och 
förses med altaner, nya balkonger och ibland romantisk ”snickarglädje”. 
Trädgårdarna inhägnas med staket. Friggebodar tillkommer. 
 
2000 - tal  tillbyggnader/ombyggnader med stora altaner 
Bohuskustens och områdets attraktivitet gör att marknadspriserna i området stiger, 
många ekonomiskt resursstarka köpare blir husägare i Gamla Hunnebo varvid flera 
av husen byggs till och om. De relativt små och ofta sparsamt utsmyckade 
fiskarhusen förändras därmed till sin karaktär, fönster byts ut och tillbyggnader är 
vanligt förekommande. 
 
 

Nuläget i Gamla Hunnebo 
 
Kajerna, torgen o bryggorna 
De offentliga platserna och 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 fiske och stenindustrin  
används hamnarna nu för fritidsbåtar. 
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Södra kajen från St.Görans ö  
 
 
Södra Kajen 
Den öppna platsen vid Södra kajen används i dag för parkering och för smärre 
byggnader som återvinningsstation och hamnkontor. Badhuset med restaurang ligger 
vid torget. Låga granitmurar som fungerar som sittbänkar på kajen, påminner om att 
Hunnebostrand varit ett levande stenhuggarsamhälle. 
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Mellankajen, det tidiga handelstorget 
 
 
Mellankajen 
Sörstrand eller Sörstrané utvecklades på 1830-talet som ett handelstorg, för 
handelsutbyte med omgivande landsbygd. Ett bostadshus från mitten av 1800-talet, 
byggt av handlande Carl Mattsson, finns kvar vid torget. 
 

      
Bostadshus från 1847 av timmer med     Bostadshus tidigt 1900-tal                ”Olgas” är en samlingsplats sommartid 
locklistpanel i 1 ½ plan på en grund av  
putsad o målad fältsten. Med det brutna 
taket var huset tänkt att efterlikna en 
herrgård i Tossene. 
 

       
Bildarkivet i ett av kommunens magasin med bänkar           Minnesmärke i granit vid Mellankajen o stensättning 
 
I dag är Mellankajen, som förstärkts med delvis statliga bidrag 1987, använd för 
småbåtar. Torget används i dag som samlingsplats, här finns Olgas pizzeria och kafé 
och i magasinet närmast vattnet finns Bildarkivet, med intressant bildmaterial från 
samhället.  
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Kajen i norra delen av hamnen 
 

      
Torget vid  norra kajen                                   Fiskaffär vid norra kajen 

 
Vid den norra kajen ligger restauranger och butiker inkluderande en bensintapp för 
båtar. Möjlighet att följa ett gångstråk längs kajkanten och delvis via bryggorna bör 
hållas öppet och helst ytterligare förstärkas genom att förlänga de befintliga 
bryggpartierna. 
 
 

      
Bensinstation för båtar vid norra kajen                  Bensinstationen från havet 
 
Den nuvarande bensinstationen för båtar ligger olämpligt ur säkerhetssynpunkt och 
geoteknisk synpunkt. Ur säkerhetssynpunkt är läget olämpligt med närheten till 
platsbildningen vid Norra Strandgatans där många rör sig längs kajen samt 
uteserveringen på ”Kanten”. Ur geoteknisk synpunkt är all tung trafik som belastar 
denna del av Norra Strandgatan olämplig och kan öka risken för skred. 
Bensinstationen bör därför flyttas till annat läge, gärna i anslutning till annan service 
för båtar såsom slamsugning etc norr om ”Bella Gästis”.. 
 
Sjöbodarna 
Ganska många av de äldre sjöbodarna står kvar. De flesta är tämligen låga och de 
ligger med ”prång” mellan sig som gör det möjligt att röra sig fritt mellan bryggorna 
och Södra Strandvägen.”Prången” hör ofta till kommunens mark och till mindre del till 
privata fastigheter. 
 
 
Trafikfrågor 
Området byggdes innan biltrafiken var aktuell. Gatorna är därför ursprungligen inte 
planerade för biltrafik överhuvudtaget. Den smala Södra Strandgatan som går som 
en pulsåder genom området breddades på 70-talet för att ge utrymme för bilarna 
genom att både sjöbodar och bostadshus revs.  
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Vid övergången från Mellankajen till Södra kajen är Södra Strandgatan så smal att 
dagens biltrafik utgör en fara för gående och de hus och sjöbodar som ligger där. Här 
bör genomfartstrafik förbjudas och biltrafiken hänvisas till Hunnebovägen. 
Parkeringsplatser fanns inte med förrän på 50-60-talet. I dag parkerar man längs 
gatorna om det inte finns utrymme på den egna tomten. Karaktären på miljön är 
sådan att man i dag lämpligen bör betrakta den som ”gångfartsmiljö”, dvs. all trafik på 
de gåendes villkor. 
Möjligheten att hänvisa besökare till ytterligare parkeringsytor utanför Gamla 
Hunnebo, bland annat på Lökholmen, bör undersökas. 
 
Gatorna 
Södra Strandgatan med sina sjöbodar och äldre bostadshus är en mycket tydlig 
bärare av det kulturarv som beskriver fiske- och stenhuggarmiljön. Södra 
Strandgatan är i dag smal och bör bevaras smal och så bilfri som möjligt. 
 
 

     
Sjöbodsbutiker                                   Norra Strandgatan, bredare än Södra  Växlingen mellan höga och låga  
                                                                                                                         sjöbodar bidrar till en omväxlande gatubild 

       
Södra Strandgatan- pulsådern genom  Södra Strandgatan sedd      Södra Strandgatan vid förra sekelskiftet 
Gamla Hunnebo  sedd från söder         från norr                       
 
Den kan omfattas av bestämmelser om att gatan inrättas som ”gångfartsmiljö”,  
vilket innebär att all trafik skall ske på de gåendes villkor. Inga trottoarer eller 
planteringar bör tillåtas på gatan för att trafikseparera och därmed modernisera dess 
karaktär. 
 
Det är sommartid för mycket biltrafik på gatan för att det skall vara behagligt att gå 
där. Parkeringar bör inte tillåtas mer än för av - och påstigning och lastning, miljön 
bör vara så bilfri som möjlig mellan Torggatan och Hunnebovägen. Inga trottoarer 
eller planteringar bör tillåtas på gatan för att modernisera dess karaktär. 
 
Även Seglaregatan, Östanvinds-, Sunnanvinds- och Västanvindsgatan bör bibehålla 
karaktär av smal väg och inte omvandlas till ”stadsgator”. De stigar mellan husen 
som finns kvar bör bevaras, liksom ”prången” mellan sjöbodarna, med tillgång för 
allmänheten att använda. 
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Norra Strandgatan är bredare än Södra Strandgatan. Norra Strandgatan är en 
bredare gatumiljö som” flyter ut” i platserna vid den Norra kajen. Här inbjuder gatans 
bredd till att hålla högre hastigheter än på Södra Strandgatan. Vid Köpmansgatan 
skulle en mindre rondell förstärka platsens karaktär, som i dag är diffus. 
 
 

               
Sunnanvindsgatan sett från Nordanvindsgatan                              Prången mellan sjöbodar      
 
Stigarna ner mellan bostadshusen till bryggorna och sjön  
Nedanför Söndre Hoge berg fortsätter naturens berghällar ner mot vattnet.  
Bostadshusen är placerade på bergssluttningen ner mot hamnen. Mellan husen leder 
stigar ner till hamnen. De smala stigarna och vägarna är karaktärsskapande och ger 
fiskeläget dess speciella identitet. 
 
Prången mellan sjöbodarna 
Mellan sjöbodarna finns oftast prång som ger möjlighet att se vattnet och komma ner 
till vattnet från gatan. Kontakten mellan gaturummet och vattnet är karaktärsbärande 
för det specifika gaturummet i Södra Strandgatan. Viktigt att prången fortsätter vara 
tillgängliga. 
 
VA och övrig teknisk infrastruktur 
Kommunens verksamhetsområde för VA utreds för närvarande. 
 
Tomterna 
Tomterna är omkring 150 kvm stora i de äldsta delarna av bebyggelsen. I området 
vid Södra kajen, som bebyggts mellan 1910 och 1950, är tomterna något större. 
 
Staketen och planken 
De enskilda bostadshusen i Gamla Hunnebo var inte omgärdade av staket eller 
annat som hindrade att man rörde sig fritt mellan bostadshusen. Mellanrummen 
mellan husen var i det ursprungliga fiskeläget till för att användas gemensamt. 
 
Med inflyttningen av delårsboende till Hunnebostrand kom också 
bebyggelsemönster, som inte har sitt ursprung i fiskeläget utan snarare i städernas 
villaområden. Tydliga är tendensen att inhägna sin privata tomt med staket eller i 
vissa fall med plank. Staket och plank hör hemma i villaområden, men har ingen 
tradition i fiskeläget. I fiskelägets täta bebyggelse innebär också staket och plank att 
man skymmer sikten för sina grannar. 
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Trädgårdarna 
I den av väder och vind utsatta miljön, var det inte lätt att bedriva trädgårdsskötsel, 
bara några få vindskyddade små ”hagar” om några kvadratmeter kan återfinnas 
bland de tidiga bostadshusen. 
 
Landskapets topografi, vegetation och lokalklimat 
Innanför Sotefjorden och söder om Bottnafjorden förmedlas mötet mellan havet och 
den höglänta kusten av en liten skärgård med öar, holmar och skär, sund och vikar. 
Detta skärgårdsområde utgjorde säkerligen förr en skyddad hamn för många 
sjöfarare i väntan på ett lägligt tillfälle att ta sig söderut förbi Sote huvud. 
Hunnebostrand ligger i en bukt, vars södra del skyddas av några utanförliggande öar. 
Strandremsan innanför bukten begränsas av de två 67 meter höga och tvärbranta 
Nordre Hoge berg och Söndre Hoge Berg. Mellan dessa en skålformad dalgång. 
Samtliga berg innehåller högklassad granit. Den norra delen av stranden tillhörde 
Ellene gård, den södra Hunnebo gård. Möjligheten att odla marken längs stranden 
torde ha varit begränsade, eftersom jordlagret är mycket tunt, men närheten till havet 
och skärgården drog fiskare, sjöfarare och fiskhandlare till platsen under perioder, då 
sillen gick till. Den tidigaste strandbebyggelsen låg på den branta sluttningen 
nordväst om Söndre berg, söder om nuvarande Gästis och tillräckligt högt för att 
undvika översvämningar vid högvatten. 
 
Geotekniska förutsättningar 
De höga bergen består av granit. Mellan bergen lera och på några områden 
fyllnadsmassor. Norra kajområdet består delvis fyllnadsmassor. En kulverterad bäck 
rinner parallellt med Torggatan. Området är undersökt vid flera tillfällen av geoteknisk 
expertis. Området utsätts i dag för belastning av trafik. Till tankstationen för båttrafik 
körs tunga tankbilar på kajen.  
 
1987-88 undersöktes området vid Mellankajen och kajen förstärktes (med bidrag från 
dåvarande Räddningsverket). 
 
1988 gjorde Bohusgeo, Uddevalla, en utredning, som med dåvarande normer visade 
att marken, förutsatt att ingen ytterligare belastning tillkom, var säker. 
 
2003 gjordes återigen en utredning med provtagningar av Bohusgeo. I denna 
utredning visades att kajen vid det norra hamnområdet inte fullt ut uppfyllde då 
gällande säkerhetskrav. Som ett alternativ att höja säkerheten diskuterades att 
anlägga en tryckbank 25-30 meter utanför kajen. Detta skulle emellertid innebära 
stora problem för den verksamhet som finns vid kajområdet. 
 
Risken för att stenar och stenblock skall falla ner vid bergsbranter i området är 
förmodligen liten, men bör undersökas. 
 
 Markägoförhållanden 
Ett stort antal privata fastigheter (ca 170) består av dels bostadshus med tomt, dels 
ibland även till fastigheten hörande sjöbod med brygga och den mark som boden 
upptar. 
Det privata ägandet av marken, där bostadshuset står är en förhållandevis sen 
konstruktion i Bohuslän, där 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. 
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Gator, kajer och stigar är till största delen kommunens mark.  
 
Taxeringsvärden 
Taxeringsvärdena har stigit under senaste åren i takt med att bostadshusen köpts 
upp av delårsboende. Ekonomiskt resursstarka personer har sökt sig till den 
attraktiva miljön och därmed bidragit till höjningen. I dag ligger taxeringsvärdet på 
bostadshus i Gamla Hunnebo i snitt på ca 2,5 milj. SEK. 
 
Befolkningen 
Färre än 50 % av fastigheterna i Gamla Hunnebo ägs av helårsboende. Många av de 
delårsboende har släktanknytningar till Hunnebo och är den tredje generationen som 
äger fastigheterna i dag i de fall där det ursprungliga huset från 1900-talets början 
gått i arv i samma familj. Åldern på delårsboende fastighetsägare varierar mellan 40 
och 80 år, medan åldern på helårsboenden i genomsnitt ligger mellan 60 och 80 år 
(enl. FIR). 
 
 
 

Förslag till bestämmelser för markanvändning, 
utformning och användning i Gamla Hunnebo. 
 
Planen syftar till att bevara bebyggelsens karaktär av gammalt fiskeläge med 
de spår av utveckling som finns från olika perioder från 1850-talet och fram 
dagens attraktiva turistort. De inslag i miljön, som är karaktärsskapande, skall 
skyddas i planbestämmelser. Området skall förvaltas och utvecklas för dagens 
och framtidens behov för det fasta och rörliga fritidslivet och även möjliggöra 
helårsboende.  
 
Samtidigt som medvetenheten är stor om hur viktigt det är för utvecklingen av 
turismen att den ursprungliga karaktären i Gamla Hunnebo finns kvar, så ställs krav 
på nya byggnader och användningen av äldre byggnader för turismens behov. 
Balansgången är ibland svår att uppehålla mellan bevarande av det gamla unika och 
möjlighet att bygga ut, bygga om och bygga till. Viljan till etablering av företag för 
försäljning och service är stor lokalt, liksom intresset för säsongsbunden verksamhet. 
”Smögenbryggan” som begrepp är ännu inte direkt tillämpbar på Gamla Hunnebo, 
men tendensen för utvecklingen av Strandgatorna och sjöbodarna är densamma. Att 
tillgodose bevarandet med utveckling av miljön, utgör i planbestämmelserna en viktig 
och svår balansgång! 
 
Tomt och tomts ordnande 
Tomtstorlek regleras så att de ganska små tomtstorlekarna (ca 150 kvm) bibehålles 
och de gamla miljöernas täthet består. Sammanläggningar och utökning av tomter i 
syfte att glesa ut bebyggelse skall undvikas genom bestämmelser i detaljplanen. 
I de södra delarna av Gamla Hunnebo som bebyggts från 1910 och framöver, är 
tomterna något större och miljön ibland något glesare. Genom olika delars skilda 
täthet kan man avläsa miljöns ålder och historia. Att bevara ursprungliga 
tomtstorlekar är därför väsentligt ur bevarandeaspekt.  
De berghällar som finns på tomter som ligger på bergen skall bevaras, då de är 
karaktärsskapande. Plattsättningar och asfaltering av tomtmark skall undvikas liksom 
sprängning. 
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Utökad marklovsplikt 
I den bevarandeinriktade detaljplanen föreslås marklovsplikten utökad att omfatta 
ändring av markbehandling med förändrade markbeläggningsmaterial, höjder mm. 
 
Staket och plank 
Eftersom staket är en bygglovbefriad åtgärd, är det inte möjligt att förhindra att  
staket sätts upp längs gatorna. De tidiga staketen var ofta tunna nätstaket mellan 
stenpollare för att markera fastighetsgränser, i dag ser man mer av vitmålade 
trästaket. Plank bör inte tillåtas eftersom man därigenom förändrar fiskelägets 
ursprungliga öppna karaktär och också riskerar att därigenom ta bort grannars 
utsiktsmöjlighet. En hel del plank har tidigare satts upp. Dessa kan på sikt ersättas 
med spaljéer och staket. 
 
Bostadshusets ursprungliga karaktär skall vara vägledande vid underhåll, om - 
och tillbyggnad. 
De få hus, ett 20-tal, som har kvar ursprungligt utseende förses med 
bevarandebegreppet q, dvs att det inte får förvanskas eller ändras exteriört 
  
Även för den övriga bostadsbebyggelsen skall gälla utformningsbestämmelse q med 
syfte att bevara bebyggelsens ursprungliga karaktär. För att vid underhåll och 
renovering kunna bevara byggnadens och miljöns ursprungliga karaktär så mycket 
som möjligt måste man känna till husets ursprung och den tidens byggnadsteknik, för 
den tiden typiska detaljer, material och formuttryck. Information om olika skedens 
byggnadsstilar (”Bostadshusens karaktärsdrag från 1850-tal till 2010”) föreslås ingå i 
ett Gestaltningsprogram och tillhöra detaljplanen. 
 
Taklutning, våningsantal samt byggnadsarea skall utgå från befintlig situation och 
regleras i enlighet med denna. I bestämmelserna ”fryses” bostadshusens nuvarande 
byggnadsarea, byggnadshöjd och utformning (i likhet med Bevarandeplanen för 
Hasselösund). 
 
Utökad bygglovplikt i bevarandeinriktad detaljplan 
Bygglovplikten utökas att gälla färgsättning, fönsterbyten, byte av tak samt 
åtgärder i markbeläggning. Det innebär att inte tillåta altaner eller inglasade 
uterum och undvika utedäck. Färgsättning bör föreskrivas med ljusa färger, skarpa 
kulörer bör undvikas, liksom slamfärg på bostadshusen. 
 
Friggebodar 
Friggebodar är liksom staket en bygglovfri åtgärd. Dock måste grannar ge sitt 
medgivande vid läge närmre gräns än 4,5 m. En 15 kvm stor friggebod bland de 
mindre bostadshusen kan upplevas som ett främmande inslag, förändra skalan i 
bebyggelse och i mellanrummen mellan hus. I de lägen där kommunen, som 
förvaltare av gaturum, är granne, bör yttrande inkrävas från Miljö-och byggkontoret i 
de ärenden medgivande ges. Friggebodar bör utformas som de bodar, som tidigt 
fanns nära bostadshusen, smala med pulpettak, sällan med sadeltak. Det har byggts 
enstaka friggebodar mellan de äldre bostadshusen, som dessvärre dåligt anpassats 
till miljön.  
 
Tillkommande bebyggelse 
Det finns några enstaka lucktomter uppe på bergen. Dessa bör i kommande 
detaljplan övergå till att utnyttjas som allmän plats. Rivning av befintliga hus skall 
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undvikas. Om hus rives skall det ersättas med ett i samma skala, med motsvarande 
utformning. Att ersätta ett äldre hus med ett nytt med ”modernt” formspråk tar bort 
identiteten i området och skall undvikas. 
 

 
Exempel på ett i sitt sammanhang dåligt anpassat hus, som med sitt 
 spektakulära utseende tillåts dominera miljön, en ”primadonna” i miljön 
 
Tillkommande bebyggelse för service till fritidsbåtverksamheten skall utformas med 
hänsyn tagen till Gamla Hunnebos skala och färgsättning.  
Ledande för utformning av ny bebyggelse i Gamla Hunnebo är riktlinjerna i skriften 
”Råd o riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs”, varur 
nedanstående citat är hämtat. 
 
Ur ” Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs 
kommun” 

Arbetar vi utifrån definierade områden kan vi konstatera att det visuella 
sambandet mellan hus som ligger nära varandra är en central fråga. Stadsrum 
och gator spelar lika viktiga roller som själva husen. De bohuslänska kust- och 
skärgårdssamhällena är mycket utpräglade helhetsmiljöer. Det är sällan som 
natur och bebyggelse tillåter arkitektoniska “primadonnor”. Relationerna mellan 
byggnad-landskap och byggnad-byggnad är hela tiden närvarande 

 
 
Kajer, bryggor, prång, gaturum och stigar mellan husen.  
Dessa element är samtliga väsentliga för helheten i karaktären i Gamla Hunnebos 
bebyggelse. De har motsvarande funktion i dag som tidigare. Ännu har de inte 
”moderniserats” särskilt mycket till utformning, undantaget då de nya 
pontonbryggorna i hamnbassängen, men det ligger i farans riktning att gaturummen 
kan komma att utsättas för omvandling till mer stadsliknande miljöer. Därför bör 
utformning och användning i bevaranderiktning för gaturum, stigar och prång säkras 
genom till detaljplanen hörande Gestaltningsprogram.  
 
Allmänhetens tillträde till prången mellan sjöbodarna och till stigarna inne i 
bostadsmiljöerna bör säkras genom planbestämmelser och i förekommande fall 
säkerställas genom servitut. 
 
Gatubelysning, sittplatser, papperskorgar och andra möbler i de allmänna 
gaturummen och platserna bör ordnas enligt utformning som stämmer med 
bebyggelsen och ingå i gestaltningsprogram för Gamla Hunnebos offentliga rum. 
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Naturmark och park 
Vid Matrosgatan finns en gräsyta som föreslås vara parkmark med lek i den norra 
delen.  
 
Vid Kaptensgatan/Tullgatan finns de i dag icke bebyggda fastigheterna Hunnebo 
1:318,  Hunnebo  1:196 och 1:204 som omfattar bergkullar och en gräsyta. I 
detaljplanen föreslås dessa ytor med bergknallar vara naturmark, respektive prickad 
kvartersmark. Genom det höga läget skulle nytillkommande bostadsbebyggelse på 
bergknallar bli alltför dominerande i miljön vid Södra hamnen. Den befintliga 
bebyggelsen mot kajen och Kaptensgatan är karaktärsbärande för den äldre miljön 
med byggnader från 1860 och fram till 1950.  
 

      
 
Sjöbodar 
Det är värdefullt att kunna bevara de äldre sjöbodarna och renovera dem på ett 
antikvariskt riktigt sätt. Möjlighet att söka bidrag till detta från Länsstyrelse och 
Riksantikvarieämbetet bör undersökas. De bäst bevarade med ursprungligt utseende 
bör q-märkas i planen.  
 
Byggnadshöjden bör begränsas till dagens nivå. Dagens bestämmelse med 
tvåvåningsnivåer är olämplig och skall utgå. Man bör ”frysa” de nockhöjder och 
lägen, som finns i dag och som har mätts upp av Miljö-och byggkontoret. Ny byggnad 
skall till karaktär, material, höjd och volym överensstämma med befintlig. 
 
 

      
Sjöbodar längs Södra Strandgatan 
 
Bestämmelse i 1983 års dpl, Th, innebar att ”med Th betecknat område får användas 
endast för hamnändamål”. Användningen av sjöbodarna kan i den nya planen medge 
handel, där detta kan bedömas vara lämpligt. Exteriören skall bevaras oförändrad 
också där användningssättet är handel. Nya fönster och dörrar bör ej tas upp. 
Sjöbodar skall målas i falu rödfärg. Takpannor skall utföras i oglaserat lertegel i matt 
röd färg. Vindskivor målas i falu rödfärg.  
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Ny byggnad eller tillbyggnad får endast tillkomma som ersättning för befintlig 
byggnad. 
 
Hamnkontoret vid Södra hamnen kan behöva kompletteras med mindre sjöbod för 
hamnservice. Vid Norra kajen kan utökad båtservice förutsätta en eller flera sjöbodar 
för service.  
 
Sjöbodar får ej användas för bostadsändamål. 
 
Vattenområden 
För öppet vattenområde i hamnbassängen, föreslås en planbestämmelse. 
 
För öppet vattenområde där bryggor i anslutning till sjöbodar får anordnas, föreslås 
planbestämmelse, som innefattar bryggor. 
 
Vid den norra kajen bör vågbrytare anordnas förutsatt att detta inte inkräktar på det 
kaj- och vattenutrymme som behövs för att skolskepp och andra större fartyg ska 
kunna lägga till vid kajen. I anslutning till vågbrytaren möjlighet att placera 
bensinmack, båtservice och gästplatser för korttidsgäster.Här föreslås 
planbestämmelsen: Öppet vattenområde där vågbrytare får anordnas. 
 
Vid kajen utanför nuvarande ”Olssons fiskaffär” och ”restaurang Kanten” kan 
ytterligare gångbroar anordnas för att göra ett stråk utanför kajbebyggelsen möjlig 
mellan restaurang ”Bella Gästis” och den öppna platsen vid restaurang ”Kantens” 
uteservering. 
Föreslagen planbestämmelse: Öppet vattenområde där gångbryggor får anordnas. 
Gångbryggor skall vara tillåtna för allmänheten, fri höjd > 2,0 m. 
 
Nuvarande bensinstation föreslås flyttas  
Den nuvarande bensinstationen för båtar ligger olämpligt ur såväl säkerhetssynpunkt 
som ur geoteknisk synpunkt. Ur säkerhetssynpunkt är läget olämpligt med närheten 
till platsbildningen vid Norra Strandgatans 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. 
Bensinstationen bör därför flyttas till ett läge i anslutning till en ny vågbrytare vid den 
Norra kajen. 
 
 

Till planbestämmelserna hörande 
gestaltningsprogram. 
 
Gestaltningsprogram med ”Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 till 1950” 
och ”Gestaltning för markbehandling, belysning, ”möblering” på kajer och i 
gaturum” föreslås höra till planbestämmelserna. 
 
Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 till 1950  
I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet 
och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas här är tagna ur en inventering, 
från våren 2011, av de för sin tid typiska bostadshus, som har kvar ursprungliga 
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karaktärsdrag. Det kulturarv som Gamla Hunnebo utgör berättar för dagens och 
kommande generationer om äldre tiders levnadsvillkor, näringsliv, byggnadsstil och 
skönhetsuppfattning. Vid underhåll, om - och tillbyggnader skall husets ursprungliga 
utformning och detaljer vara vägledande.  
 
 
1850 - tal  ”enkelhuset” 
 

  
Seglaregatan 1 A ,Hunnebo 1:14 (1872) 
 
De tidiga bostadshusen för mindre välbärgade 
är ”enkelhus”, exempel Hunnebo 1:14. 
Enkelhusen har fått sitt namn av att de har ett 
rum i bredd.De bestod i regel av en stuga samt 
kök, ibland även en liten kammare innanför 
köket. Murstocken ligger i mittenväggen för att 
eldstad skall finnas i såväl stuga som kök. En 
öppen eldhärd ersattes under mitten av 1800-
talet av en vedspis. Karaktäristiskt för 
enkelhusen är just enkelheten, sparsamhet 

med små resurser. Husen har små 
takutsprång, enklare utformning av 
fönsteromfattningar, avsaknad av 
snickarglädje, enkla små bislag/förstukvistar. 
Husen har låga stengrunder med fältsten, ofta 
vilar husen på hörnstenar och mellanrummen 
fylls med kallmurad stenmur. De enkupiga 
tegelpannorna och den rödfärgade panelen 
slog igenom i mitten av 1800-talet

 
 
 
1850 - tal  ”tidiga dubbelhuset” 
 

                 
Kaptensgatan, Hunnebo 1:94 (1847) nationalromantisk stil                 Södra Strandgatan 5 A , Hunnebo 1:29 (1857)  
 

Under början av 1800-talet utvecklades 
”dubbelhuset”, dvs en korsplan med kök, stuga 
och två kammare runt en central murstock. 
Man byggde in t ex vedskjul och förråd med 

förlängt takfall. För att få högre rumshöjd 
flyttade man nocken till mitten av huset. 
Nytillkomna kammare användes som sovrum 
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eller förvaringsutrymmen. Det tidiga 
dubbelhuset har små takutsprång och  
regelbunden fönstersättning i klassiska 
proportioner, ofta ”gyllene snittet”. 
Fönsteromfattningarna är i regel profilerade. 
Fordren runt fönster och dörrar är i regel 
profilerade i likadant utförande som 

innomhus.Fönstren är tvåluftsfönster med 
tredelade bågar. Stengrunderna är av fältsten, 
möjligen tuktad fältsten. Fasadpanelen har 
locklister, 2-3 tum breda med karnisprofil 
hyvlad på vardera kanten. Utstickande, 
inklädda knutar, sk knutlådor var vanligt. 

 
 
 
1880 - tal  ”dubbelhuset” 
 

  
Seglaregatan 7, Hunnebo 1:26 (1888) 
 
Timmerhus i 11/2 plan på grovhuggen 
granitsockel, fasader klädda med stående 
träpanel, lertegel på tak. Dubbelhus med ofta 
hög stensockel, fint kvaderhuggen eller av sk 
skrotsten, alt tuktad fältsten, dvs sten som blivit 
över vid stenhuggeri. Sk schweizerstil med 
lövsågeridetaljer och snickarglädje vid entré,  
förstuga, fönster och tak. Fönster ofta parvis 
eller symmetriskt placerade på långsidorna. I 
de större husen är korspostfönster vanliga. I 
gavlarna ofta spröjsade gavelsidofönster,  

rektangulära eller triangulära. Vägglivet är 
högre än tidigare dubbelhus liksom 
rumshöjden. Planlösningen är lik det tidiga 
dubbelhuset men de två kamrarna är större så 
att alla rum blir lika stora. Taköverhänget är 
större än tidigare och ofta inklätt med 
pärlspont. De utskjutande takåsarna är 
figursågade. Husen har öppna verandor o 
förstukvistar från 1860-70. 
Fönsteromfattningarna är profilerade och det 
snedställda dekorerade överstycket flankeras 
av små konsoler. 

 
 
Sekelskiftet 1900  
 

  Matrosvägen 5, Hunnebo1:136 (1902) 



 29

 
Ganska många bostadshus finns bevarade 
från sekelskiftet. Dubbelhus med stensockel, 
många i så kallad schweizerstil  med 
lövsågerier och snickarglädje. Timmerhus på 
granitgrund, utanpåliggande trapphus på 
gaveln, stående panel, lertegel på tak. 
Glasverandan utvecklas med påkostad 

snickarglädje och sirligt utformade fönster. 
Verandornas utformning var individuella och 
hade ibland lokala varianter. Frontespiser blir 
allt vanligare för de välbärgade. Plankstommen 
blir vanlig i slutet av 1800-talet, till att börja 
med liggande och senare stående. 

 
 
 
1910-tal 
 

  
Styrmansgatan 5, Hunnebo 1:207 (1912) 
 
1910 - tal 1 ½ vån i dubbelhus med 
källarvåning inredd för ytterligare en bostad, 
grund av kvaderhuggen granit, fasad klädd 
med stående locklistpanel, och fasspont upptill, 
alternativt tvärtom. Glasveranda med sirligt 

utformade fönster med färgat glas, entrétrappa 
av granit. Enkupigt lertegel på taket. 
Taköverhäng fordrat. Fönstren med sexdelade 
bågar alt korspost. 

 
 
 
1920 - 30 - tal  
BILD SAKNAS ÄNNU
Förhållandevis små byggnader i 11/2 plan med 
utanpåliggande trapphus. Finns även 
kvadratiska dubbelhus inspirerade av 
funktionalismen.  Några få bostadshus från 
denna period finns bevarade. Rena, enkla 
linjer gäller, t ex oprofilerade foder och locklist. 
I regel inga glasverandor utan öppna 
förstukvistar utan snickarglädje. 

Funkispåverkan ger sparsmakade formuttryck. 
Såväl sexdelade fönsterbågar som ospröjsade 
fönsterbågar finns representerade. Tack vare 
förmånliga statliga lån kunde många 
modernisera sina hus, t ex höja huset, bygga 
frontespiser, nya fönster

 
 
 
1940 - tal 
Under andra världskriget byggdes nästan inga 
nya bostadshus 
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1950 - tal    
 

                                                                                    
Hunnebo 1:202, Kaptensgatan 4 (1948)                                       
    
Efter andra världskrigets slut ser vi en uppgång 
av bostadshusbebyggelse. Nya 
lånemöjligheter bidrar till att de nya husen 
byggs med ganska generösa mått. 
Egnahemsvillan bildar modell för 

bostadshusen från denna tid.  
Egnahemsbebyggelsen med statliga lån, 1 ½ 
plans hus med en inredd källarvåning i granit. 
Fönstren är ospröjsade tvåluftsfönster, 45 
graders taklutning, tak med lertegel. 

 
 
1960 - tal  
Få hus byggdes under 1960-talet i Gamla 
Hunnebo. 
 
 
1970 - tal till 1990 - tal  
Få nya hus byggdes under denna period i 
Gamla Hunnebo. Omkring 1970 tvingas många 
på grund av fiskets och stenindustrins nedgång 
sälja sina bostadshus till sommargäster. Husen 

byggdes ofta om och försågs med altaner, nya 
balkonger och ibland romantisk ”snickarglädje”. 
Trädgårdarna inhägnades med staket. 
Friggebodar tillkom. 

 
 
2000 – tal 
Tillbyggnader/ombyggnader med stora altaner 
Bohuskustens och områdets attraktivitet  har 
gjort att marknadspriserna i området stigit, 
många ekonomiskt resursstarka köpare blivit 
husägare i Gamla Hunnebo varvid flera av 
husen byggts till och om. De relativt små och 
ofta sparsamt utsmyckade fiskarhusen har 
därmed förändrats till sin karaktär, fönster bytts 

ut och tillbyggnader blivit vanligt 
förekommande. Sekelskiftsromantik har ofta 
styrt ombyggnaderna. Vid nybyggen hämtade 
man ofta komponenter/inspiration från 
sekelskiftsvillorna såsom spröjsade fönster, 
glasverandor , snickarglädje och granitgrunder. 
Många äldre hus som moderniserades på 
1950-60-talen har återställs till äldre stil. 

 
 
  

”Gestaltningsprogram för markbehandling, belysning, ”möbler”  
på kajer och i gaturum” 
För att förstärka områdets ursprungliga karaktär skall för 
fiskeläget/stenhuggarsamhället karaktärsbärande uttryck och material 
användas i markbeläggning, belysningsarmatur och övrig möblering av det 
offentliga rummet.  

 
Dess
a 
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av 
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a 
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gator, 
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kajer och torg skall utvecklas i ett gestaltningsprogram som föreslås tillhöra 
detaljplanens bestämmelser. 
 



Utredningar i anslutning till planarbetet 
  
Geoteknisk utredning av hamnområdet i Gamla Hunnebo med kajerna och 
vissa delar av bostadshusområdet 
 
Norra kajområdet består delvis av fyllnadsmassor. En kulverterad bäck rinner 
parallellt med Torggatan. Området är undersökt vid flera tillfällen av geoteknisk 
expertis.  
Området utsätts i dag för stark belastning av trafik. Till tankstationen för båttrafik körs 
tunga tankbilar på kajen.  
SGI, som är länsstyrelsens remissinstans i geotekniska frågor framhåller att man inte 
med dagens normer kan acceptera en detaljplan utan att ytterligare utredningar 
klargjort skredrisken i området och utrett om stabiliteten i området klarar dagens krav. 
 
1988 gjorde Bohusgeo, Uddevalla, en utredning, som med dåvarande normer visade 
att marken var säker, förutsatt att ingen ytterligare belastning tillkom. 
 
1988-89 undersöktes området vid Mellankajen efter att sprickbildning konstaterats 
och kajen förstärktes (med statsbidrag från dåvarande Räddningsverket). 
 
2003 gjordes återigen en utredning med provtagningar av Bohusgeo. I denna 
utredning visades att kajen vid det norra hamnområdet inte fullt ut uppfyllde då 
gällande säkerhetskrav. Som ett alternativ att höja säkerheten diskuterades att 
anlägga en tryckbank 25-30 meter utanför kajen. Detta skulle emellertid innebära 
stora problem för den verksamhet som finns i dag vid kajområdet. Det är till detta 
kajområde som fiskaffär, restaurangverksamhet med uteserveringar, gästbryggor och 
allmänna stråk sedan lång tid tillbaka har lokaliserats. En tryckbank skulle göra att 
vattendjupet minskade och att färre båtar skulle kunna lägga till vid kajens bryggor. 
 
Andra alternativ än tryckbank bör därför studeras för kajen vid norra hamnområdet. 
 
Sedan 2009 har kommunen genomfört årliga sättningsmätningar, vilket innebär 
höjdmätningar av hamnområdet vid det norra hamnområdet och delar av 
sjöbodsområdet. Inga förändringar i marknivåer har hittills noterats.  
 
2003 gjordes även provtagningar vid Västanvinds -, Sunnanvinds - och 
Östanvindsgatorna. I dessa lägen förefaller säkerheten vara god, även om man då 
diskuterade att göra ytterligare provtagningar för att säkerställa värdena i området. 
 
Kompletterande utredning till de utredningar, som genomförts 1988 och 2003 
beträffande skredrisken i området, behöver därför göras snarast möjligt, helst under 
hösten 2011 innan det blir kallt att göra fältarbetet. MBF har vänt sig till SGI´s 
konsultavdelning för ”Beställarstöd” inför ett anbudsförfarande om geoteknisk 
utredning. Anbudsförfarande har lämnats ut i september 2011. En bevarandeplan 
leder till att området får bevarandekaraktär och inte till ytterligare bebyggelse eller 
annan belastning i hamnområdet. Frågan är om då ytterligare stabilitetsarbeten eller 
förstärkningsåtgärder behöver genomföras för att bevarandeplanen skall kunna 
antas. Det finns eventuellt vissa möjligheter att tolka lagstiftningen så att detta skulle 
kunna vara möjligt. Den nu aktuella utredningen får utvisa detta. 
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Under november kommer MSB till kommunen för att diskutera det aktuella läget. Inför 
planarbetet har kontakter tagits med Bohusgeo för information om de tidigare 
utredningar som gjorts. Vidare har kontakter tagits med SGI, Göteborg och SGI, 
Linköping.  
 
Havsnivåhöjning 
Planerade konsekvenser och eventuella åtgärder inför en kommande höjning av 
havsnivån bör diskuteras. Enligt Klimat-och sårbarhetsutredningens bedömningar 
kommer havsnivåhöjningen att kunna komma att uppgå till 0,88 m inom de närmaste 
80 åren. 
 
Översvämningsdirektivet med ansvarig myndighet MSB innebär att Länsstyrelsen i 
Västra Götaland kommer att ta fram riskhanteringsplaner med riktlinjer för hantering 
av befintlig bebyggelse och ökad vattennivå.  
 
Den befintliga bebyggelsens höjdnivåer kan inte enkelt förändras. En stor del av 
bostadshusen i Gamla Hunnebo, som ligger på bergsluttningarna, ligger relativt högt 
över en framtida förväntad höjning av havsnivån. Man har ju i Bohuslän tidigt haft 
erfarenhet av hur havet kan stiga vid extrema väderförhållanden. De bostadshus, 
som ligger längs Norra och Södra Strandgatorna kan dock komma att översvämmas 
vid en havsnivåhöjning. 
 
Man kan i framtiden tvingas acceptera att bryggor och sjöbodar kommer under vatten 
vid tillfälligt förhöjda havsnivåer.  
 
Man kan som alternativ diskutera att låta hela hamnbassängen mellan Gamla 
Hunnebos hamn och St Görans ö och Fiskeholmen bli ett ”innanhav” som kan 
stängas till med slussportar vid extremt förhöjda havsnivåer. Detta skulle dock 
innebära en kostsam konstruktion. 
 
 
Inventering av bostadshus i Gamla Hunnebo 
Dokumentation av bostadshusen i Gamla Hunnebo har genomförts gatuvis. Husen 
har dokumenterats med foton och uppgifter om nybyggnadsår samt, i de fall där 
uppgifter funnits i FIR, även med eventuella ombyggnadsår. 
 
Redovisas i Bilaga 1 ”Inventering av bostadshus i Gamla Hunnebo”. 
 
 
Detaljerad inventering av 15 bostadshus från olika tidsepoker med i stort sett 
bibehållen ursprunglig utformning, har genomförts under våren 2011 av 
byggnadsantikvarie Cecilia Wingård och värderats enligt Riksantikvarieämbetets 
kulturhistoriska värderingsskala. 
Detta som ett underlag att eventuellt  märka dess med Q i detaljplanen 
. 
Redovisas i Bilaga 2 ”Kulturhistorisk värdering av bostadshus i Gamla 
Hunnebo” 
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