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Planens syfte
Planens syfte är att ändra användningen
på fastigheten Hovenäs 1:61 från
hamnändamål till bostadsändamål och
att utöka byggrätten inom fastigheten.
Fastigheten Hovenäs 1:61 är bebyggd med ett
bostadshus som är uppfört under 1800-talet, troligtvis ca 1850. Huset är byggt som ett bostadshus
och ligger i en grupp med andra bostadshus och
sjöbodar i den äldre delen av Hovenäset. I gällande
plan (byggnadsplan för huvuddelen av Hovenäsets municipalsamhälle, fastställd 1949) regleras
fastigheten för handels-, hantverks-, hamn- och
fiskeriändamål.
Befintligt hus är byggt på mark som i gällande detaljplan till stora delar regleras som prickmark och
alltså inte får bebyggas.
Planområdet är en del av en bebyggelsemiljö med
höga kulturhistoriska värden. Det finns därmed
ett behov av att komplettera en ny detaljplan med
bestämmelser som säkerställer de kulturhistoriska
värdena samt behov av att studera översvämningsrisken inom fastigheten.
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Planprocessen
En detaljplan arbetas fram för att juridiskt reglera
hur mark (och vatten) inom ett specifikt område får
nyttjas. I processen med att ta fram en detaljplan
utreds hur marken är lämplig att använda utifrån
ett flertal olika aspekter. Processen regleras i planoch bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanen består huvudsakligen av en plankarta
med bestämmelser kring markanvändningen och
en planbeskrivning (denna handling) som beskriver syfte, förutsättningar och resonemang kring
planens utformning. En fastighetsförteckning redogör bl a för vilka som berörs av detaljplanen.

Kommunen kan om det finns skäl ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara
varför synpunkterna inte beaktas i en samrådsredogörelse.

Denna detaljplan tas fram med så kallat standardförfarande. Förfarandet nyttjas om förslaget till
detaljplan är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande, saknar betydande intresse för allmänheten och inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan. Om planförslaget godkänns av samrådskretsen kan förfarandet
förenklas ytterligare till ett s.k. begränsat förfarande där underrättelse och granskning undvaras.

samråd

Detaljplanen samråds med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, kommunala instanser, sakägare och
övriga som är berörda av de förslag som planen
innehåller. I samrådet kan alla berörda lämna
synpunkter på förslaget. Samrådet genomförs för
att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt
och för att ge möjlighet till insyn och påverkan i
planprocessen.

De skriftliga synpunkterna från granskningen
sammanställs i ett granskningsutlåtande. Även
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i
granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts
tidigare.
Efter granskningen antas detaljplanen. Om inget
överklagande sker vinner detaljplanen laga kraft.

granskning

antagande

laga
kraft

Här är vi nu
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Utgångspunkter
Planområdet

Planområdet är beläget i den äldre delen av
Hovenäset i den sydöstra delen av Sotenäs kommun. Det ligger i ett område med karaktäristisk
äldre kustbebyggelse bestående av en tät, oregelbunden struktur med bostadshus, sjöbodar och
bryggor i direkt anslutning till Näsekilen.
Planområdet omfattar Hovenäs 1:61. Fastighetsgränsen utgör plangräns. Fastigheten har en yta på
126 m2. Den är idag bebyggd med ett bostadshus.
Mot norr, öster och söder går fastighetsgräns i
byggnadens väggliv. I den västra delen finns en
mindre trädgårdsyta.

Markägoförhållanden

Fastiheten Hovenäs 1:61 är i privat ägo. Den
omgärdas helt och hållet av kommunala fastigheter
som i norr och öster utgörs av allmän plats och i
övrigt kvartersmark som utgör arrendemark för
sjöbodar. Strandlinjen mot Näsekilens vattenområde löper ca 8 m söder om fastighetsgränsen.
Redovisning av ägarförhållanden, servitut och
samfälligheter inom och i anslutning till planområdet redovisas i den fastighetsförteckning som utgör
en del av planhandlingen.

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Flygbild med planområdet markerat.

utdrag över
Hovenäset
ur ÖP 2010,
planförslag

Översiktsplan

I kommunens gällande översiktsplan, ÖP2010
ingår planområdet i tätortsområdet för
Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset.
Det ligger inom ett av de generella utvecklingsområdena för tätortsområdet pga av befintlig bebyggelse och tillgången till servicecentra.

planområdet

Planområdet är beläget inom ett av kommunens
värdefulla kulturmiljöer som pekas ut i översiktsplanen. Kulturmiljövärdet beskrivs under rubriken
Bebyggelse och kulturmiljö. Kommunen planerar
att upprätta detaljplan med fokus på bevarande
inom hela området med kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.

generellt område för utveckling inom
tätortsområdet
klimatåtgärder
utdrag över
Hovenäset
ur ÖP 2010,
förutsättning-

Planområdet redovisas i ÖP2010 som ett område
för klimatåtgärder. Denna redovisning omfattar samtliga områden där marknivån understiger
+2.5m i kombination med värdefull, befintlig
bebyggelse, betydande infrastruktur och viktiga
samhällsfunktioner. Befintlig bebyggelse, infrastruktur, anläggningar mm anses vara av så stor
betydelse att långsiktiga åtgärder för att säkra dem
mot framtida havsnivåhöjningar och en ökad frekvens av översvämningar är nödvändiga.

planområdet

Detaljplan

Det aktuella planområdet omfattas av en gällande detaljplan, byggnadsplan för huvuddelen av
Hovenäsets municipalsamhälle, fastställd 1949. I
gällande detaljplan regleras fastigheten för handels-, hantverks-, hamn- och fiskeriändamål.
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
Hovenäset Sotenäs kommun
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planområdet
Utdrag ur karta för gällande detaljplan (byggnadsplan för huvuddelen av Hovenäsets municipalsamhälle, fastställd 1949)
med markering av aktuellt planområde.

Stora delar av det befintliga bostadshuset är
belägen på mark som i detaljplanen regleras som
prickmark.

tillgänglighet för allmänheten.
Då planområdet utgörs av en mindre fastighet, som
sedan lång tid tillbaka är bebyggd med ett bostadshus bedöms inte planförslaget innebära någon
skada på riksintresset. Planförslagets hänsyn till
den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde
genom planbestämmelser som syftar till att bevara
dess karaktär säkerställer en av de många förutsättningar som är grunden för ett värdefullt friluftsliv.

Det befintliga bostadshuset var uppfört på sin nuvarande plats när byggnadsplanen fastställdes. Det
ligger i ett sammanhang med ett flertal bostadshus
och sjöbodar där övrig bostadsbeyggelse i byggnadsplanen regleras för bostadsändamål.

Förenlighet med
miljöbalkens bestämmelser

Den obrutna kusten,
Miljöbalkens fjärde kapitel

I miljöbalkens tredje kapitel beskrivs generella
hushållningsbestämmelser, vilka anger att markoch vattenområden ska användas för det eller de
ändamål som de är mest lämpade för. De områden
som omfattas av riksintressen ska skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på dem.
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv
enligt Miljöbalkens (MB) 3 kapitel.

Bohusläns kust är enligt 4 kap MB i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till dess samlade naturoch kulturvärden. Inom detta område får ingrepp i
miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden (4 kap 1§ MB).
Inom området, som sträcker sig från Lysekil i söder
till norska gränsen i norr - den så kallade ”Obrutna
kusten”, ska särskild hänsyn tas till turismen och
friluftslivtets intressen vid tillståndsprövningar
mm. Bestämmelserna enligt 4 kap MB utgör inget
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
av det lokala näringslivet.
Planförslaget innebär en anpassning av markanvändning i detaljplan till befintliga förutsättningar
och bedöms därmed vara förenligt med riksintresset. Byggnaden inom planområdet är en del i de
kulturvärden som riksintresset är till för att skydda.
Planförslaget innehåller därför bestämmelser kring

I miljöbalkens fjärde kapitel beskrivs hushållningsbestämmelser för särskilda områden. Planområdet
ingår i den så kallade obrutna kusten, som är ett
sådant område.

Riksintresse för friluftsliv,
Miljöbalkens tredje kapitel

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv.
Det innebär att det är beläget i ett område med stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och
kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
Hovenäset Sotenäs kommun
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Bebyggelsen kring planområdet. Aktuellt bostadshus ses mitt i bilden.

försörjning. Luftkvalitet eller bullerförhållanden
påverkas inte av planförslaget.

byggnadens utformning som syftar till att bevara
dess karaktär och kulturhistoriska värde i sitt sammanhang.

Strandskydd,
miljöbalkens sjunde kapitel

Miljökvalitetsnormer,
miljöbalkens femte kapitel

Planområdet omfattas inte av strandskydd idag.
Det generella strandskyddet (100m från strandlinjen) inträder dock när en ny detaljplan upprättas.
Strandskyddet behöver därför upphävas i detaljplanen för att inte återinträda, vilket görs med
en bestämmelse om upphävande i plankartan. För
upphävandet åberopas som särskilt skäl att planområdet redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. Hela planområdet utgörs av en etablerad hemfridszon för den avstyckade fastigheten.
Huvuddelen av planområdet utgörs av befintlig
byggnad och omfattar inga delar som är allemansrättsligt tillgängliga.

Miljökvalitetsnormer (MKN) anger riktvärden som
syftar till att fungera som hjälp för att uppnå miljökvalitetsmålen och andra internationella åtaganden.
Det finns MKN för utomhusluft, omgivningsbuller,
vatten, havsmiljö samt fisk- och musselvatten.
MKN anger den lägsta godtagbara miljökvaliteten
eller det önskade miljötillståndet och är kopplade
till en tidpunkt när det önskade miljötillståndet ska
vara uppnått.
Planområdet ligger i nära anslutning till Näsekilen
vars vattenområde omfattas av MKN för vatten,
havsmiljö och musselvatten. Näsekilen ingår i vattenförekomst Hovenäset området. Den ekologiska
statusen klassas för området som måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej god status. Vattenområdet
omfattas av miljöproblem i form av övergödning.

Miljöbedömning

För att bedöma risken för betydande miljöpåverkan
av planens genomförande har ett underlag till behovsbedömning tagits fram. Underlag för behovsbedömning ingår som en del av planhandlingen.

Då planförslaget syftar till att i detaljplan säkerställa befintlig användning och bevarande av befintlig
byggnads utformning bedöms ett genomförande
av planförslaget inte påverka någon av miljökvalitetsnormerna. Den fastighet som planförslaget
omfattar är redan idag ansluten till det kommunala
VA-nätet och dagvattenflödet på fastigheten kommer inte att påverkas negativt. Förslag till begränsning av dagvattenflödet beskrivs under Teknisk
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
Hovenäset Sotenäs kommun
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Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Detaljplanen syftar till att
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läget. Planförslaget bedöms därmed inte medföra
någon skada på natur- och kulturvärden i området. Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på riksintressen
eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller
motverkas nationella miljömål. Planförslaget
överensstämmer med intentionerna i kommunens
översiktsplan.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den
21 september 2016 genom det överklagade beslutet
att upphäva nämndens beslut och avslå bygglovsansökan med hänvisning till att användning av
huset som bostad strider mot planens markanvändningsbestämmelse (handels-, hantverks-, hamnoch fiskeriändamål) och att huset med cirka tre
fjärdedelar ligger på punktprickad mark, som inte
får bebyggas.

Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter
på kort och lång sikt inte kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet
eller olämplig hushållning med mark, vatten och
andra resurser. En miljöbedömning för planens
genomförande behöver därmed inte genomföras
och det finns inget behov av att upprätta en särskild
miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 12§.

Upphävandet av Byggnadsnämndens beslut
överklagades av fastighetsägarna till Mark- och
miljödomstolen, som i en dom 2017-01-31 (Mål nr
P 3835-16) avslog överklagandet utifrån samma
bedömning som Länsstyrelsen.
Fastighetsägaren överklagade Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen, som 2017-03-09 beslutade att inte ge prövningstillstånd i ärendet.

Kommunens förslag till ställningstagande
Planens genomförande bedöms sammantaget inte
medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning av planen behöver därmed inte
genomföras och behov av att upprätta en särskild
miljökonsekvensbeskrivning finns inte.

Planbesked

För att i en detaljplaneprocess kunna ändra användningen till bostadsändamål och tillskapa byggrätt
för hela det befintliga bostadshusets byggnadsarea
och för att därigenom möjliggöra en tillbyggnad av
befintligt bostadshus ansökte fastighetsägaren om
planbesked. Kommunstyrelsen beslutade 2017-0405 (§97) att ge ett positivt planbesked.

Tidigare beslut

Fastighetsägaren ansökte 2016 om bygglov
för tillbygnad av bostadshuset på Hovenäs 1:61
(höjning av bostadshuset med 0,5-0,6 meter och
uppförande av en takkupa).

I planbeskedet lyfts behovet av att komplettera en
ny detaljplan med bestämmelser som säkerställer
de kulturhistoriska värdena på aktuell byggnad
samt behov av att studera översvämningsrisken
inom fastigheten.

Bygglovsärende

Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun beslutade
den 10 maj 2016 (BNAU § 73) att bevilja bygglov.
Nämndens beslut överklagades av berörda grannar.
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
Hovenäset Sotenäs kommun
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Planförslaget och förutsättningarna
Det befintliga bostadshus som planområdet omfattar ligger i direkt anslutnnig till Näsekilen i ett
sammanhang med sjöbodar och bostadshus av
traditionellt bohuslänsk karaktär. Bebyggelsemiljön har en tät och oregelbunden struktur och är
placerad direkt på berget kring den smala Klovbergsvägen.

Bebyggelse och kulturmiljö

Planområdet ingår i en av de miljöer som kommunen i sin översiktsplan pekar ut som kulturhistoriskt värdefullt med följande värdebeskrivning:
Hovenäset är ett av kommunens mindre samhällen
och kännetecknas av sitt avskilda och skyddade
läge vid Näsekilen samt av att husen ligger på
hälleberg som möter havet. Innanför Kryssnäs,
varifrån samhället växte fram, finns den äldsta
bebyggelsen som med tradition som strandsittarbebyggelse är uppförd på ofri grund. Bostadsbebyggelsen utmed Hovenäsvägen är större och merparten av husen har våningshög källare. Sjöbodarna
ligger relativt tätt i grupper utmed Näsekilen och
närmast Kryssnäs ligger de äldsta, varav några är
byggda i liggtimmer och alltjämt är opanelade. De
två parkerna är viktiga karaktärskapande element som liksom brandstationen minner om tiden
då samhället fick status som municipalsamhälle
(ÖP2010).

Med kunskap från ägaren och Bohusläns museum
kan bostadshuset beskrivas på följande sätt:
Huset har sitt ursprung som enkelhus, vilket byggts
om till dubbelhus, troligtvis under senare delen av
1800-talet. Förstu samt frambyggt trapphus mot
söder har sannolikt tillkommit under tidigt 1900tal. Utvändigt har byggnaden förändrats med ny fasadbeklädnad och nya fönster, vilken bör ha gjorts
under de senaste två decennierna. Det är troligt
att fasadbeklädnaden även före denna förändring
har haft en klädsel med liggande panel upptill och
stående panel nedtill, men detta har inte kunnat
bekräftas.

Aktuellt bostadshus. Flygfoto från 1957.

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Husets västra fasad med
altanen och den lilla
trädgården i förgrunden.

Det befintliga huset inom planområdet har alltså
uppförts som bostadshus innan gällande detaljplan
fastställdes, men användningen som bostad strider
mot bestämmelserna i gällande plan (huset regleras
där för handels-, hantverks-, hamn- och fiskeriändamål). I gällande plan omfattas närliggande
bostadsbebyggelse av bestämmelser som anger

en högsta tillåten byggnadshöjd på 5,5 m. Motsvarande bestämmelse för den aktuella fastigheten är 6 m.
Klovbergsvägen, som gränsar till planområdet och som
i gällande plan utgör allmän plats ligger i direkt anslutning till byggnadens fasad. Den aktuella fastighetens
marknivå ligger lägre än gatans nivå.

Tillåten byggnadshöjd
enligt gällande plan
Befintlig nockhöjd
+8.8m

Hovenäs 1:61
Näsekilen

Klovbergsvägen

Principsektion, skalaPrincipsektion
1:200
i skala 1:200 som redovisar

befintlig byggnad i förhållande till den byggnadshöjd som gällande plan tillåter.

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Grundka
Hovenä

Sotenäs ko

GRUNDK

A

serv

Tillåten nockhöjd
enligt planförslaget
+9.3m

Befintlig nockhöjd
+8.8m

Hovenäs 1:61
Näsekilen

Sektion A-A, skala
1:200 illustrerar
befintlig och genom
planförslaget tillåten
nockhöjd i förhållande till Klovbergsvägen och den
ovanför liggande
fastigheten.
Klovbergsvägen

Sektion A-A, skala 1:200

Planförslaget innebär att fastighetens användning
regleras för bostadsändamål. Byggnadens höjd
regleras genom en högsta tillåtna nockhöjd utifrån
grundkartans nollplan. Tillåten takvinkel begränsas
till 33 grader, vilket är överensstämmande med
befintlig byggnads takvinkel.
Planförslaget ger utrymme för en ca 50 cm högre
nockhöjd än befintlig byggnad för att möjliggöra
isolering av taket och förbättra nyttjandet av vindsplanet. Befintlig nockhöjd är +8.8 m och högsta
tillåtna nockhöjd blir därmed +9.3 m. Planen ger
också utrymme för komplettering med taklätta vars
bredd begränsas till 1/3 av takets längd (exklusive
takutsprång på taklättan). Föreslagen höjning av
bostadshuset begränsar byggnadens höjd i förhållande till den byggnadshöjd som tillåts i gällande
plan. Den höjning som tillåts av befintlig byggnad
bedöms vara rimlig i förhållande till husets kulturDetaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
Hovenäset Sotenäs kommun

historiska värde samt i förhållande till den omgivande bebyggelsens höjd.
Planbestämmelserna utformas för att säkerställa
byggnadens befintliga utformning med entrépartiet
mot öster (se illustrationer och foton på följande
sida).
För att byggnaden även fortsättningsvis, både i sig
själv och i sitt sammanhang, ska bibehålla sitt kulturhistoriska värde införs varsamhetsbestämmelser
kopplade till proportioner, material, färgsättning
mm samt bestämmelser som reglerar att nivåskilnaderna på marken ska tas upp med en sockel av
granit.
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Möjlig utformning av taklätta
längs västra fasaden

Foto av
befintlig
frontespis
med entré
från nordost.

Illustration av befintlig frontespis med
entré från norr.

Foto av
befintlig
frontespis
med entré
från öster.

Foto av
frontespis
med entré
från söder.

Illustration av befintlig frontespis med
entré och balkong från öster.
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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(RH2000, möh)
möh)
(RH2000,

100-årsnivå ii
100-årsnivå
dagens klimat
klimat
dagens

Högsta högvatten
högvatten ii
Högsta
dagens klimat
klimat
dagens

Nettohavshöjning
Nettohavshöjning
fram till
till 2100
2100
fram

Framtida högsta
högsta
Framtida
högvatten 2100
2100
högvatten

Mätstation
Mätstation
Smögen
Smögen
Säkerhetsnivåer
Säkerhetsnivåer

1,45
1,45
Framtida högsta
högsta
Framtida
högvatten
högvatten

Smögen
Smögen
Planeringsnivåer
Planeringsnivåer

1,55
1,55

0,67
0,67

Säkerhetsnivå 11
Säkerhetsnivå

2,20
2,20

2,20
2,20

Säkerhetsnivå 22
Säkerhetsnivå

2,70
2,70

3,20
3,20

Zon 44
Zon

Zon 33
Zon

Zon 22
Zon

Mellan
Mellan
medelvattenstånd
medelvattenstånd
och framtida
framtida
och
högsta högvatten
högvatten
högsta

Mellan högsta
högsta
Mellan
högvatten och
och
högvatten
säkerhetsnivå 11
säkerhetsnivå

Mellan
Över säkerhetsnivå
säkerhetsnivå
Mellan
Över
säkerhetsnivå 11 och
och 22
säkerhetsnivå
22

2,20-2,70
2,20-2,70

2,70-3,20
2,70-3,20

Smögen
Smögen

2,20
2,20

Förutsättning
Förutsättning
för bostäder
bostäder
för

undvik
undvik

undvik
undvik

3,20
3,20

åtgärder krävs
krävs
åtgärder

ok
ok

Tabellerna visar mätningar
kring havsnivå och
förklarar bakgrunden till
de zoner för planering som
Länsstyrelsen
rekommenderar utifrån
stigande havsnivåer.

säkerhetsnivå 1, och zon 2 (gul) mellan säkerhetsnivå 1 och säkerhetsnivå 2. Zon 1 (grön) utgörs av
all mark över nivån för säkerhetsnivå 2.

Mark och vatten

Havsnivåhöjning
Havsnivån påverkas av vädersituationer där
kraftiga regn och vind kan ge höga flöden och
översvämningar. Utöver denna variationen av
havsnivån beräknas ett förändrat klimat leda till
ytterligare nederbördsmängder och därmed ökad
risk för översvämningar. Havsvattenståndets
variation beror på många, både globala och lokala
faktorer. Globalt är en av de viktigaste orsakerna
havets utvidgning vid uppvärmning och tillskott
av vattenmängder från smältande glaciärer och
de stora landisarna på Grönland och Antarktis.
De lokala orsakerna är bl a kopplade till ändrade
salthaltsförhållanden och ändringar i det lokala
vindklimatet. Landhöjningen motverkar till viss
del havsnivåhöjningen, framförallt under senare
hälften av decenniet.

För byggnaden inom planområdet ligger nivån
för färdigt golv på entréplanet på ca + 3.30m. Det
innebär att de delar av byggnaden som är känsliga
för vatten (nedersta bjälklaget) klarar den nivå på
+ 3.20 som länsstyrelsen i nuläget rekommenderar
som lägstanivå i bostäder utan att åtgärder krävs.
Byggnaden har en källare som är uppbyggd med
granitsockel på den sluttande granithällen. Marknivån vid källaren är i sina lägsta delar ca + 1.75.
Källaren riskerar därmed på sikt att drabbas av
översvämning vid höga vattenstånd. Byggnadens
utformning med granitsockel och källare är dock
en viktig del av dess kulturhistoriska värde som
bör värnas. Källarplanet får därmed inredas på
ett sätt som innebär att den klarar översvämning
vid enstaka tillfällen utan att detta får allvarliga
konsekvenser. Tekniska installationer bör placeras
på tillräcklig höjd. Inredning och annat material
som är känsligt för vatten bör undvikas, så att
omfattande skador begränsas vid höga vattennivåer. Beredskap bör även finnas för att lyfta undan
lös inredning med mera vid risk för högt vatten.
Tillfälliga åtgärder för att på sikt skydda källarplanet från översvämning kan t ex vara att öppningar
i byggnaderna skyddas med sandsäckar eller andra
typer av tillfälliga barriärer som kan demonteras
när vattennivån vid tillfälliga högvatten har sjunkit.

Enligt handboken Stigande vatten, som Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län tagit
fram (2011) med faktaunderlag för kusten (2014)
beskrivs kusten i fyra zoner kopplade till risk för
översvämning. I zon 4 (röd) är sannolikheten för
att en översvämning inträffar högst och i zon 1
(grön) är den lägst. Planeringsnivåerna för kusten
utgår från ett framtida högsta högvatten i kombination med säkerhetsmarginaler. Mätserier från ett
antal mätstationer längs kusten (bl a Smögen) utgör
tillsammans med prognoser kring globala havsnivåhöjningen underlag för beräkningarna. Olika
säkerhetsmarginaler har därutöver lagts på för att
räkna fram nivåerna i respektive zon.
Zon 4 (röd) utgörs av intervallet mellan medelvattennivån och nivån för högsta högvatten, zon 3
(orange) av intervallet mellan högsta högvatten och
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
Hovenäset Sotenäs kommun

Zon 11
Zon

1
Bestämmelse om en lägsta nivå på +3,20m för de
delar av bottenplanets golvbjälklag som är känsliga för vatten säkerställer bostadens lämplighet i
förhållande till framtida översvämningar.
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Illustration av zoner för planering utifrån stigande havsnivåer, från handboken Stigande vatten,
faktablad kusten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2014

Klovbergsvägens nivå ligger längs sträckan från
Hovenäsvägen och fram till Kärleksvägen som
lägst på ca +3.40m. Därmed är tillgängligheten till
fastigheten med hänsyn till stigande havsnivåer
och översvämningsrisker god. Det lägsta partiet av
gatan är i anslutning till planområdet. VA-anslutningen till fastigheten sker från ledningar i Klovbergsvägen.

norr, öster och söder finns i huvudsak ingen mark
på fastigheten utanför byggnaden. Mot väster finns
en mindre trädgård med ett fruktträd, buskar och
mindre rabatter. Marken utgörs här av mjukmark
som sluttar mot vattnet i söder. Inom den lilla trädgårdsdelen tas nivåskillnaden upp i två terrasser
med en stödmur i granit. Längs den västra fasaden
finns en altan som kan nås inifrån huset och via
en grind i staketet som avgränsar trädgården mot
Klovbergsvägen.

Geologi och geoteknik
Planområdet och omgivande bostäder är byggda
direkt på fast berg. Området är mycket tättbyggt
med begränsad markyta mellan byggnaderna.
Byggnaderna är i huvudsak planlagda med granitgrund som anpassar byggnaden till omgivande
berg. Mellan Klovbergsvägen och vattnet är berget
lågt och flackt. På vägens östra sidan är berget
något högre. På den fastighet som planområdet
omfattar upptar byggnaden ca 60% av ytan. Mot

Det finns inga lösa block inom planområdet eller
i dess direkta närhet. Det föreligger därmed ingen
risk för blocknedfall inom eller i nära anslutning
till planområdet.
All mark inom planområdet som idag inte är bebyggd redovisas i planförslaget som prickmark.

Flackt berg i dagen dominerar i området kring planområdet. Små områden med mjukmark nyttjas i trädgårdarna i den
tätt bebyggda miljön.
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Klovbergsvägen med planområdet på vänster sida.

Trafik och parkering

Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Klovbergsvägen, som leder från Hovenäsvägen (väg
874) invid torget på Hovenäset ner till bebyggelsen längs Näsekilen. Klovbergsvägen är en smal,
enkelriktad gata. Då en stor del av fastigheterna i
området nyttjas som fritidsbostäder och då sjöbodarna med båtbryggor i större grad nyttjas sommartid är trafikintensiteten som störst under främst juli.
Övriga delar av året är trafiken mycket begränsad.

fastigheten är hastigheten för de bilar som passerar
mycket låg.
Fastighetens marknivå invid gränsen mot Klovbergsvägen är ca 0.5 m lägre än vägbanan. En stödmur tar upp denna nivåskillnad i fastighetsgränsen.
Vägens karaktär är en del av områdets värde som
kulturmiljö. Då planförslaget syftar till att säkerställa fastighetens användning som bostad innebär
det ingen påverkan på trafikföring eller behov av
parkering. Planförslaget innehåller heller inga ändringar kopplade till trafik eller parkering.

Få av fastigheterna längs Klovbergsvägen har plats
för egen bilparkering. Parkering sker därför huvudsakligen på torget.

Prickmark inom den yta som idag inte är bebyggd
säkerställer att vägmiljön inte påverkas mer än idag
vid ett genomförande av planen.

Vägen är asfaltsbelagd och hastighetsbegränsningen inom samhället är 40km/h. Då vägen är smal
och dessutom svänger kraftigt före den aktuella
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Klovbergsvägen
Parkering

Aktuell fastighet
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Klovbergsvägen med planområdet på höger sida.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och
avlopp. Planförslaget innebär ingen förändring
jämfört med nuläget. VA-anslutning till fastigheten
sker från ledningar i Klovbergsvägen.

Dagvatten
Hovenäset har ett utbyggt kommunalt dagvattennät. Dagvatten från Klovbergsvägen avvattnas via
detta system medan dagvattnet från den begränsade
del av fastigheten som inte är bebyggd avleds till
havet. Inom de små vegetationsytorna som finns
inom fastigheten fördröjs dagvattnets avrinning
ner i havet. Planförslaget innebär att befintlig
byggnad bekräftas och säkerställs i planen och
att övrig mark regleras med prickmark. Den del
av planområdet som idag utgör mjukmark med
vegetation säkerställs för infiltration genom en
planbestämmelser som anger att den inte får hårdgöras. Planförslaget innebär därmed ingen ökning
av andelen hårgjord yta. Planbestämmelser reglerar
takmaterial till tegel. Därmed undviks risken för att
takytorna förorenar dagvattnet.

Övrigt
El, tele och bredband finns utbyggt inom Hovenäset.
För de flesta fastigheter längs med Klovbergsvägen sker sophämtning idag via sopsäck i säckställ.
Vägen är för smal för att sopbil ska kunna komma
fram längs med Klovbergsvägen. Många sopsäckar
hämtas vid fastigheten av sophämtaren och bärs
eller dras med säckkärra från fastigheten till sopbilen. Detta system kommer att förändras då det inte
är förenligt med bra arbetsmiljö.
Enligt en nyligen gjord inventering kommer de
flesta fastigheter längs med Klovbergsvägen att bli
hänvisade till att lämna sitt hushållsavfall i gemensamma kärlskåp som placeras på närmsta lämpliga/
tillgängliga plats där sopbil kan komma fram och
tömning ske utan dragväg för sopkärlen. Rambo
kommer under hösten 2018 att tillsammans med
kommunen utse tillgängliga platser för gemensamma kärlskåp på flera platser inom Hovenäset.

Då befintlig byggnad är grundlagd direkt på berg
och huvuddelen av fastigheten utgörs av berg i
dagen är infiltrationen för dagvatten begränsad.
Kärl för uppsamling av dagvatten, planteringar vid
stuprörens utkastare och en avledning av dagvatten
från utkastarna till trädgårdsytan är möjliga sätt att
begränsa dagvattenflödet till Näsekilen. En sådan
åtgärd skulle innebära en minskning av dagvattenflödet jämfört med dagsläget.

Denna förändring kommer att genomföras under
2018 eller 2019.
Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Gångpassage längs fastigheten ner till Näsekilen.

Hälsa och säkerhet

Buller
Planområdet bedöms inte vara utsatt för buller.
Radon
Berggrunden i området är radonförande. Byggnader för boende bör med hänsyn till detta utföras
radonsäkert. Hänsyn till detta ska tas vid om- och
tillbyggnader.
Förorenad mark
Planområdet innehåller inga kända markföroreningar.
Brand
Bebyggelsen i denna del av Hovenäset ligger tätt
och vid en brand finns det risk för snabb spridning
till flera byggnader. Med hänsyn till de risker för
enskilda som det innebär och med hänsyn til kulturmiljön är det viktigt att hänsyn tas till brandsäkerheten vid om- och tillbyggnader.
Planförslaget innebär inga förändringar som påverkar risken för brand.

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Genomförande

Genomförandetid

Fastighetsrättsliga frågor

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga
rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte
ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt
som tidigare. Efter genomförandetidens utgång
kan kommunen ersätta, ändra eller upphäva planen
utan krav på ekonomisk ersättning kopplat till den
tidigare planen.

Planen omfattar endast en fastighet. Detaljplanen
föranleder inga förändringar av befintlig fastighetsgräns och innebär därmed inga fastighetsrättsliga
konsekvenser.

Ekonomi

Kostnader förenade med planläggning belastar
fastighetsägaren.

Då den aktuella planen syftar till att säkerställa
befintlig användning är den inte lika direkt kopplat
till ett genomförande.
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från
det datum då den vinner laga kraft.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän
platsmark inom planområdet. Då detaljplanen
endast omfattar en enskilt ägd fastighet som
planläggs för bostadsändamål finns ingen allmän
platsmark inom planområdet.
Fastighetsägaren ansvarar för alla förändringar som
görs med stöd av detaljplanen.

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Planarbetet

Den fortsatta processen

Medverkande i planarbetet

Denna planhandling utgör underlag för kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.

Planförslaget har upprättats av
Arkitekturverkstad i Hovenäset AB genom
Cecilia Lindsten, plan-/landskapsarkitekt på
uppdrag av Sotenäs kommun och exploatören.

Preliminär tidplan
• juni-augusti 2017
planarbete påbörjas
• februari 2018
beslut om samråd
• mars 2018
samråd
• september/oktober 2018
granskning
• december 2018
antagande
• januari 2019
laga kraft

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:61
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Planförslaget har upprättats i samarbete med
Sotenäs kommun genom plan- och
exploateringschef Amanda Jansson.

Justering

Efter genomförd granskning har synpunkter på
planförslaget inkommit som föranleder en mindre
justering av planhandlingarna.
Justering som föreslås:
• Plankartan och illustrationskartan förtydligas
med befintliga +höjder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att föreslagna ändringar av planen inför
antagande är av sådan art att det inte krävs en ny
granskning. De kompletteringar som gjorts saknar
intresse för allmänheten, är av begränsad betydelse, innebär ett tillmötesgående av framförda
erinringar och medför inga negativa konsekvenser
för sakägare och övriga.
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