
 
 

 

2019-03-20 rev. 2019-05-28 | Utlåtande | Byggnadsnämnden | Dnr BN 2017/609 

 

1 (8) 

 

Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för del av  
Hunnebostrand, området Bankeberg  

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING  

Detta utlåtande revideras 2019-05-28 med anledning av Byggnadsnämndens beslut, 2019-
04-24 § 46, att byggnadens höjd inte får bli mer än 0,5 meter högre än befintlig byggnad.  

Hur granskningen har bedrivits 

Granskning av Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för del av Hunnebostrand, 
området Bankeberg, har genomförts i enlighet med PBL 2010:900. 
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2018-12-17, har varit utställda för 
granskning under tiden 20 december 2018 till 10 januari 2019. Planhandlingarna har 
funnits tillgängliga i Kommunhuset, Kungshamn och varit utlagda på kommunens hem-
sida: www.sotenas.se. 
Berörda myndigheter och fastighetsägare, enligt särskild sändlista samt fastighetsför-
teckning, har genom utsända granskningshandlingar getts tillfälle att yttra sig. 

Inkomna synpunkter och kommentarer  

Med anledning av granskningen har 24 yttranden inkommit, varav 15 är utan erinran el-
ler synpunkter på förslaget. 8 sakägare har framfört invändningar mot planförslaget. 
Yttranden från remissinstanser och yttranden med synpunkter redovisas nedan. Yttran-
dena har på grund av sin omfattning i vissa fall sammanfattats. Yttrandena finns i sin 
helhet att ta del av på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ändringen av planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 
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Kommentar 

Tack för yttrandet. 
 
2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av komplette-
ringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets lagstadgade be-
vakningsområden eller får negativa effekter på eventuellt kommande fastighetsbildning. 
Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i dess nuvarande skick. 
Kommentar 

Tack för yttrandet. 
 
3. Västvatten 

Sotenäs Vatten AB har ingen erinran mot detaljplanen. 
Kommentar 

Tack för yttrandet. 
 
4. Miljönämnden 

Miljönämnden har inga synpunkter på rubricerat förslag tilländring av detaljplan. 
Kommentar 

Tack för yttrandet. 
 

Sakägare enligt fastighetsförteckning: 
5. Ellene 1:137, delägare 1 av 2 

Yrkar att fastigheten helt kompenseras för arealförlusten i öster, vilket tidigare fram-
förts. 
Vill inte att byggnadshöjden ökas då detta medför att fastigheten ligger mer i skugga un-
der förmiddag och kväll. Önskar information om vilken byggnadshöjd nuvarande bygg-
nad har. 
Vill att antalet parkeringsplatser minskas kraftigt och att minst de fyra parkeringsplatser 
som ligger närmast fastigheten Ellene 1:137 tas bort. Parkeringsnormen i Sotenäs bör av 
miljöskäl ändras så att det blir färre parkeringsplatser vid flerbostadshus. I Göteborg 
byggs för närvarande tre flerfamiljshus med sex våningar där inga parkeringsplatser 
finns överhuvudtaget. Det är viktigt att antalet bilar inom området minskas av både 
miljö- och bullerskäl. Av trafiksäkerhetsskäl är det också viktigt att minska antalet for-
don som trafikerar gatan. 
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Vill informera om att i Göteborg byggs det för närvarande 3 st flerfamiljshus med 6 vå-
ningar där inga parkeringsplatser finns överhuvudtaget! 
Vill att det i avtalet med Sotenäsbostäder ska skrivas in att bostäderna är till för boende i 
kommunen och att boende ska vara 55+. 
Kommentar 

Planändringen omfattar endast fastigheten Ellene 1:303, vilket är förtydligat sedan sam-
rådet. Det innebär att inga förändringar av intilliggande fastigheter kommer att prövas 
eller behandlas i denna planändring. Befintliga förhållanden kvarstår därmed för fastig-
heten Ellene 1:1:137. Frågor om ersättningsanspråk och regleringar gällande fastigheten 
Ellene 1:137 kan eventuellt prövas i en lantmäteriförrättning, vilken ni som fastighetsä-
gare får ansöka hos lantmäteriet om. 
Kommunen har låtit mäta byggnadens höjd till och med taknock. Mätningen visar att 
taknocken på byggnaden ligger som högst på + 19,4 meter. Byggnadsnämnden har 
beslutat att byggnadens höjd inte får bli mer än 0,5 meter högre än befintlig byggnad. 
Om byggnaden inte får bli högre än 0,5 meter bör också lägsta takvinkel regleras till un-
gefär detsamma som idag. 
Ändringen av detaljplanen justeras så att befintlig planbestämmelse om högsta bygg-
nadshöjd 7,6 meter ersätts av högsta nockhöjd + 19,9 meter samt lägsta takvinkel 22 
grader. 
För Sotenäs kommun finns en parkeringsnorm som är antagen av Byggnadsnämnden 
2013-06-13. Enligt parkeringsnormen ska det vid flerbostadshus inom tätortszon anord-
nas 15 boendeplatser/1000kvm BTA samt 3 besöksplatser/1000 kvm BTA. Vid plan-
läggning ska parkeringsnormen tillämpas och planförslaget redovisar en parkeringslös-
ning i enlighet med kommunens parkeringsnorm. Planen reglerar inte var inom fastig-
heten som parkering anläggs. 
Upplåtelseform för bostäder regleras inte i detaljplanen. Önskemålet om boende för 55+ 
framförs till Sotenäsbostäder. 
Synpunkterna tillgodoses delvis. 
 
6. Ellene 1:137, delägare 2 av 2 

Inkommit med likalydande yttrande som Ellene 1:137, delägare 1 av 2 
Kommentar 

Se bemötande till Ellene 1:137, delägare 1 av 2 
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7. Ellene 1:152 

Vi framförde under samrådet önskemål om att inom ramen för planändringen begränsa 
prickmarken på vår fastighet Ellene 1:152 längs gränsen mot Bankeberg i den del som 
ingår i planområdet. Kommunen har i det fortsatta planarbetet valt att inte justera försla-
get utifrån detta önskemål med hänvisning till att det inte är relevant för planens syfte - 
ändring från allmänt ändamål till bostadsändamål. Vår bedömning är dock att det är just 
användningen allmänt ändamål som är orsaken till att prickmarken sträcker sig betydligt 
mer än 4 meter in på vår fastighet längs gränsen mot Bankeberg. På övriga sidor av vår 
fastighet, där angränsande fastigheter regleras för bostadsändamål, ligger byggrätten 4 
meter in från fastighetsgränsen. I samband med att användningen ändras till bostadsän-
damål bedömer vi det som rimligt att planens syfte genomsyrar planförslaget fullt ut och 
att ändringen därmed omfattar även justeringar där en ändrad användning medför kon-
sekvenser på angränsande fastigheter. Med hänsyn till detta bör prickmark inom vår fas-
tighet, längs gränsen mot Bankeberg begränsas till 4,5 meter, vilket är tillämpligt vid re-
glering för bostadsändamål. 
Vi noterar att kommunen i kommentarerna menar att marken runt berget är punkt-
prickad och inte får bebyggas i gällande detaljplan samt drar slutsatsen att detta är till-
räckligt skydd för berget. Vi delar inte kommunens slutsats utan vidhåller vårt önskemål 
om att bestämmelse införs som säkrar bevarandet av berget i den nordöstra delen av 
planområdet. Berget är en mycket värdefull del av områdets karaktär. Betydelsefullt för 
alla boende i närområdet både som ett visuellt landskapselement och genom att det till-
för en naturkontakt till bebyggelsemiljön. Önskan om att bevara berget innebär även att 
vi vill att möjligheten att anordna parkering inom området begränsas. En bestämmelse i 
planen som dels hindrar sprängning och dels hindrar iordningställande av parkerings-
platser inom det markerade området efterfrågas därmed. Vi önskar således ett tydligare 
och starkare skydd för berget och marken däromkring. Kartillustration bifogas. 
Vi bedömer den parkeringslösning som redovisas i planbeskrivningen som rimlig och 
har inget emot den. 
Kommentar 

Planändringen omfattar endast fastigheten Ellene 1:303, vilket är förtydligat sedan sam-
rådet. Det innebär att inga förändringar av användningsområden eller andra planbestäm-
melser för angränsande fastigheter görs med anledning av planändringen. Befintliga 
planförhållanden kvarstår därmed för fastigheten Ellene 1:152. 
Aktuellt bergsparti ligger i sin helhet på kvartersmark och bedöms inte vara ett bety-
dande landskapselement eller av sådan betydelse för allmänheten att det behöver skyd-
das genom särskilda planbestämmelser eller genom inlösen av mark. Särskilda bestäm-
melser om att behålla nuvarande marknivå eller förbjuda parkering införs inte i denna 
planändring. 
Synpunkterna tillgodoses inte. 
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8. Ellene 1:298 

I Hunnebostrand är Bankeberg ett mycket viktigt och stort blickfång som är avgörande 
för karaktären av samhället och det intryck det ger både när man vistas på havet, prome-
nerar på Strandgatan, Sankt Görans ö eller står vid någon av utsiktspunkterna t ex Höge 
berg. Det vore helt förödande för den bild man får av samhället om Bankeberg skulle bli 
ännu större än vad det är idag. Vi tycker därför att det vore av största vikt att den be-
stämmelse som finns för tillåten höjd ändras och att det införs förbud att Bankeberg 
byggs upp i höjd då det är av avgörande betydelse att huset inte blir högre. En förhöj-
ning av huset skulle förutom att det påverkar blickfånget mycket negativt även påverka 
ljus och boendemiljön avsevärt negativt för husen på östsidan, bakom Bankeberg. 
När det gäller balkonger på västsidan av Bankeberg gäller detsamma som för husets 
höjd. Alltför stora och iögonfallande balkonger skulle mycket negativt påverka sam-
hällets fina kustbild. Det är därför av största vikt att balkonger byggs för att passa in i 
boendemiljön och inte ger för stor påverkan på bilden av samhället från sjön eller pro-
menadstråk. 
Berget i den nordöstra delen av planområdet är en värdefull del av områdets karaktär 
och betydelsefull för alla boende i närområdet både som ett visuellt landskapselement 
och genom att det tillför en naturkontakt till bebyggelsemiljön. Vi känner stark oro för 
att man i en framtid väljer att spränga detta berg. Vi önskar därför att en bestämmelse 
införs som säkrar bevarandet av berget i den nordöstra delen av planområdet.  
Kommentar 

Beträffande byggnadens höjd, se kommentarer till Ellene 1:137. 
Möjligheten till balkonger mot väster bedöms inte innebära en betydande förändring av 
samhällets karaktär. Exakt utformning av balkonger kommer att behandlas vid bygg-
lovsprövningen. 
Särskilda bestämmelser om att bevara berg eller behålla nuvarande marknivå införs inte 
i denna planändring. 
Synpunkterna tillgodoses delvis. 
 
9. Ellene 49:1 

Vi ställer oss bakom förslaget att göra en ändring av gällande detaljplan, för att ändra 
användning av fastigheten Ellene 1:303 Bankeberg till bostäder. 
Nuvarande detaljplan som tillåter en byggnadshöjd på 7,6 meter anser vi bör ändras till 
den befintliga byggnadens nuvarande faktiska höjd. Då en förhöjning skulle innebära en 
stor negativ påverkan av ljus- och boendemiljö för husen utmed Norra Strandgatan. 
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De föreslagna balkongerna på västsidan av Bankeberg bestrider vi, då de planeras ligga 
på nuvarande prickad mark. Syftet med den nuvarande prickade marken var ursprungli-
gen en garant för att bebyggelsen av Bankeberg inte skulle komma för nära existerande 
hus. Vi vill därför veta hur planerade balkonger är placerade samt deras mått. (Normal-
måttet för nyproducerade balkonger är idag 1,4 m djup och 2,4 m bredd). Vi upplever 
att de föreslagna balkongerna gör stort intrång på vår boendemiljö. Då avståndet mellan 
föreslagna balkonger och vår fastighet bör beaktas med stor hänsyn till höjdskillnaden. 
Kommentar 

Beträffande byggnadens höjd, se kommentarer till Ellene 1:137.  
Planändringen tillåter att balkonger uppförs utmed västfasaden, cirka 2,5 meter utanför 
fasadlivet. Att uppföra balkonger mot väster bedöms inte medföra en sådan betydande 
olägenhet att det föreslagna bostadshuset ska avstå från balkonger. I kuperad terräng 
med tät bebyggelse, vilket förekommer i Hunnebostrand, kan viss insyn mellan fastig-
heter inte helt undvikas. Exakt utformning av balkonger kommer att behandlas vid 
bygglovsprövningen. 
Synpunkterna tillgodoses delvis. 
 
10. Ellene 54:1    

Har synpunkter på att ändra byggnadshöjden till 7,6 meter och att bygga balkonger med 
ett djup av 2,40 meter. 

Kommentar 

Beträffande byggnadens höjd, se kommentarer till Ellene 1:137.  
Planändringen tillåter att balkonger uppförs utmed västfasaden, cirka 2,5 meter utanför 
fasadlivet. Exakt utformning av balkonger kommer att behandlas vid bygglovspröv-
ningen. 
Synpunkterna tillgodoses delvis. 
 
11. Ellene 69:2, delägare 1 av 2 

Vår avsikt är mot Bankeberg 
1. Att det sätts upp ett staket vid parkeringen så att ljuset från bilarna inte lyser rakt 

in i vårt vardagsrum. Höjd på staket ca 1,1 m 
2. Att muren snyggas till med ev stenfasad 
3. Att ingen altan/ uteplats byggs på kort sidan av Bankeberg 

Bifogar bild från vårt vardagsrum. 
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Kommentar 

Önskemålen om skydd har framförts till Sotenäsbostäder. Detaljplanen reglerar dock 
varken uppförande av mur eller ställer krav på plank. Var eventuella uteplatser placeras 
inom fastigheten regleras inte i detaljplanen.  
Synpunkterna föranleder inga ändringar av planförslaget. 
 
12. Ellene 69:2, delägare 2 av 2 

Inkommit med likalydande yttrande som Ellene 69:2, delägare 1 av 2 
Kommentar 

Se bemötande till Ellene 69:2, delägare 1 av 2. 
 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Invändningar mot planförslaget gäller följande: 

• önskar att tillåten byggnadshöjd sänks och begränsas till befintlig byggnads höjd. 
• balkonger mot väster kan ge för stor påverkan på bilden av samhället samt leda till in-

syn mot intilliggande bostadsfastigheter. 
• önskar en bestämmelse som säkrar bevarandet av berget i den nordöstra delen av plan-

området. 
• vill att antalet parkeringsplatser minskas och är negativa till iordningställande av par-

keringsplatser nära angränsande bostadsfastigheter, på grund av oro för störande strål-
kastarljus.  

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete inför antagande 

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

• Ändringen av detaljplanen justeras så att befintlig planbestämmelse om högsta 
byggnadshöjd 7,6 meter ersätts av högsta nockhöjd + 19,9 meter samt lägsta 
takvinkel 22 grader. 
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•  

Sakägare med kvarstående invändningar mot planförslaget 

• Ellene 1:137, delägare 1 och 2 
• Ellene 1:152 
• Ellene 1:298  
• Ellene 49:1  
• Ellene 54:1  
• Ellene 69:2, delägare 1 och 2 

Från samrådet: 

• Ellene 48:1, delägare 2 och 3 
• Ellene 58:1  
• Ellene 63:1 
• Ellene 1:138  

  
Johan Fransson  Evelin Savik 

t.f. Plan och-exploateringschef Samhällsbyggnadschef 
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