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KF § 208 Dnr 2010/000569 

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Hunnebostrand, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram granskningsutlåtande samt antagandehandlingar. I 
den kommande detaljplanen kommer flera motstridiga intressen att hanteras. Under hösten 2017 
sändes granskningshandlingar ut till sakägare, myndigheter och intresseorganisationer för att ge 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen har besvarat yttrandena i ett 
granskningsutlåtande, reviderat planhandlingarna och har nu tagit fram antagandehandlingar.  
Granskningshandlingarna har reviderats enligt granskningsutlåtandet och antagandehandlingar har 
upprättats. Berörda myndigheter och sakägare, enligt fastighetsförteckning, har fått tillfälle att yttra 
sig. I samband med granskningen har totalt 43 yttranden inkommit från myndigheter, sakägare och 
andra medborgare. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2018-05-21. 
Flertalet sakägare har kvarstående invändningar mot planförslaget eller delar av planförslaget.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att justeringarna av planen inför antagande är 
av sådan art att det inte krävs en ny granskning. Synpunkter har föranlett justeringar av 
planhandlingarna.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är genomarbetat, att 
granskningsutlåtande kan godkännas och att kommunfullmäktige kan anta detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2018-08-29  
Granskningsutlåtandet daterat 2018-05-21 
Planbeskrivning daterade 2017-08-15, justerade 2018-05-21  
Plankarta 1-4 daterade 2017-08-15, justerade 2018-05-21   
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-12 § 159 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03 § 173 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras med motivering att, 
 
- För Bella Gästis bör det åter prövas att införa punktprickad kvartersmark för hela det område som 
varit uteservering väster om restaurangen de senaste åren samt ge byggrätt för mindre nödvändig 
utbyggnad för kök och toalett samt för restaurang Kanten bör punktprickat område utsträckas till 
hela nuvarande uteservering. 
- Det av KF beslutade införandet av nytt sopsorteringssystem bör på ett mycket tydligare sätt än vad 
som framgår av planhandlingarna planeras in i detaljplanen såväl avseende gemensamma depåer 
som möjligheter till placering av mindre sophus på fastigheterna, 
- Nödvändigheten av att för fastigheterna på Norra Strandgatan 2 – 14 införa helt punktprickat 
område runt husen ifrågasätts och bör åter prövas. 
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Forts KF § 208 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunfullmäktige antar att ärendet ska återremitteras.   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet detaljplan för Gamla Hunnebo, 
Hunnebostrand, Sotenäs kommun med motivering att, 
 
- För Bella Gästis bör det åter prövas att införa punktprickad kvartersmark för hela det område som 
varit uteservering väster om restaurangen de senaste åren samt ge byggrätt för mindre nödvändig 
utbyggnad för kök och toalett samt för restaurang Kanten bör punktprickat område utsträckas till 
hela nuvarande uteservering. 
- Det av KF beslutade införandet av nytt sopsorteringssystem bör på ett mycket tydligare sätt än vad 
som framgår av planhandlingarna planeras in i detaljplanen såväl avseende gemensamma depåer 
som möjligheter till placering av mindre sophus på fastigheterna, 
- Nödvändigheten av att för fastigheterna på Norra Strandgatan 2 – 14 införa helt punktprickat 
område runt husen ifrågasätts och bör åter prövas. 
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Skickas till 

PLEX-chef 
MEX-ingenjör 


