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BAKGRUND 
Ansökan om planbesked inkom 2016-03-10 för fastigheten Ellene 1:412. Juridisk ägare till 
fastigheten var då trossamfundet Jehovas vittnen men fastigheten ägs nu av Fastigheten El-
lene 1:412 AB. Aktuell byggnad har under 19 år varit en Rikets sal. Församlingsmedlemmar i 
omgivningarna besöker nu Munkedals församling i deras nybyggda Rikets sal. Den ansö-
kande har önskemål att ändra byggnaden till bostadshus i 3 plan inklusive den idag oinredda 
vinden. I samband med planbeskedet beslutades även att planområdet ska utvidgas till att 
omfatta del av kommunens fastighet Ellene 1:383 mot Stationsgatan.  

SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att gällande användningar, samlingslokal samt bussterminal, taxi-
terminal, ändras till bostadsändamål. 

INNEHÅLL 
Detaljplanen består av: 
• Plankarta, skala 1:500 i A3-format 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning  
• Samrådsredogörelse 
• Illustrationskarta, skala 1:500 i A3-format 
 
Övriga handlingar: 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-01-15 
• PM Geoteknik, Golder associates, 2020-12-01 
• VSD (Vatten-, Spill- och Dagvatten) -utredning, Totalkonsult, 2020-10-19, reviderad 2021-
06-21 
• PM trafikbullerbedömning, WSP 2020-11-12 

PLANPROCESSEN 

Standardförfarande  
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Planarbetet bed-
rivs med ett så kallat standardförfarande då planförslaget är förenligt med översiktsplanen, 
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Standardförfarandet innebär att samråd, underrättelse 
(om granskning) granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i planpro-
cessen. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redo-
visa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 
den ska vara vägledande vid tolkningen av planen.  
 

Illustration över planprocessen med ett så kallat standardförfarande. Röda markeringen visar vart 
i processen detaljplanen befinner sig. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge, areal och markägoförhållanden  

  
Figur 1. Röda markeringen visar planområdets läge i Hunnebostrand. 

Planområdet ligger inom fastigheten Ellene 1:412, som ägs av Fastigheten Ellene 1:412 AB 
samt del av fastigheten Ellene 1:383 som ägs av Sotenäs kommun. För en fullständig redovis-
ning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhö-
rande fastighetsförteckning. 

Planförhållanden 
Översiktsplanen ÖP2010 för Sotenäs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 16 decem-
ber 2010, anger området som tätortszon Hunnebostrand Ulebergshamn. Inom tätortszo-
nerna beskrivs att förtätning av de befintliga tätorterna skall förespråkas. Tätare exploate-
ringsformer ska förespråkas i tätorternas centrala lägen. Variation i boendeformer föresprå-
kas. Målsättningen för tätorter är att de ska vara levande året om. Ett genomförande av plan-
förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen ÖP2010. 
 

 
Figur 2. Utdrag ur ÖP2010. Planområdet är markerat med en blå cirkel.  

Planområdets läge 
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För området gäller ”Detaljplan för fastigheterna Ellene 1:382 och 1::281 m.fl. Rikets sal”. 
Gällande plan uppfördes i höjdsystemet Göteborgs lokala höjdsystem. Gällande plan omfat-
tar områden för bostadsändamål, lokaler för handel, samlingslokaler samt bussterminal. Den 
aktuella fastigheten har bestämmelser som anger samlingslokal samt bestämmelser om högsta 
exploateringsgrad, byggnadshöjd, totalhöjd och område för parkering. Planens genomföran-
detid har gått ut. 

Figur 3. Gällande detaljplan. Planområdet är markerat röd streckad linje.  

Tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen fattade beslut om positivt planbesked 2016-10-19 § 157–195. 

Bestämmelser i miljöbalken 
Riksintresse 4 kap MB 2 § Turism och rörligt friluftsliv samt 3§ Obruten kust 
Området är av riksintresse enligt 4:e kapitlet, Miljöbalken på grund av sina särskilda natur- 
och kulturvärden. Ingrepp och exploateringsföretag får endast genomföras om de inte påtag-
ligt skadar värdena. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tä-
torter eller det lokala näringslivet. Ett genomförande av planförslaget innebär en ombyggnat-
ion av en befintlig byggnad inom tätortsområde och bedöms således som förenligt med be-
stämmelserna enligt 4 kap Miljöbalken. Området är redan bebyggt. 
 
Strandskydd, 7 kap MB 
Området omfattas inte av strandskydd. 

Mark, vegetation och fauna 
Marken inom planområdet är uppdelad i två plana nivåer med en kort slänt som skiljer dem 
åt. Marknivån i anslutning till Stationsgatan ligger på nivån ca +25 och marken inom och i 
anslutning till Ellene 1:412 på ca +22. Stor del av marken är hårdgjord asfaltsyta förutom ni-
våskillnaden som är gräsyta. 

Geoteknik 
Golder Associates AB har tagit fram ett geotekniskt PM daterad 2020-12-01. Utredningen 
visar att stabilitetsförhållandena inom planområdet anses vara tillfredsställande goda för pla-
nerade ändamål enligt detaljplanen. Då marken inom planområdet generellt utgörs av be-
gränsad jordmäktighet, eller ytligt förekommande berg (alt berg i dagen), kan grundläggning 
för eventuell om-/nybyggnad utföras med platta på mark på en grundläggningsbädd av 
krossmaterial (alternativt med plintar direkt på berg). 
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Inom och i mycket nära anslutning till planområdet finns det idag befintlig bebyggelse och 
markförlagda installationer, vilka måste beaktas och eventuellt måste skyddas i samband med 
kommande ombyggnadsskede. Schakt och eventuell sprängning, eller annat arbete som kan 
ge upphov till vibrationer, måste noga beaktas vid utförande för att förhindra att befintlig be-
byggelse/anläggningar/konstruktioner skadas. 
 
Det erfordras inga planbestämmelser med avseende på de geotekniska förutsättningarna 
inom planområdet. 

Fornlämningar och kulturhistoria 
Inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen finns inom området. 

Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns två befintliga byggnader. Dels f.d. Rikets sal men även en byggnad 
vid Stationsgatan som tidigare har varit en stationsbyggnad, se bilder nedan. Båda byggna-
derna föreslås byggas om. 
 

Figur 4. Till vänster syn fd. Rikets sal medan den högra bilden visar den f.d. stationsbyggnaden vid Stations-
gatan. 

Tillgänglighet och service  
Närmsta förskola ligger ca 1100 m från planområdet och det tar ca 5 min att cykla samt ca 15 
min att gå dit.  Bilvägen är ca 1,1 km. Det finns ingen separerad cykelväg mellan förskolan 
och planområdet dock finns det en separerad gångbana på trottoar hela sträckan. Hunnebo-
strands skola (f-6) ligger ca 1,5 km från planområdet och det tar via separerade gång- och cy-
kelvägar ca 16 minuter att gå och 4 min att cykla dit. Med bil är det ca 1,5 km från planområ-
det.  
 
Cirka 1100 meters gångväg från planområdet finns en tennishall och i Smögen finns fotbolls-
plan. Mataffär (Coop) finns ca 100 meter från planområdet. Övrig service i form av apotek, 
vårdcentral, bibliotek m.m. finns att tillgå i Hunnebostrand. 
 
Trafik och parkering 
Området nås till fots, och med cykel och bil från Stationsgatan och Köpmansgatan.  Fastig-
het Ellene 1:412 löser idag sitt parkeringsbehov på sin egen fastighet via infart från Köp-
mansgatan. Vid avstyckningen av Ellene 1:412 från år 1997 bildades det en gemensamhetsan-
läggning mellan fastigheterna Ellene 1:412 och Ellene 1:281. I gemensamhetsanläggningen 
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finns ett mindre område i anslutning till infarten till planområdet där parkering kan samut-
nyttjas mellan de båda fastigheterna. Fastigheten Ellene 1:383 har idag inte något eget parke-
ringsbehov. Söder om den befintliga stationsbyggnaden finns idag fyra parkeringsplatser.  
 
I direkt anslutning till planområdet finns en kollektivtrafikhållplats som fortsatt kan nyttjas. 
Precis intill planområdet ligger hållplatsen Hunnebo Torget som trafikeras av linje 867. Håll-
platsen trafikeras med ett fåtal turer per vardag. Ca 200m fågelvägen eller 300m gångvägen 
från torget ligger hållplats Hunnebostrand. Denna hållplats trafikeras förutom av linje 867 
även av linje 862 som har ett mer frekvent utbud av resmöjligheter i det lokala kollektivtra-
fikstråket som utgörs av väg 174 (Dinglevägen). Tillgängligheten till kollektivtrafik anses vara 
godtagbar. 

Teknik 
Området är utbyggt med el och tele. Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns ut-
byggt i anslutning till planområdet. 
 
Ellene 1:412 har en förbindelsepunkt i dess nordvästra hörn och en kompletterande dagvat-
tenanslutning i det sydvästra hörnet från en gatubrunn (för avvattning av parkeringsytan). 
Förutsättningarna för stationsbyggnaden är att det är hårdgjorda ytor norr, öster och söder 
om byggnaden samt att den har en förbindelsepunkt öster om byggnaden. 
 
Detaljplaneområdet utgör del av ett större avrinningsområde med Skagerrak som recipient. 
Dagvatten från områden utanför planområdet avleds markledes via planområdet till recipien-
ten. Takytorna inom planområdet avvattnas med stuprör till makadamfyllning under byggna-
derna. Detta tillvägagångssätt medför att det sker en hydraulisk uppbromsning av vattnet och 
således fördröjs avrinningen till havet. På området finns även en rännstensbrunn som om-
händertar ytledes avrinnande dagvatten från övriga hårdgjorda ytor. Enligt uppgift från fas-
tighetsägaren är även denna brunn förbunden med makadamfyllning varvid dagvattnet infil-
trerar genom denna innan det rinner vidare ut till havet. 
 
Uppkomsten av föroreningar inom planområdet bedöms som liten. Takytorna består av tegel 
som ej bedöms generera föroreningar till dagvattnet. De föroreningar som kan uppkomma 
inom området härrör från biltrafik, dock är denna mycket begränsad. Detta i kombination 
med att en viss reduktion av föroreningar erhålls tack vare infiltration genom makadamen, 
innan dagvattnet avleds till havet, gör att planområdets påverkan på recipienten bedöms som 
ringa. 

Störningar 

Stigande vatten 
Området är beläget på en marknivå över havet på +21till +24 meter i höjdsystemet RH 2000 
och bedöms därför inte påverkas av problem som kan uppstå vid stigande vatten. 

Markföroreningar 
Miljönämnden bedömer att risken för miljön och människors hälsa på grund av föroreningar 
inom planområdet är ringa. Detta med hänsyn till att: 

• Det finns inga indikationer på att allvarliga utsläpp har skett historiskt.  
 



Detaljplan för fastigheten Ellene 1:412 m.fl.  
 2021-07-08 

Sotenäs kommun   

 

Granskningshandling  8/17 
 

• Området utgörs av berg i dagen och tunna jordlager. Utifrån områdets geologi antas 
att spridning av eventuella markföroreningar har skett tidigare och att risken för yt-
terligare utläckage till havsmiljön är liten. 

 
Risken för hälsomässig påverkan inom området bedöms därmed som ringa. Sammantaget 
anser miljönämnden att en miljöteknisk markundersökning inte är nödvändig.  

Buller 
Till detaljplanen har det tagits fram en trafikbullerbedömning, WSP, daterad 2020-11-20. Ut-
redningen beskriver att de bedömda ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för byggnaden på fas-
tigheten Ellene 1:412 underskrider 60 dB(A) vid samtliga fasader, vilket uppfyller alla riktvär-
den enligt 3§ i trafikbullerförordningen. Byggnader behöver inte beakta maximala ljudnivåer 
på fasad eftersom de ekvivalenta ljudnivåerna inte överskrider 60 dB(A). Uteplats kan place-
ras vid samtliga fasader där 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå un-
derskrids för ljudnivåer på fasad. Om en uteplats anordnats i anslutning till byggnaden som 
klarar riktvärdet kan övriga uteplatser ses som komplement vilket betyder att övriga uteplat-
ser kan placeras i alla lägen på fastigheten.  
 

Figur 5. Dygnsekvivalent ljudnivå presenteras som högsta ljudnivå på fasad oavsett våningsplan. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med den streckade röda linjen. 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH GENOMFÖRANDE 
Detaljplaneförslaget innebär att den befintliga byggnaden inom fastigheten Ellene 1:412 kan 
byggas om till ett mindre flerbostadshus med balkonger, takkupor, altaner samt tillgängliga 
entréer. Dessutom innebär förslaget att byggnaden på fastigheten Ellene 1:383 kan användas 
som komplementbyggnad. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 
 

 
Figur 6. Illustration som visar en möjlig utformning av ny bebyggelse. Streckade röda linjen visar vart sekt-
ionen som illustreras är tagna. 

Bebyggelse 
Planen innebär att totalt ca 5 lägenheter tillåts inom f.d Rikets sal samt byggnaden vid Stat-
ionsgatan kan nyttjas om komplementbyggnad. Befintlig byggnad (fd. Rikets sal) kan byggas 
om och delvis ut så att den bättre kan nyttjas för bostadsändamål. Stationsbyggnaden föreslås 
vara komplementbyggnad. Planförslaget innebär också att parkering inryms inom egna fastig-
heten. Illustrationen visar på en möjlig utformning av byggnaderna.  

A 

A 

B 

B 



Detaljplan för fastigheten Ellene 1:412 m.fl.  
 2021-07-08 

Sotenäs kommun   

 

Granskningshandling  10/17 
 

 

Figur 7. Bilden till visar förslag till ombyggnad av fd. Rikets sal.  

 
Figur 8. Sektion A-A från öster till väster. Befintliga byggnader.  

 
 
Figur 9. Sektion A-A från öster till väster. Föreslagen byggnation enligt tillåten nockhöjd.  

 

 
Figur 10 och 11. Sektion B-B från norr till söder. Befintliga byggnader (vänster) och föreslagen byggnation 
enligt tillåten nockhöjd (höger). Taklutningen i sektionen är 33 grader på befintliga samt föreslagna bebyg-
gelsen. 

 
 

Stationsgatan 
Ellene 1:240 

Befintlig fastighetsgräns Ny fastighetsgräns 

Stationsgatan 

+30,44 +29,35 

+31,0 +30,0 

Ellene 1:240 
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En planbestämmelse har införts om nockhöjd över angivet nollplan på +31,0 meter för fd 
Rikets sal samt +30,0 meter för stationsbyggnaden. Båda dessa byggnaders nockhöjder har 
mäts in och är på +30,44 (fd Rikets sal) samt +29,35 (stationsbyggnaden). Nya tillåtna nock-
höjder är ca 0,5 meter högre än gällande byggnaders inmätta nockhöjder över angivet noll-
plan, syftet med det är att vid behov kunna tilläggsisolera på utsidan av taken. Vyer har tagits 
från fastigheterna Ellene 1:240 samt 1:253, både vyer som illustrerar befintlig bebyggelse 
samt vad förslaget tillåter, vilka är fastigheter öster om planområdet. Utsikten från de fastig-
heterna bedöms var i princip opåverkad vilket även är önskvärt ur landskapsbildssynpunkt. 

  
Figur 12. Vyer från fastigheten Ellene 1:240. Den vänstra bilden illustrerar den befintliga bebyggelsen samt 
den högra bilden illustrerar förslag på ny bebyggelse. 

  
Figur 13. Vyer från fastigheten Ellene 1:253. Den vänstra bilden illustrerar den befintliga bebyggelsen samt 
den högra bilden illustrerar förslag på ny bebyggelse. 

På plankartan har också bestämmelse satts för att reglera föreskriven takvinkel som ska vara 
mellan 25 och 35 grader vilket är densamma som den gällande detaljplanen. Byggrätterna är 
anpassade så att det minst är 1 meter från närliggande fastighetsgräns till byggnad så att fas-
tighetsägare kan ta hand om sin egen fasad. För fd. Rikets sal finns det även möjlighet att 
uppföra takkupor som maximalt får utgöra en tredjedel av fasadens längd. 

Vid det sydöstra hörnet vid fd. Rikets sal ges möjlighet till att altan kan vara närmare än 1 
meter från fastighetsgränsen. Detta då bedömningen är att det är möjligt att underhålla den 
delen av altanen, som är inom 1 meter från fastighetsgränsen söder om planområdet, an-
tingen från väster eller från öster inom den egna fastigheten, se figur 9.  
 
 
 

Figur 14. Den nedre blå linjen visar plangränsen medan den övre blå linjen ligger 1 meter från plangräns för 
att illustrera den del av altanen som tillåts vara närmare än den nämnda metern. 

För att befintlig byggnad ska kunna tas i anspråk som bostad i enlighet med planförslaget be-
hövs nytt bygglov.  
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Lek och rekreation 
Planen innebär inte något tillskott på lek- och rekreationsområden. Området bedöms ha när-
het till lekplats som kan nås till fots ca 800 meter från planområdet. Även orörda klippor och 
utsiktsplatser kan nås inom ca 800 meter.  

Naturmiljö 
Tillgång till naturmiljö påverkas inte av planförslaget.  

Gator och trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Området är redan utbyggt. Trafiken till och från området kan komma att öka marginellt be-
roende på den framtida fördelningen mellan bostäder och verksamheter. Nuvarande vägnät 
kommer att utnyttjas i befintligt skick och bedöms kunna klara denna marginella ökning som 
förväntas. Nuvarande gångväg längs med Stationsgatan avses inte att ändras. 

Parkering 
Sotenäs kommun har en antagen parkeringsnorm (2013) som syftar till att förebygga att pro-
blem med otillräcklig parkering uppstår. Parkeringsnormen anger behovstal för parkering 
som ska tillämpas där bedömningar av parkering erfordras enligt plan- och bygglagen. Parke-
ringsnormen ger underlag för bedömning av det parkeringsbehov som alstras av olika lokaler 
och verksamheter. Baserat på den aktuella bilanvändningen är det förhållandevis enkelt att 
bestämma det omedelbara parkeringsbehovet. En bedömning med hänsyn till framtiden är 
svårare – olika framtidseffekter spelar in, såväl mer generella samhällsförändringar som änd-
ringar inom detaljplanens ramar. I parkeringsnormen ställs följande krav på fastighetsägaren 
vad gäller ordnande av parkering; dels ett framtida utbyggnadskrav (planeringsnorm) och dels 
ett omedelbart utbyggnadskrav (byggnorm). 
 
Planeringsnormen tillämpas vid beräkning av behovet av uppställningsplatser vid detaljplane-
arbetet. Vid planarbete ska beräkningar av parkeringsbehovet ske utifrån kända fakta och ut-
rymme för dessa platser ska reserveras i detaljplanen. Om plangenomförandet sedan medför 
förändringar prövas parkeringsbehovet utifrån byggnormen baserat på de nya förhållandena. 
I kommunens parkeringsnorm anges inte behovet av uppställningsplatser särskilt utan beräk-
nas generellt med 15 % mer än behovstalen enligt byggnormen. 
 
Enligt parkeringsnormens byggnorm ska flerbostadshus tillhandahålla 15 platser för boende 
och 3 för besökande per 1000 m2/BTA. För småhus är kravet att 2 st t parkeringsplatser, vil-
ket är inklusive besöksparkering, uppförs per bostad.  Planen möjliggör ca 365 m2 BTA för 
Rikets sal. För att uppfylla planeringsnormen (+15% för framtida behov) vid en utbyggnad 
av planen innebär det ett krav på ca 7 bilparkeringsplatser. Parkering för de nya lägenheterna 
(7 st p-platser) kan lösas inom egna fastigheten. 
 
Byggnaden vid Stationsgatan kan endast fungera som komplementbyggnad och anses inte 
kräva någon parkering. 
 
Antalet cykelparkeringsplatser ska enligt samma norm var 24 st inkl. besöksparkering per 
1000 BTA. Då förslaget ger möjlighet till 365 BTA krävs att 9 st. cykelparkeringsplatser upp-
förs. Detta bedöms kunna uppföras i anslutning till entréer samt i källaren på östra delen av 
fd. Rikets sal.  
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Figur 15. Den blåa markeringen visar där möjlig utvändig cykelparkering på mark kan anordnas i anslutning 
till entré. I övrigt föreslås cykelparkeringen ske i källaren. 

Tillgänglighet och service 
Tillgängligheten för boende till kollektivtrafik och service är oförändrad.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten, vatten och spillvatten 
Det har tagits fram en utredning angående förutsättningarna för hanteringen av vatten, spill-
och dagvatten för de båda fastigheterna, Totalkonsult daterad 2020-10-19, reviderad 2021-
06-21. Då de olika hårdgjorda ytorna inte ändras är bedömningen att det inte krävs några sär-
skilda åtgärder för dagvattenhanteringen, det är samma förutsättningar före och efter änd-
ringar vilket också har bekräftats av Västvatten. Det ger alltså inga förändrade mängder dag-
vatten vilket inte ger ökad belastning för det kommunala systemet. 
 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA. Byggnaden på Ellene 1:412 planeras 
att göras om till bostäder medan byggnaden på Stationsgatan 2 planeras bli förråd vilket då 
minskar flödena för spillvatten och tappvatten. Hårdgjorda ytor så som takytor och de asfal-
terade ytorna ska inte förändras. Det finns risk för höga tryckförluster för tappvattenmat-
ningen varför Sotenäs Vatten AB kommer att installera en extra anslutning mot huvudled-
ning. Vattenmatningen till Ellene 1:412 får ej återaktiveras efter ombyggnation innan denna 
anslutning utförts. 

El och tele 
Ledningsnät för el och tele finns utbyggt i området. 

Avfall 
Hämtning av avfall sker idag via infart från Köpmansgatan vilket inte avses att förändras ge-
nom den föreslagna detaljplanen. Gemensam sophantering för fastigheten Ellene 1:412 före-
slås ske på egen fastighet i anslutning till de kärl som står på sydvästra hörnet på fastigheten 
Ellene 1:281. Fortsatt dialog kommer att ske med Sotenäsbostäder för att se över möjlighet 
till gemensam avfallshantering för de båda fastigheterna. Om 5 st. lägenheter tillkommer är 
bedömningen att det kan krävas ungefär lika stor yta som finns för de befintliga kärlen på 
fastigheten Ellene 1:281. Någon egen sophantering för komplementbyggnaden vid Stations-
gatan anses inte krävas. 
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Återvinningsstation för källsortering av avfall finns ca 1 km från planområdet. 

Övriga åtgärder 

Radon 
Berggrunden i Sotenäs utgörs i sin helhet av bohusgranit med höga halter av uran 238. Bygg-
herren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säkerställa att gränsvärdet för 
radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas Risken för radonstrålningen minimeras genom ra-
donsäkert byggande vilket innebär att uppenbara otätheter mot inträngande markluft i hus-
grunderna ska undvikas.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av all-
män platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att kommunen ska vara huvudman för 
allmänna platser. Detaljplanen innehåller ingen allmän plats. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av anläggningar och byggnader 
inom kvartersmark (BK). 

Avtal 
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan Sotenäs kommun och fastighetsägaren. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 
Detaljplanen berör fastigheterna Ellene 1:412 och del av fastigheten Ellene 1:383.  

Fastighetsbildning 
Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastigheters gränser och 
upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättningar 
av lantmäteriet. Avstyckning av del av Ellene 1:383 behöver ske och regleras över till Ellene 
1:412. Förrättningar som krävs för genomförande av planen söks av markägare/exploatör.  

Gemensamhetsanläggningar 
Fastigheten Ellene 1:412 ingår i en gemensamhetsanläggning (ga) på fastigheten 1:281. Ge-
mensamhetsanläggningen består av hårdgjord parkeringsyta och hårdgjord utfart inom områ-
det. Dessutom ingår vatten och avloppsledning från byggnaden på Ellene 1:281 ut mot Köp-
mansgatan i norr. Ledningarna är gemensamma från anslutning inne i byggnaden på fastig-
heten 1:412 till den kommunala anslutningspunkten. Gemensamhetsanläggningen bedöms 
inte påverkas. 

Servitut 
Fastigheterna ingår i två officialservitut. Servitutsrättigheterna för Ellene 1:412 för det första 
officialservitutet gäller entréväg över fastigheten 1:281 mot Köpmansgatan inkl. angöringsyta 
mot p-platser. Rättigheterna gäller även för parkeringsplatser, 5–6 st., på fastigheten Ellene 
1:281 vid entréväg mot Stationsgatan samt en gångförbindelse över fastigheten 1:383 till fas-
tigheten Ellene 1:412. Rättigheterna för parkeringsplatserna kunde nyttjas vid möte för för-
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samlingen, övriga tider har ägaren till fastigheten 1:281 rätt att nyttja platserna. Det andra ser-
vitutet gäller för vatten och avloppsledning på fastigheten 1:281 fram till fastigheten Ellene 
1:412. Berörda fastigheter är redovisade i fastighetsförteckningen. Servituten bedöms inte på-
verkas.  

Ledningsrätt 
Inom planområdet finns inga ledningsrätter. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i an-
slutning till planområdet. I tabellen redovisas de bedömda konsekvenserna som kan göras i 
dagsläget för fastigheterna. 
 

Fastighet Bedömd konsekvens av planen 
Ellene 1:412 Planen möjliggör att fastigheten kan byggas om 

och nyttjas som permanentboende. 

Del av Ellene 1:383 Del av fastigheten som berörs av planen övergår 
till privat ägo med möjlighet att uppföra komple-
mentbyggnad. Delar av gångvägen söder om Stat-
ionsbyggnaden smalnas av. Gångvägen bedöms 
kunna nyttjas i samma utsträckning och bedöms 
inte ge några fastighetsrättsliga konsekvenser då 
den föreslås vara på samma fastighet som i nulä-
get. 

Tidplan  
Samråd:       1 kvartalet 2021 
Granskning      3 kvartalet 2021 
Godkännande i Byggnadsnämnden: 3 kvartalet 2021 
Antagande i Kommunfullmäktige: 4 kvartalet 2021 
 
Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter beslut om antagande. 

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomföran-
detidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande 
plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlo-
rade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Planens genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 
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KONSEKVENSER 

Nollalternativet 
Om planen inte upprättas kommer de befintliga byggnaderna fortsatt vara planlagda som C - 
samlingslokal samt T-Bussterminal och inga bostäder kan tillkomma i området. Befintliga 
byggnader kan då inte byggas om i enlighet med förslaget. 

Sociala konsekvenser 
Området har ett attraktivt läge med ca 500 meter till de centrala delarna av Hunnebostrand. 
Området planeras för bostäder av olika storlekar. Detta medför att möjlighet att bo kvar 
inom sitt område under livets alla skeenden kan förbättras. Möjligheten till en ny användning 
av området bidrar till att området nyttjas över hela dygnet.  
 
Barn kan ta sig till busshållplats via separerade gc-vägar. Via separerade gång- och cykelvägar 
kan barn ta sig till skola. Detta kan bidra till att föräldrar inte behöver skjutsa sina barn till 
skolan med bil. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har Miljö- och byggförvaltningen gjort en lämplighets-
prövning enligt 2 kap. Plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbal-
ken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § för-
ordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 
 
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. För-
valtningen bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest 
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte 
medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan 
för Sotenäs.  

Undersökning om miljöbedömning 
Kommunen har gjort en undersökning om miljöbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Mil-
jöbalken (MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att ett genomfö-
rande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovs-
bedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara 
uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig samman-
hållen bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ända-
mål som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behö-
ver särskilt beaktas. 
 
Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i översikts-
planen för Sotenäs kommun samt att planens genomförande ger upphov till påverkan på ett 
begränsat område och på begränsade intressen. Kommunen har därmed bedömt att en miljö-
bedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. 
Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför 
en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser. 
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Landskap 
Stads- och landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt.  

Naturmiljö 
Detaljplanen bedöms inte påverka någon utpekad naturmiljö. 

Kulturmiljö 
Detaljplanen bedöms inte påverka någon utpekad kulturmiljö. 

Påverkan på luft 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på luften. Att förtäta med bostäder i 
redan bebyggda områden med utbyggd infrastruktur bidrar till ett mer hållbart samhälle.  

Påverkan på vatten 
Detaljplanen bedöms inte ha någon påverkan på vattenmiljöer. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planens ekonomi 
Planen bekostas av fastighetsägaren till Ellene 1:412. Detta är reglerat i ett särskilt plankost-
nadsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen har inga utgifter i planen. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Fastighetsägaren till Ellene 1:412 får utgifter för upprättande av detaljplan, lantmäterikostna-
der, samt eventuella kostnader vid behov av flytt av ledningar samt vid byggnation. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Plankonsult har varit Olof Halvarsson från Radar arkitektur & planering AB. Från kommu-
nen har planarkitekt Ellen Jansson medverkat. 
 
 
 
 
 
........................................................       ...................................................   
Ellen Jansson    Olof Halvarsson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Radar Arkitektur & Planering AB  


	Bakgrund
	Syfte
	Innehåll
	Planprocessen
	Standardförfarande

	Förutsättningar
	Läge, areal och markägoförhållanden
	Planförhållanden
	Tidigare ställningstaganden
	Bestämmelser i miljöbalken
	Mark, vegetation och fauna
	Geoteknik

	Fornlämningar och kulturhistoria
	Befintlig bebyggelse
	Tillgänglighet och service
	Teknik
	Störningar
	Stigande vatten
	Markföroreningar
	Buller


	Detaljplanens innebörd och genomförande
	Bebyggelse
	Lek och rekreation
	Naturmiljö
	Gator och trafik
	Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
	Parkering

	Tillgänglighet och service
	Teknisk försörjning
	Dagvatten, vatten och spillvatten
	El och tele
	Avfall

	Övriga åtgärder
	Radon

	Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
	Anläggningar inom kvartersmark

	Avtal
	Fastighetsrättsliga frågor
	Fastighetsägare
	Fastighetsbildning
	Gemensamhetsanläggningar
	Servitut
	Ledningsrätt
	Fastighetskonsekvensbeskrivning

	Tidplan
	Genomförandetid
	Planens genomförandetid


	Konsekvenser
	Nollalternativet
	Sociala konsekvenser
	Miljökonsekvenser
	Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
	Undersökning om miljöbedömning
	Landskap
	Naturmiljö
	Kulturmiljö
	Påverkan på luft
	Påverkan på vatten

	Ekonomiska konsekvenser
	Planens ekonomi
	Ekonomiska konsekvenser för kommunen
	Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare


	Medverkande tjänstemän

