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Detaljplanen består av:
• Plankarta, skala 1:1000 i A3-format

Till detaljplanen hör följande handlingar:
• Planbeskrivning
• Fastighetsförteckning
• Granskningsutlåtande

Övriga handlingar:
• Geoteknik PM, Bohusgeo AB, 2020-12-14, rev 2021-04-21 
• Bergteknisk utredning, Bergab - Berggeologiska Undersökningar Ab, 
2021-04-21
• Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-07-29
• Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2020-05-22
• Dagvattenutredning, Geoveta, 2021-01-21
• PM Avskärande diken, Geoveta, 2021-05-04
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INLEDNING

Genomförd granskning
Granskningshandlingar för detaljplanen daterade 2021-02-26, har varit 
utställda för granskning under tiden 2 mars – 16 mars 2021.

Under granskningen inkom synpunkter som medfört att planhandlingarna 
justerats enligt följande:

En bergteknisk utredning har genomförts. Den visar att risk för ras p.g.a. 
instabilt berg eller block inte föreligger.

Dagvattenutredningen har kompletterats med förslag till avskärande 
diken för att förhindra översvämning vid skyfall. Åtgärder för att 
förhindra översvämning inom planområdet p.g.a. skyfall har beskrivits 
i planbeskrivningen och regleras i plankartan genom planbestämmelse 
n1 - Anläggning för hantering av dagvatten, t.ex. fördröjningsmagasin 
och dike, samt n2 - Avskärande dike. Plankartan har även kompletterats 
med en upplysning gällande behovet av åtgärder för översvämningar vid 
skyfall.

Soteledens passage genom planområdet har redovisats på plankartan.

Bakgrund
Sotenäs kommun äger fastigheten Bratteby 1:22, där äldreboendet 
Hunnebohemmet är lokaliserat. Hunnebohemmet är i behov av 
ombyggnation för att klara dagens krav på boendestandard för personer 
med demenssjukdom. Ombyggnationen syftar även till att utöka 
äldreboendet med ca 40 vårdplatser.

I gällande plan, från år 2000, är byggrätten begränsad på ett sätt som inte 
möjliggör den utbyggnad som det finns behov av.

Den nya detaljplanen kommer inom planområdet att ersätta den gällande 
planen. Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun beslutade 2019-04-10 § 69 
att planprocessen skall påbörjas med syfte att förändra detaljplanen och 
därmed möjliggöra en utbyggnad av Hunnebohemmet.
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Planförslagets syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att fortsatt möjliggöra vård, med 
kompletteringen bostäder, för att säkerställa en flexibilitet där även 
serviceboende/trygghetsboende etc. kan vara aktuellt.

Syftet med detaljplanen är även att utöka byggrätten för att möjliggöra 
den utbyggnad som kommunen ser behov av inom fastigheten. 

Planområdet är lokaliserat i de östra delarna av Hunnebostrand

Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med röd linje
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Läge, areal och avgränsning
Planområdet är beläget i de östra delarna av Hunnebostrand, ca 1 km 
från centrum. Området gränsar i norr till Brattebyvägen och i väster till 
Annerödsvägen. I planens nordvästra hörn avgränsas dock planen av en 
befintlig, bebyggd, privatägd bostadsfastighet. I söder och sydöst gränsar 
planområdet till obebyggda naturområden. 

Området utgörs dels av asfalterade ytor, främst norr om och vid sidorna 
av befintlig byggnad, och dels av ett område med berg i dagen, skog och 
ett ängsparti söder om befintlig byggnad. Planområdet omfattar ca 2,4 ha.

Tillkomst till planområdet sker från Brattebyvägen i norr eller 
Annerödsvägen i väster.

Markägarförhållanden
Hela planområdet ligger inom fastigheten Bratteby 1:22 som ägs av 
Sotenäs kommun.

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut 
och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande 
fastighetsförteckning.

Planprocessen
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som 
tillhör en detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat 
förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget 
innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget 
baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt 
överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd 
att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen.

Standardförfarande
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 
PBL). Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande, eftersom 
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 planprocessen. Om planförslaget 
godkänns av samrådskretsen i samrådet kan förfarandet förenklas 
ytterligare till ett så kallat begränsat förfarande. Underrättelse och 
granskning utgår då och planförslaget kan antas direkt.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
För Sotenäs kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av KF 2010-12-
16.

I översiktsplanen finns inga speciella rekommendationer för planområdet.

Öster och söder om planområdet pekar översiktsplanen ut 
utredningsområde för bostäder. Marken sydöst om planområdet 
pekas ut som ett område som ska värnas om som sammanhängande 
rekreationsområde i skogsmark.

Denna detaljplan bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Kartunderlag från kommunens översiktsplan. Planområdet redovisas med 
röd streckad linje. 

Detaljplan
Planområdet omfattas av ”Detaljplan för Bratteby 2:22 mfl, 
Hunnebostrand” (1427- P21). Detaljplanen antogs 2000-04-17 § 92 och 
vann laga kraft 2000-05-16. Genomförandetiden har gått ut.

Planen, som har kommunalt huvudmannaskap, möjliggör bostad inom 
den bostadsfastighet som ligger i områdets nordvästra hörn. Inom det nu 
aktuella planområdet medger planen vård i de norra delarna och natur i 
de södra delarna. Byggrätten inom kvartersmark för vård begränsas av 
prickmark och en högsta byggnadshöjd över nollplanet. 
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Gällande detaljplan (1427- P21). 
Plangräns för aktuellt planförslag markerat med röd streckad linje.

Planlagd mark i området
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Söder om aktuellt planområde gränsar området till detaljplan 
”Annerödsberget, Askums-Anneröd 1:17 m fl, Hunnebostrand” 
(1427-P113), antagen 2012. Detaljplanen möjliggör i huvudsak 
bostadsbebyggelse och är inte genomförd.

Övriga angränsande planer är i huvudsak genomförda.

Plangräns för nu aktuellt planförslag är lagd så att bostadsfastigheten 
i nordväst inte ingår i planområdet. Plangränsen är även dragen så att 
gällande detaljplan söder om planområdet inte berörs av planförslaget. 
Genomförandetiden för detaljplanen i söder (1427-P113) är ej utgången 
och det bedöms lämplig att planområdet får bestå i sin helhet.

Gällande detaljplan (1427-P113) söder om planområdet. 
Plangräns för aktuellt planförslag markerat med röd streckad linje.
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BESTÄMMELSER ENLIGT
MILJÖBALKEN

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 
3 kap MB
I miljöbalkens tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att 
mark- och vattenområden ska användas för de ändamål de är mest 
lämpade till. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Bland annat föreskrivs att områden 
som är av riksintresse för till exempel naturvård, kulturmiljövård eller 
friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.

Planområdet berör inga riksintressen enligt 3 kap miljöbalken.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden i landet” listas geografiska 
områden som, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är 
av riksintresse.

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till 
Lysekil är ett riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap 2 §. Hela planområdet 
ingår i detta riksintresseområde, där turismens och friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid bedömning av exploatering eller andra ingrepp i 
miljön.

Kustområdet är även av riksintresse för den så kallade ”obrutna kusten” 
(4 kap 3 § MB) med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns på 
västkusten.

Planförslaget innebär en utveckling av en befintlig tätort och bedöms 
inte innebära en negativ påverkan på något riksintresse enligt 4 kap 
miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 
Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, 
olika parametrar i yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller.

Planförslaget bedöms inte ha negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten, utomhusluft eller buller.
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PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER

Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Inom gällande plan skyddas träd och vegetation genom 
planbestämmelserna Natur och  n1 - Befintliga träd och vegetation 
skall bevaras och skötas. Planbestämmelsen n1 tas bort eftersom 
det inte finns några träd/allé eller dylikt utmed Brattebyvägen. 
Användningsbestämmelsen Natur tas bort till förmån för kvartersmark/
mark för byggnad och trädgård. Naturinventeringen är utförd inom 
området som i gällande plan regleras som naturmark (söder om bef 
byggnad,) och visar att några särskilt höga naturvärden inte finns inom 
det inventerade området.

Naturcentrum har utfört en naturvärdesinventering med syfte att 
identifiera särskilt värdefulla delytor och naturvårdsarter inom området. 
För en mer utförlig beskrivning av naturvärdena inom planområdet 
hänvisas till inventeringen som bifogas planhandlingarna.

Det inventerade området domineras av barrblandskog med
inslag av triviallövskog och av hällmarker med uppväxande tallskog 
samt av en liten, men igenväxande äldre kulturmark (tidigare åkermark). 
Markerna är närings- och kalkfattiga vilket avspeglas i växtligheten 
som enbart består av vanligare arter. Området är ca 2,5 ha stort och 
genomkorsas av stigar och av gamla stenmurar. Idag går en kort sträcka 
av Soteleden inom det detaljplanerade området.

Bergsområdet är kuperat och berggrunden består av bohusgranit. 
Hällarna är täckta av lavsamhällen med dominans av olika skorplavar 
samt sköld-, navel-, ren- och påskrislavar. I den södra delen av området 
finns ett gammalt stenbrott. 

Naturvärdena bedöms vara lägre i merparten av området. Inga småvatten 
finns. Fågellivet är sparsamt; vid fältbesöket noterades koltrast, talgoxe, 
blåmes, taltrast, lövsångare, gransångare, nötvecka och rödhake.
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Naturvärdesinventeringen identifierade två områden med vissa värden;

Hällmarksmosaiker
Mycket kännetecknande för det bohuslänska kustlandskapet är mosaiken 
av öppna, lavbeväxta klippor, berghällar, små bergklåvor, partier med 
ljung, gräs- och örtbeväxta partier. Naturtypen är mycket vanlig och 
naturvärdena, åtminstone om man ser till antalet rödlistade arter, bedöms 
vanligtvis som lägre. 

Från ett nationellt perspektiv är emellertid naturtypen inte lika vanlig och 
området klassificeras därför som ”vissa naturvärden – klass IV”.

Bergbrant
I den östra delen, strax söder om de nuvarande byggnaderna finns en 
bergbrant, cirka 10 meter hög. Utmed denna växer ett litet antal sälgar 
med hackspår efter hackspettar. Även detta område bedöms ha vissa 
naturvärden – klass IV.

Naturvärden och delområden i området presenteras i kartan nedan.

Planförslaget
Delar av den tillkommande byggrätten berör områden som pekas ut för 
vissa naturvärden i naturvärdesinventeringen. Eftersom naturvärdena 
ligger i utkanten av ett större sammanhängande område medför inte 
planförslaget att området fragmentiseras. Kvarvarande naturområde 
utanför planområdet är utpekat i översiktsplanen som område som ska 
värnas om som sammanhängande rekreationsområde i skogsmark. 
Soteleden bedöms inte påverkas genom planförslaget.

Karta över inventeringsområdet med besökta delområden
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Geoteknik och bergteknik
På uppdrag av Sotenäs kommun har Bohusgeo utfört en geoteknisk
undersökning och utredning för en detaljplan inom fastigheten Bratteby
1:22.Undersökningen har reviderats med en kompletterande 
bergteknisk utredning av Bergab. Undersökningen syftar till att utgöra 
underlag för redovisning av släntstabiliteten, översiktligt bedöma 
grundläggningsförutsättningar samt eventuell förekomst av eventuell 
markradon. Syftet med bergutredning är att klarlägga de bergtekniska 
förutsättningarna för och konsekvenserna av ett genomförande av 
detaljplanen.

Berg i dagen förekommer i stor utsträckning inom området och 
förekommer så väl i områdets östra, sydvästra och sydöstra delar.

Markytans nivå varierar mellan ca +34 och ca +40. Inom bergspartierna 
förekommer högre nivåer. Området norr om befintlig byggnad är relativt 
plant och endast med små nivåskillnader. Söder och öster om byggnaden, 
inom och i anslutning till fastmarkpartierna förkommer brantare 
lutningar. 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 0.5 m och ca 10 m. 
Jordlagren bedöms under asfalten eller vegetationsjorden utgöras av:
• fast ytlager
• lera (endast delvis)
• friktionsjord vilande på berg

Det fasta ytlagret utgörs av siltig sand och/eller siltig torrskorpelera och 
tjockleken varierar i huvudsak mellan ca 1 och ca 2.5 m.

De slänter som förekommer inom området är belägna inom 
fastmarkpartierna. Lera förekommer endast i ett stråk mellan 
fastmarkpartierna och där är markytan plan och horisontell. 

I bilagda utredningar redovisas beskrivningar och bedömningar av 
släntstabilitetsförhållandena för slänter inom området. Släntstabiliteten 
inom området som helhet bedöms som tillfredsställande.

Planerad utbyggnad kommer dels att utföras inom delar med berg i 
dagen och dels inom område med lera/”lösa” jordarter. Leran bedöms 
preliminärt, med ledning av vattenkvoter och skruvhållfasthet, delvis 
vara sättningsbenägen. Eftersom grundläggningen av planerad utbyggnad 
kommer att ske på olika underlag finns det förutsättningar för att 
differenssättningar kan uppkomma. Grundläggning föreslås därför 
preliminärt utföras med spetsbärande pålar för delar med lera/”lösa” 
jordarter.

Risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet
bedöms inte föreligga då berget utgörs av avrundade klippor utan 
sprickor som kan medföra bergras. 
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För delar av fastmarkområdet som ska bebyggas måste kompletterande 
besiktningar och bedömning av risker med sprängning av berg i 
området utföras av bergtekniskt sakkunnig. Detta utförs i samband med 
detaljprojekteringen av planerad utbyggnad.

Inför byggnation rekommenderas att kompletterande undersökningar 
utförs i byggnadsläget för att kunna bedöma grundläggningsförhållandena 
mer detaljerat, exempelvis att kunna bedöma var pålning erfordras.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Söder om 
planområdet finns två kulturhistoriska lämningar i form av 
småindustriområde, bestående av stenbrott, av småbrottstyp. 
Huvudsakligen användning av bredkilar (RAÄ dnr 326-3257-2010) och 
(RAÄ dnr 326-3257-2010).

Ca 150 meter sydöst om planområdet finns även fornlämning i form av en 
boplats. (RAÄ-nummer: Askum 365:1)

Bebyggelse
Omgivande bebyggelse
Förutsättningar
Planområdet är beläget i utkanten av Hunnebostrand, med relativt gles 
bebyggelse inom den närmsta omgivningen. De bostäder som finns i de 
norra delarna av planområdet består av villor med träsfasad. Den del av 
planområdet där byggrätten utökas, mot söder, angränsar inte till någon 
befintlig bebyggelse.

Planförslaget
Planområdet möjliggör byggnation söder om befintlig byggnad, med en 
nockhöjd på 11 meter. Nockhöjden är anpassad efter befintlig byggnation 
där nockhöjden mätt från innergolv är ca 10,6 meter.

Tillkommande byggnation kommer att synas från alla väderstreck 
eftersom marken är något högre i de södra delarna av planområdet. 
Byggrätten bedöms inte ha någon större påverkan på omgivande 
bebyggelse och stadsbilden då den avses samspela med befintlig byggnad 
i höjd och inte utgöra ett avbrott från nuvarande bebyggelsekaraktär i 
området.

Tillkommande byggnad visar endast en möjlig utformning. Byggrätten medger alternativa utformningar.
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Bostäder och verksamheter
Förutsättningar
Gällande detaljplan möjliggör bebyggelse med vårdanvändning inom 
det område som idag är ianspråktaget för äldreboendet och tillhörande 
parkeringar. Byggrätten regleras med en högsta byggnadshöjd i meter 
över nollplanet (+41,5) och genom omkringliggande prickmark (mark 
som inte får bebyggas). 

Befintlig huvudbyggnad inom fastigheten omfattar ca 3980 m2, med 
en nockhöjd på ca 7-8 meter, bortsett från sutterängvåning. Byggnaden 
är uppförd med röd tegelfasad med vitmålad panel ovanför teglet vid 
husgavlarna. Sutterrängvåningen är uppförd som en grå betonggrund.

Planförslaget
Planförslaget innebär att användningen vård inom planområdet 
kompletteras med användningen bostäder. Användningsområdet för vård 
och bostäder utökas till att omfatta hela fastigheten. Planförslaget ska ge 
en mer flexibel användning så att kommunen på sikt kan ändra delar av 
äldreboendet (vård) till tex trygghetsboende (bostäder). 

Byggrätten begränsas genom att maximalt 8500 m2 får förses med 
byggnad, varav högst 350m2 får utgöras av komplementbyggnader, och 
att byggnader inte får placeras närmre än 4 meter från fastighetsgräns. 
För att samspela med befintlig byggnad på fastigheten regleras 
nockhöjden till 11 meter. Planen innebär ingen bestämd fördelning 
mellan vård- och bostadsanvändningen. Detta innebär att delar av eller 
hela byggrätten kan användas för antingen vård- eller bostadsanvändning.

Tillgänglighet
Det finns goda förutsättningar att nå området från omkringliggande gator. 
Befintliga tillfarter finns både från Brattebyvägen och Annerödsvägen. 
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Friytor och rekreation
Förutsättningar
Planområdet är ca 24 000 m2 och regleras i gällande detaljplan med ca 
10 000 m2 naturmark. Naturområdet domineras av barrblandskog med 
inslag av triviallövskog och av hällmarker med uppväxande tallskog 
samt av en liten, men igenväxande äldre kulturmark (tidigare åkermark). 
Intilliggande område söderut utgör ett större närrekreationsområde 
som i översiktsplanen pekas ut som ett område som ska värnas om som 
sammanhängande rekreationsområde i skogsmark. Idag går en kort 
sträcka av Soteleden inom det detaljplanerade området.

Illustration av maximalt utnyttjad byggrätt i enlighet med planförslaget. 
Befintliga byggnader skrafferade i grönt, tilkommande byggnader 
skrafferade i blått. Röd skraffering visar mark där byggnader ej får 
placeras. Illustrationen visar endast ett exempel på utformning och 
placering av byggnation.
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PLANKARTA

Amanda Jansson Ulrika Åberg
Planarkitekt  Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen Structor Miljöteknik AB

Detaljplan för
Bratteby 1:22, Hunnebohemmet
Hunnebostrand, Sotenäs kommun

GRANSKNINGSHANDLING

Dnr: BN 2019-675
Upprättad: 2020-08-06, rev 2021-02-26

Sotenäs kommun, Västra Götalands län
Upprättad av: Markus Olsson, Sotenäs kommun
Fastighetsindelningens aktualitetsdatum: 16 september 2020

Teckenförklaring
Markhöjder

Fastighetsgräns

Rättigheter

Byggnadsdel

Gångbana

Körbana

Körbana på tomt

Parkeringsplats

Byggnader karterat husliv

C E B

Byggnader karterat takutsprång

D F A

Grundkarta över Bratteby 1:22

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

VårdD

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största sammanlagda byggnadsarea är 8500 kvm, varav
komplementbyggnader får utgöra 350 kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter mätt från överkant bottenbjälklag,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Anläggning för hantering av dagvatten, t.ex.

fördröjningsmagasin,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

Soteleden markerat med röd streckad linje.
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Planförslaget
Vid ett genomförande av planförslaget kommer byggnader att kunna 
uppföras inom nuvarande naturområde. Inom planområdet kommer också 
ytor att behövas för att anordna parkeringsplatser.

Tillräcklig friyta bedöms finnas i planområdet och en god vistelsemiljö 
i anslutning till bostads- eller vårdbyggnader bedöms kunna tillskapas. 
Planområdets läge i direkt anslutning till naturområde i söder ger goda 
förutsättningar för närrekreation.

Trafik och parkering
Förutsättningar
Tillfart till planområdet finns både från Brattebyvägen i norr och 
Annerödsvägen i väster. Parkeringsmöjligheter till befintlig verksamhet 
finns inom fastigheten, i de norra och västra delarna av området. 

Planförslaget innebär att det inom planområdet får uppföras både 
bostäder och byggnader för vård. Ingen bestämd fördelning gällande 
förhållandet mellan bostads- och vårdanvändningen säkerställs. 

Sotenäs kommun har en parkeringsnorm som säger att inom tätortszonen, 
där planområdet är beläget, ska 18 parkeringsplatser per 1000 m² 
BTA anordnas för bostäder i flerbostadshus. Detta skulle innebära att 
byggrätten på 8500 m2 kräver 153 parkeringsplatser. Det finns ca 70 
parkeringsplatser inom området.

Generellt är parkeringsbehovet för vårdanvändningen något lägre 
är för bostäder. Detta kommenteras i kommunens parkeringsnorm; 
”Parkeringsbehovet för särskilda boendeformer (studenter, äldre och 
funktionshindrade) ska utredas för varje objekt. Äldreboende kan inte 
betraktas som en enhetlig grupp – vid bedömningen av parkeringsbehovet 
är det nödvändigt att ta hänsyn till i vilken grad det är fråga om boende 
eller vård. 
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Boende med vårdfunktion innebär normalt lägre krav på boendeplatser 
men ett utökat krav på besöksplatser; som ledning för sådant 
serviceboende kan följande användas: - boende ca 40 %, inga fasta, 
reserverade platser för boende; besökande ca 2,0 ggr”.

Planförslaget
Planförslaget kan innebära en viss ökning av trafik från personal och 
besökande till äldreboende. Planförslaget bedöms inte medföra nåon 
påtaglig trafikökning. Planområdet planläggs i helhet som kvartersmark 
och befintliga tillfarter bedöms vara tillräckliga även för tillkommande 
bebyggelse.

Det finns utrymme för att anordna parkeringsplatser inom planområdet 
i enlighet med parkeringsnormen, i det fall hela byggrätten skulle 
nyttjas för bostäder. Detaljerat parkeringsbehov och placering prövas i 
bygglovsskedet.

Kollektivtrafik
Planområdet trafikeras med busstrafik, med hållplatsen Hunnebo 
sjukhem, i direkt anslutning till planområdet i norr. Denna trafikeras med 
ett mindre utbud av kollektivtrafik, aktuell tidtabell anger en tur under 
dagtid vardag i varje riktning. Det lokala kollektivtrafikstråket med ett 
mer frekvent utbud finns ute på Dingleväge. Närmsta hållplats i detta
stråk är belägen ca 600 m fågelvägen från Hunnebohemmet.

I en ort av Hunnebostrands storlek kan 600 m till hållplats anses vara 
ett rimligt gångavstånd, dock är de boende på hemmet en målgrupp som 
kanske har högre krav på tillgänglighet vilket inte alltid kan uppnås
med den allmänna kollektivtrafiken. 

Planförslaget som sådant innebär inte att kollektivtrafikutbudet i området 
kommer att utvecklas.

Service
Planområdet är beläget i utkanten av tätorten Hunnebostrand. Centrum 
ligger ca 1 km från planområdet och på orten finns såväl kommersiell 
som offentlig service i form av butiker, skolor, bibliotek, biograf etc.
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Teknisk försörjning
VA och dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ingår i kommunens VA-verksamhetsområde. Planområdet 
är anslutet till ledningar för vatten och spillvatten samt ledningar för 
dagvatten. 

Planförslaget
Spill- och dricksvatten
En tryckstegringspump kan behöva installeras inom planområdet för att 
uppnå tillräckligt tryck i dricksvattenledningar.

Dagvatten och skyfall
Planområdet ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten och avses 
anslutas till befintligt dagvattennät. 

På uppdrag av Sotenäs kommun har Geoveta undersökt hur dagvatten 
ska hanteras för fastigheten Bratteby 1:22 i samband med planerad 
tillbyggnation. Dagvattensituationen har utretts för befintlig situation 
samt den dagvattensituation som uppkommer efter planerade 
förändringar med avseende på dagvattenflöden, fördröjningsbehov, 
föroreningsbelastning och påverkan på recipient med syfte att uppfylla 
dess miljökvalitetsnormer, samt föreslå åtgärder för dagvattenhantering.
Utredningen har kompletterats med ett PM gällande avskärande diken.

Den framtida situationen inom planområdet innebär mer hårdgjord yta 
jämfört med befintlig situation som beror på en tillbyggnad. Denna 
tillbyggnad innebär ytterligare cirka 4 400 m2 takyta och då har hela 
byggrätten på 8 500 m2 inom planområdet nyttjats.

Ökad hårdgjord yta innebär att den totala avrinningen (årsmedel) och 
det dimensionerande flödet ökar för den framtida situationen, vilket 
i sin tur innebär större föroreningsmängder, föroreningshalter och 
dagvattenvolymer som både måste renas och fördröjas för att minimera 
risken för att miljökvalitetsnormerna för recipienten Hunnebostrand 
skärgård inte ska påverkas negativt respektive att utflödet från 
planområdet ska vara oförändrat jämfört med befintlig situation.

Externa avrinningsområden öster och söder om planområdet som leder 
dagvatten in mot planområdet bör ledas med avskärande diken för att 
förhindra översvämning och skador på både befintlig och framtida 
tillbyggnad. 
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Ytor med stående vatten inom planområdet och dess omnejd vid 100-årsregn 
med klimatfaktor och varaktighet 6 timmar (360 minuter) och med hänsyn till 
servicenivån för befintliga dagvattenledningar. Befintlig byggnad i grått, tillbyggnad 
i rosa. Placering av tillbyggnad är endast ett exempel.

Externa avrinningsområden (i gult) som leder dagvatten till de föreslagna dikena. 
Rinnsträckor i blått visar den längsta rinnsträckan för respektive avrinningsområde. 
Höjddata från SCALGO Live. Koordinatsystem SWEREF99 12 00. Befintlig byggnad 
i grått, tillbyggnad i rosa. Placering av tillbyggnad är endast ett exempel.
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Två makadamdiken har inom utredningen föreslagits inom östra och 
södra delen av planområdet. Dikena har en beräknad flödeskapacitet 
som även kan hantera ett dimensionerandeflöde för ett 100-årsregn. 
Plankartan reglerar diken med planbestämmelsen n2 - avskärande dike.

Med hjälp av höjddata för befintlig och framtida situation har ett regn 
med återkomsttid 10 år och 100 år med klimatfaktor med varaktighet på 
10 minuter respektive 6 timmar simulerats. På så sätt lokaliseras ytor där 
vatten ansamlas och blir stående en viss tid efter regnfallet. 

Modelleringen visar att det finns ett område sydväst om den planerade 
tillbyggnaden med stående vatten vid ett 100-årsregn samt intill befintlig 
huvudbyggnad i nordost. Det är viktigt att notera att marknivån för 
den framtida situationen är oförändrad jämfört med situationen idag 
då framtida marknivåer ej ännu är projekterade. Detta innebär att ytor 
där modelleringen visar stående vatten vid ett 100-årsregn kommer 
att behöva förändras för att undvika skador på befintliga och framtida 
byggnader. 

Geoveta föreslår även att dagvattnet från markytor (körbanor, parkering, 
gång- och cykelvägar samt skogsmark) renas och fördröjs i nedsänkta 
växtbäddar medan dagvattnet från takytor renas och fördröjas i 
underjordiska makadammagasin. Plankartan möjliggör anläggning 
för hantering av dagvatten, t.ex. fördröjningsmagasin och dike genom 
planbestämmelse n1.

Föroreningshalten överskrids av endast föroreningen fosfor, halten är 
nästan dubbelt stor i dagvattnet för den framtida situationen jämfört med 
befintlig situation, medan alla övriga föroreningar har halter som är lägre 
jämfört med befintliga situation efter att dagvattnet även har renats.

Eftersom exakt placering av byggnader inte tas fram under planprocessen 
bedöms det lämpligt att säkerställa placering av fördröjningsmagasin 
vid detaljprojektering under bygglovsprocessen. I detaljprojekteringen 
säkerställs att höjdsättning av mark kring byggnader så att dagvatten 
avrinner på ytan från byggnad mot område som kan tillåtas översvämmas 
utan risk för skador på byggnader.
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El, tele och datakommunikation
Planområdet är anslutet till el, tele och datakommunikation.

Avfall
Sophämtning sker vid avfallsrummet i planområdets nordöstra del. 
Denna placering är inte bra ut arbetsmiljösynpunkt och nytt läge för 
sophämtning utreds. Planförslaget hindrar inte annan placering av 
sophämtning.

Hälsa och säkerhet
Risk för bergras
Risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet 
bedöms inte föreligga. Det förekommer inga lösa block och berget utgörs 
av avrundade klippor utan sprickor som kan medföra bergras. 

För delar av fastmarkområdet som ska bebyggas måste kompletterande 
besiktningar och bedömning av risker med sprängning av berg i 
området utföras av bergtekniskt sakkunnig. Detta utförs i samband med 
detaljprojekteringen av planerad utbyggnad.

Radon
Radiumhalten har vid gammaspektrometermätning utvärderats till mellan 
ca 28 Bq/kg och ca 42 Bq/kg. Med ledning av de uppmätta nivåerna kan 
befintlig mark klassas till normalradonmark (enligt BFR R85:1988). I 
samband med exploateringen bör ytterligare markradonmätningar utföras, 
i synnerhet på avsprängda bergytor.

Byggherren ansvarar för att byggnader ska uppföras radonsäkert.

Buller
Planområdet är beläget med Brattebyvägen i norr och Annerödsvägen i 
väster. Hastighetsbegränsningen för båda vägarna är 40 km/h. 

Annerdödsvägen leder till befintligt bostadsområde i väster och 
Brattebyvägen övergår till enskild väg förbi planområdet i norr.

Trafiken är begränsad längs med båda vägarna och i dagsläget bedöms 
inte trafiken i närheten av planerad bebyggelse innebära någon risk för att 
bullerriktvärden överskrids. Med bakgrund i detta resonemang bedöms 
ingen bullerutredning behöva tas fram i samband med planarbetet.

Skyfall/översvämning
Risk för översvämning vid skyfall kan åtgärdas genom byggnaders 
höjdsättning och avskärande diken, se Dagvattenutredning.
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UNDERSÖKNING
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av 
planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.

Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad undersökning 
utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en 
betydande miljöpåverkan. Om ett genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Innan kommunen tar ställning om eventuell betydande miljöpåverkan 
ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Detta sker i samband med 
plansamrådet.

Sammanfattning
Planförslaget innebär en förändring i form av utökad byggrätt inom 
fastigheten. Höjden anpassas till befintlig bebyggelse och inom 
planarbetet har en naturvärdesinventering genomförts för att säkerställa 
att planen inte innebär en betydande påverkan på naturen i området. 

Planförslaget bedöms inte öka utsläppen till mark, luft och vatten mer än 
marginellt.

Landskapsbilden bedöms endast få marginell påverkan.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Förslag till ställningstagande
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt 
(2020-10-15). En miljöbedömning ska därför inte genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska inte upprättas.
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MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning 
som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För riksdagens definition av 
respektive mål med preciseringar se vidare www.sverigesmiljomal.se

För Västra Götaland finns regionala tilläggsmål. De kompletterar de 
nationella målen och lyfter fram regionala särdrag och områden som 
kräver ytterligare insatser. Sotenäs kommun har i sin översiktsplan pekat 
ut ett antal lokala miljömål. Nedan görs en avstämning mot de miljömål 
som bedöms vara relevanta med avseende på aktuellt planförslag.

Begränsad klimatpåverkan
Planområdet är anslutet till kollektivtrafiknätet. Det är gång- och 
cykelavstånd till servicefunktioner i Hunnebostrands centrum. 
Planförslaget medför endast en mariginell ökning av transporter till och 
från området.

Levande sjöar och vattendrag/Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Området ska anslutas till det kommunala VA-systemet. Dagvattnet ska 
hanteras för att säkerställa rening och fördröjning innan det når det 
kommunala dagvattennätet. Beräknade föroreningsnivåer ligger inom 
rekommenderade riktvärden.

God bebyggd miljö
Planförslaget innebär utbyggnadsmöjligheter inom en redan bebyggd 
fastighet. Tillkommande byggnation samspelar i höjd med befintlig 
byggnation i området och bedöms inte avvika från områdets karaktär.
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GENOMFÖRANDE

Allmänt
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för 
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.

Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig 
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande 
vid genomförandet av planförslaget.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
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 får kommunen större möjligheter att 
ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom 
de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är 
”ekonomiskt garanterade”.

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet i underliggande detaljplan är kommunalt. 
Huvudmannaskapet i aktuell plan är kommunalt, dock finns inga 
allmänna platser inom planområdet.

Ansvarsfördelning
Sotenäs kommun är fastighetsägare och även ansvarig för verksamheten 
som bedrivs inom området. Ansvar för genomförande och drift åligger 
därmed Sotenäs kommun.

Sotenäs kommun ansvarar för allt genomförandet inom kvartersmarken. 
Detta inkluderar bland annat uppförande, anläggande och skötsel av 
byggnader, parkeringar och VA-system inklusive dagvattenhantering. 

Vid byggnation ansvarar fastighetsägaren (Sotenäs kommun) för att 
eventuella skyddsåtgärder med avseende på bergteknik utförs och 
kontrolleras.
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Fastighetsrättsliga frågor
Markägarförhållanden
Planområdet berör endast fastigheten Bratteby 1:22 som ägs av 
Sotenäs kommun. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, 
servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande 
fastighetsförteckning.

Servitut och rättigheter
Inom planområdet finns ett officialservitut gällande ledning inom 
befintligt u-område (markreservat för allmänna underjordiska ledningar). 
Detta u-område kvarstår och innebär inga förändringar eller ytterligare 
inskränkningar för omkringliggande fastigheter.

Befintligt servitut, som skyddas genom u-område i plankartan.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Konsekvensen för fastigheten Bratteby 1:22, som är den enda fastighet 
som omfattas av planförslaget, är en ökad flexibilitet. Befintlig tillåten 
användning kompletteras och uppförandet av bostäder tillåts inom planen.

Plangränsen är dragen så att gällande detaljplan söder om planområdet 
inte berörs av planförslaget. Den del av fastigheten Bratteby 1:22 
som tillhör angränsande detaljplan planläggs som allmän plats/GATA 
respektive NATUR och kan ligga kvar på fastigheten Bratteby 1:22. 
Om behov uppstår kan det aktuella markområdet fastighetsregleras till 
fastigheten Ellene 1:383.

Ekonomiska frågor
Allmänt, plankostnader 
Detaljplanen bekostas av Sotenäs kommun.

Exploateringskostnader
Inom planområdet bekostar fastighetsägaren, Sotenäs kommun, 
samtliga åtgärder, uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och 
markanläggningar, exempelvis dagvattenhantering.

Fastighetsbildning/servitut
Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för genomförandet av planförslaget.
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Tekniska frågor 
VA, dagvatten
Planområdet avses anslutas till befintligt va-nät. Planen möjliggör 
fördröjning och rening av dagvatten innan det rinner vidare till 
kommunens dagvattennät.

Geoteknik
En geoteknisk utredning har utförts för området. För delar av 
fastmarkområdet som ska bebyggas måste kompletterande besiktningar 
och bedömning av risker med sprängning av berg i området utföras av 
bergtekniskt sakkunnig. Detta utförs i samband med detaljprojekteringen 
av planerad utbyggnad.

Inför byggnation rekommenderas att kompletterande 
undersökningar utförs i byggnadsläget för att kunna bedöma 
grundläggningsförhållandena mer detaljerat, exempelvis att kunna 
bedöma var pålning erfordras.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Fortsatt arbete
Samråd och granskning gällande planförslaget har genomförts med 
länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, 
sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i 
planen.

Efter granskning kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om 
beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.

Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och 
planens genomförande:

September 2020  Beslut om samråd
September/Oktober 2020 Samråd av förslag till detaljplanen
Februari/Mars 2021  Granskning av förslag till detaljplan
Juni 2021   Antagande av detaljplan
Juni 2021   Laga kraft

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har upprättats av Ulrika Åberg, planarkitekt.

Håkan von Dolwitz    Ulrika Åberg
Plan- och byggchef     Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Structor Miljöteknik AB
Sotenäs kommun


