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Gästhamn/Besökshamn i Hovenäset  

 

 
Händelseförlopp 
 
Redan 2007 beslutade Sotenäs kommunledningskontor att Gästhamnen i 
Hovenäset skulle stängas, vilket föranledde flera privatpersoner, bland annat 
Sarah Isberg att överklaga beslutet. Även Hovenäsets Intresseförening 
protesterade mot beslutet och påtalade vid möten med Tekniska kontoret, att 
problemet med att det måste finnas en besökshamn i Hovenäset, måste lösas. 
 
Kommunen försöker dock att ”tiga ihjäl” frågan och plötsligt är det ”laglöst 
tillstånd” vid Kryssnäsbryggan, där gästbåtar, som inte betalar någon avgift, 
blandas med båtar och ”pråmar” som långtidsförvaras. 
 
I december 2011 inleddes diskussioner och brevväxling med ansvariga 
tjänstemän om vikten att ha en gästhamn/besökshamn. Vid Hovenäsets 
Intresseförenings årsmöte den 3 augusti 2012 fattades beslut att styrelsen 
aktivt skulle arbeta för att Hovenäset skall få tillbaka en fungerande Gästhamn/ 
besökshamn. 
 
Hovenäsets Intresseförening tillskriver tekniske chefen Björn Martinsson den 
22 september 2012 i ärendet samtidigt som ett antal andra frågor togs upp 
som var viktiga för oss boende i Hovenäset.  
 
Hovenäsets Intresseförening begärde samtidigt att ett sammanträde med 
ansvariga i kommunen för att upprätta en handlings-och tidsplan för att 
uppgradera Hovenäsets Gästhamn för att kunna ge samma service som 
förekommer i de andra kustsamhällena i kommunen. Hovenäsets 
Intresseförening förutsatte också i detta brev att inga beslut skulle fattas om 
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att några fasta båtplatser skulle delas ut vid såväl Kryssnäsbryggan som 
Ångbåtsbryggan i avvaktan på begärt sammanträde. 
 
Ett möte mellan Hovenäsets Intresseförening och företrädare för Sotenäs 
kommun, Mikael Sternemar och Björn Martinsson, kom till stånd den 28 
november 2012. Från detta möte finns dokument som minnesanteckningar 
samt brev, 2013-03-01, från Björn Martinsson. Beträffande Kryssnäsbryggan 
och Ångbåtsbryggan bekräftar Björn Martinsson att det inte finns några 
uthyrda fasta båtplatser. Brevet från Björn Martinsson besvaras den 28 april 
2013 där föreningen kvarstår i sin uppfattning om gästhamn/besökshamn. 
Vidare framfördes att Hovenäsets Intresseförening och Hovenäsets 
Segelsällskap i samarbete med Sotenäs kommun skulle kunna ta fram ett 
hållbart förslag gällande skötsel och administration av 
gästhamnen/besökshamnen. 
 
Brevväxlingen mellan Hovenäsets Intresseförening och Sotenäs kommun, Björn 
Magnusson och Mikael Sternemar leder fram till ett nytt möte den 15 maj 
2013. Representanterna från Sotenäs kommun var vid detta möte inte 
intresserade av att diskutera vårt förslag än mindre intresserade av att slutföra 
påbörjade arbeten som ej avslutats på bryggan. Anledningen till detta var att 
Sotenäs kommun avsåg att fatta beslut om att alla hamnar skulle läggas ut på 
entreprenad från och med 2014. Efter detta möte återkom Hovenäsets 
Intresseförening till Sotenäs kommun den 3 juni 2013 och presenterade fyra  
punkter för att lösa frågorna som tagits upp i gästhamns/besökshamns 
problematiken. Dessa punkter avvisades i princip från Sotenäs kommun med 
utgångspunkt från att kommunen inte skulle driva några gästhamnar i egen 
regi. 
 
Vid möte med Sotenäs kommun den 6 november 2013 överlämnade 
kommunen exempel på entreprenadavtal baserat på gästhamnen i Hasslösund. 
Det konstaterades att detta inte var realistiskt med hänsyn att Hasslösund var 
en färdig hamn och med ett väsentligt större kundunderlag än vad som skulle 
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kunna bli aktuellt i Hovenäset (som maximalt skulle kunna omfatta 8 till 12 
platser).  
Från kommunens sida menade man ändå att detta avtal skulle kunna vara 
grunden för ett framtida avtal, där Hovenäsets Intresseförening påtog sig 
uppdraget att driva Gästhamnen. 
Under februari månad 2014 fick Hovenäset veta att politikerna ännu inte 
bestämt sig huruvida det skulle vara ett kommunalt hamnbolag eller ett 
entreprenad förhållande som skulle gälla i Sotenäs kommun. 
 
Vid möte med Sotenäs kommun den 3 september 2014 framfördes att man såg 
det som ett bra förslag, om Hovenäsets Intresseförening och Hovenäsets segel-
sällskap skulle åta sig att sköta gästhamnen. Företrädarna för Sotenäs kommun 
föreslog att föreningarna skulle ta fram ett enkelt avtal gällande gästhamnen/ 
besökshamnen i Hovenäset. 
 
Den 10 december 2014 framförde Sotenäs kommun att man avsåg skapa några 
fasta platser vid Kryssnäsbryggan men att man skulle skapa 8 till 10 gästplatser 
för besökande båtgäster i Hovenäset och det skulle upprättas ett skötselavtal 
med Hovenäsets Intresseförening och Hovenäsets Segelsällskap. Den 4 februari 
2015 diskuteras gäst-o besökshamnsfrågan på nytt utan några ändringar i sak 
av vad som framförts vid mötet den 10 december 2014. Ett enkelt avtalsförslag 
överlämnas från föreningarna till kommunföreträdarna och som lovade 
återkomma i frågan. 
 

Tiden går och inte ljud hörs från Sotenäs kommun. Den 30 mars 2015 skickar 
föreningen ett mail till Björn Martinsson med en begäran om svar. Samma dag 
svarar Björn Martinsson och hänvisar till Annmari Erlandsson och Daniel Jarnrot 
som skulle ha tagit fram ett förslag på en lösning. Dessa båda tjänstemän 
uppmanades att ta kontakt med Intresseföreningen. Den 13 april tar 
föreningen återigen mailkontakt med Björn Martinsson då berörda tjänstemän 
inte hört av sig. Samtidigt får vi samtal från boende i Hovenäset att nu skall 
hela Kryssnäsbryggan hyras ut till fasta båtplatser. 
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Den 14 april 2015 får Hovenäsets Intresseförening mailsvar från Annmari 
Erlandsson som beskriver en helt annan sak. Här påstås att Hovenäsets 
Intresseförening begärt att, på årbasis, hyra båtplatser för att idka någon form 
av ideell gästhamnsverksamhet. Detta påstående är helt felaktigt och saknar all 
verklighetsförankring. Man har inte ens brytt sig om att ta del av eller 
kommentera det avtalsförslag som föreningarna på kommunens önskan lämnat 
in. Vidare har man helt bortsett ifrån de besked som lämnats av Björn 
Martinsson, om att kommunen skulle tillhandahålla och färdigställa 8 till 10 
gästplatser vid Kryssnäsbryggan och att man ville att Hovenäsets 
Intresseförening och Hovenäsets Segelsällskap skulle sköta tillsyn och ta upp 
avgifter för gästande båtar. 
 
Återigen försöker Sotenäs kommun att ”tiga ihjäl” ärendet och trots upprepade 
påstötningar hörs inget från kommunen. Den 29 mars 2016 skickas ett mej till 
Sotenäs kommun och möte bokas till den 25 april kl 13:00 för att få 
klargöranden i besökshamnsfrågan. När mötet skall hållas den 25:e väntar vi 
förgäves på kommunkontoret, men ansvariga tjänstemän dyker inte upp och 
man hänvisar till att detta är ett missförstånd och att man förväxtlat detta med 
ett möte med kommunens föreningar senare på dagen. 
 
Nytt möte bestäms med Annmarie Erlandsson, 2016-05-09, där Hovenäsets 
Intresseförening ”erbjuds” att få hyra 4-5 båtplatser mot erläggande av hyra, 
SEK 11.074, där föreningen i sin tur skulle få rätt att andrahandsuthyra dessa 
platser som besöksplatser. Från Intressentföreningens sida framförde vi då att 
ett sådant upplägg helt skulle strida mot Sotenäs Kommuns Riktlinjer, där det 
tydligt står att all form av andrahandsuthyrning är förbjuden. 
 
I mejl den 9 maj 2016 meddelar Hovenäsets Intresseförenings styrelse, Sotenäs 
Kommun, att man inte avser att acceptera det ”erbjudande” som framförts vid 
möte med Annmarie Erlandsson, 2016-05-09. 
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Hovenäsets Intresseförening motiverar beslutet med att detta förslag ligger 
mycket långt från den muntliga överenskommelse om ett arrendeavtal, där 
föreningen skulle betala en avgift baserad på intäkterna från uthyrningen av 
besöksplatserna, som diskuterats med Mikael Sternemar och Björn Martinsson, 
2015-05-07. Föreningen kan inte lägga mer än ¼:e del av föreningens totala 
intäkter på att hyra båtplatser av kommunen, för att sedan, mot alla 
bestämmelser, korttids uthyra dessa. 
 
Den 10 maj svarar Sotenäs kommun mycket kortfattat, att man noterat att 
intresseföreningen inte vill ha någon besökshamn och därför kommer att hyra 
ut reserverade platser. Från Sotenäs Kommuns ekonomienhet meddelas 
samtidigt att den gästplats som hyrts ut till Hovenäsets Intresseförening för en 
symbolisk summa, inte får disponeras längre (detta trots att vi inte uppsagts 
från platsen). 
 
Hovenäsets Intresseförening svarar då att vi är intresserade av att ha en 
fungerande Besökshamn och är beredd att ta ansvar för detta. Vi meddelar 
också att vi kommer att ta fram ett Medborgarförslag i frågan. 
 
  
  
 


