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Inlaga beträffande skrivningar om djuphamn i Hovenäset, ÖP 2022 

Till: Styrgruppen ÖP2022, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 

Från: Hovenäsets Intresseförening 

 

 

Hovenäsets Intresseförening lämnade den 25 september 2021 in synpunkter på förslaget i första 

remissutgåvan av kommunens översiktsplan (ÖP 2022), där vi kraftigt motsatte oss utpekandet av 

Svineviken, som en lämplig plats för en ”djuphamn”. Våra synpunkter förankrades också i den för ÖP 

2022 tillsatta konsultgruppen, men trots detta har den politiskt tillsatta styrgruppen beslutat att gå 

vidare med förslaget, vilket vi uttryckligen protesterar emot. 

Styrgruppen har helt åsidosatt de principer som finns i Plan och bygglagens 3:e kapitel, gällande 

Översiktsplanering, där det bland annat klart framgår att kommunen skall ange ”risken för skador på 
den bebyggda miljön...” samt ”om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt beslut, skall 
kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen ...” 

Hovenäsets Intresseförening anmodar Styrgruppen att i slutversionen av ÖP 2022 

ta bort skrivningen, text och kartbeskrivningar om att placera en framtida djuphamn vid 

Svineviken i Hovenäset, 

som stöd för detta anger vi dels att planeringsproceduren varit bristfällig, dels att placeringen i 

Hovenäset är ytterst olämplig. 

1. Den obefintliga bak- och framgrundsanalysen, tillvägagångsbeskrivningen 

och konsekvensanalysen. 

En djuphamn är ett omfattande ingrepp i samhälle och natur och är definitionsmässigt att anses som 

en starkt miljöpåverkande åtgärd, varför det är ofattbart att styrgruppen utan några som helst 

studier och analyser kan namnge fyra platser för en tilltänkt djuphamn. Dessutom avfärdar man tre 

tilltänkta placeringar i svepande ordalag, fortfarande utan att ha gjort några analyser av läget. 

Vid utfrågning av styrgruppen, konsultgruppen med flera kommunföreträdare, den 13 juni 2022, 

ställde representanter för Hovenäsets Intresseförening ett flertal frågor till dessa bland andra: 

Har ni inventerat samarbeten med andra befintliga djuphamnar? 

Har ni gjort någon behovsanalys hos lokala industrier? 

Hur stora godsvolymer och typ av gods, planerar ni att hamnen skall hantera? 

Vilken typ av hamn och befraktande fartyg kan komma i fråga? 

När ni valt att behålla Svineviken som lämplig plats, har ni då gjort konsekvensanalyser för alla fyra 

tilltänkta platser? 

Inte på någon av dessa eller andra viktiga frågor, hade företrädarna för översiktsplaneringen några 
tydliga och sakliga svar att lämna! 
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Det är synnerligen anmärkningsvärt att man från styrgruppens sida, trots obefintliga analyser, på ett 

godtyckligt sätt väljer en plats för lokalisering av en starkt miljöstörande anläggning som en 

djuphamn.  

Vi är helt införstådda med att man i framtiden kommer att behöva miljövänliga transportsätt och att 

det finns industrier som eventuellt kan komma att behöva en djuphamn för sin verksamhet, men då 

skall lokaliseringen baseras på en noggrann behovs- och konsekvensanalysanalys. Det framstår som 

en självklarhet att Sotenäs kommun också måste utreda samarbetsmöjligheterna med andra 

hamnanläggningar, som Lysekil, Uddevalla, Strömstad m.fl, som alla kan antas ha möjlighet att ta 

emot ökade fraktvolymer. 

Flera av befintliga hamnar har det dessutom mycket svårt ekonomiskt, ett faktum som helt 

utelämnats i förslaget till ÖP. För kommunen måste därför inpassningen i det nationella och 

internationella transportsystemet analyseras och klargöras. 

Vi kräver därför att man tar bort formuleringarna, text och kartbeskrivningar, kring att anlägga en 

djuphamn vid Hovenäset. I stället läggs in en skrivning i ÖP om att i framtiden sannolikt kan komma 

att behöva alternativa miljövänliga transporter men att det då är synnerligen viktigt att olika 

samarbeten, fraktsätt och lokaliseringar för en framtida djuphamn noga utreds. 

2. Principer för etablering av miljöstörande industri och anläggningar 

 I modern stadsplanering försöker man i största möjliga mån skilja på etablering av 

bostäder/samhälle och miljöstörande anläggningar, då det kommer att bli stora problem med buller, 

miljö, lukt transporter m.m. Redan i slutet av 70-talet tillsattes ett flertal utredningar tex SOU 

1978:25, Etablering av miljöstörande industri: slutbetänkande.  där man slår fast en mängd principer 

för anläggande av miljöstörande verksamhet, som även anges i principerna för Sotenäs kommuns ÖP 

2022, men i planeringsarbetet åsidosätter man dessa principer gravt! Vi anser att Hovenäset är en 

totalt olämplig plats för lokalisering av en djuphamn och skälen till detta är följande. 

2.1 Ett bevarandevärt kultursamhälle av riksintresse 

Huvudstrategin för ÖP 2022 är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta 
tillvara på Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter.” Med detta citat ur 

översiktsplanen som grund, är det ofattbart att man planerar att anlägga en stor miljöstörande 

anläggning i anslutning till ett av västkustens bäst bevarade samhällen. 

Enligt Bohusläns museum är Hovenäset ett unikt och väl bibehållet kustsamhälle, som är starkt 

bevarandevärt. Hovenäset ligger i Örnefjorden, med en av Bohusläns djupaste skärgårdar utanför. 

Området med anor från Vikingatiden och samhället från 1600-talet och uppvisar en bebyggelse som 

utvecklats från fiskeläge, stenhuggarsamhälle, kustsjöfartscentrum och badort, till 

fiskindustrisamhälle och med välbevarade byggnader och miljöer från alla dessa olika epoker. 

Samhället har en unik orörd vattenspegel i sin innerhamn i Klevekilen och är numera mycket 

välbesökt, då Bohusleden går genom samhället. Hovenäset har också ett av kommunens finaste och 

mest välbesökta badplatser.  

Att anlägga en djuphamn, skulle vara att kraftigt våldföra sig på en av västkustens pärlor och 

ingreppet skulle också radera ut en legendarisk badplats, Reso, en småbåtshamn med ett 60-tal 
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båtplatser och en sjöbodsmiljö med ett 30-tal sjöbodar. Denna typ av negativ påverkan säger man sig 

i ÖP absolut vilja undvika, då regionen istället har ett stort behov av nya båtplatser och sjöbodar 

Djuphamnsetableringen rimmar alltså mycket illa med styrande principer och intentioner i ÖP 

2022. 

2.2 En känslig kustmiljö 

Örnefjorden och skärgården utanför Hovenäset är klassat som en känslig marin miljö av Göteborgs 

universitet och Kristinebergs forskningsstation och härbärgerar ett antal rödlistade arter som ålgräs, 

ett antal mollusker och andra hotade marina arter, som Havs och vattenmyndigheten har ett 

bevarandearbete för. Byggnation av en djuphamn vid Svineviken kommer att behöva ett omfattande 

sprängnings- och muddringsarbete, som skulle vara en katastrof för den marina miljön. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän och Länsstyrelsen i Västra Götaland klassar kust och skärgård 

runt Hovenäset som speciellt bevaradevärd och är mycket restriktiva med beviljande av tillstånd för 

anläggningar i strandskyddat läge. 

2.3 Idrott, friskvård och folkhälsa 

Vattnen utanför Svineviken är arenan för Hovenäsets segelsällskap, som i 60 år haft seglingar, 

regattor och seglarskolor för barn, och ungdom. Byggande av en djuphamn skulle totalt omöjliggöra 

dessa aktiviteter, till mycket stor nackdel för turism och folkhälsa. 

Sedan 20-talet har man badat vid Svineviken och under 30-, 40- och 50-talet låg här Reso:s 

badrestaurang, vilket gjort att en av kommunens mest populära badplatser för barn fortfarande 

kallas Reso-badet. Här finns simskola, manetnät, hopptorn, kiosk med mera. Allt detta skulle förlora 

sitt unika värde och området förstöras vid en djuphamnsetablering. 

2.4 En olämplig plats för en djuphamn 

Hovenäset ligger nästan längst in i en av Bohuskustens djupaste skärgårdar, en synnerligen olämplig 

placering av en hamn för större fartyg, då framförandet skapar problem för miljö, bad-och båtliv. 

Också manövreringsmässigt är den utpekade platsen olämplig, då utrymmet mellan hamnen och de 

näraliggande öarna är minimalt. För att få erforderligt djup, kommer dessutom att krävas 

omfattande muddring och sprängning, vilket gör att det blir ett mycket stort ingrepp i miljön och 

därtill drar med sig mycket stora kostnader. 

En hamnanläggning har idag också omfattande EU-krav vad gäller hamnområdets utformning och 

säkerhet, krav beträffande ytor för uppställning av containers med mera, varför den yta som en 

potentiell anläggning kommer att uppta är mycket stor. En större del av östra sidan av Hovenäsets 

samhälle kommer att behöva ianspråktagas, med inlösen av flera fastigheter som konsekvens. 

Etableringen av en hamn kommer också att ha förödande konsekvenser för Hovenäset som samhälle, 

med förlust av båtplatser, sjöbodar, parkeringsytor med mera. Hovenäset som idag karaktäriseras 

som det genuina bohuslänska samhället, skulle med etableringen av en djuphamn totalt förlora sin 

karaktär och samhället skulle snarare förknippas med ett industriområde. Detta är ett alldeles för 

högt pris 

2.5 Trafiksituation och Infrastruktur 
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Vid hearingen med styrgruppen framkom att ett argument för platsen var direktanslutande väg till 

djuphamnen, detta visar också på det bristfälliga förarbete som gjorts. Väg 872, från Askum till 

Kungshamn, är definitivt inte en väg lämpad för tyngre transporter och även Lerdalsvägen som går 

från 872 till det tänkta hamnområdet, är en vägbanksväg som inte kommer att klara tyng re 

transporter. Man kommer alltså att behöva göra mycket stora investeringar i infrastruktur. 

Den naturliga och vackra ”Porten till Hovenäset” genom bergspasset längs Lerdalsvägen kommer att 
förloras, då vägen måste breddas för att kunna ta emot tilltänkta transportfordon. 

3. Slutsats 

Hovenäsets Intresseförening betonar med kraft, olämpligheten i att anlägga en djuphamn vid 

Svineviken i Hovenäset, som anges på sidan 91 i förslaget till ÖP 2022 för Sotenäs kommun och 

uppmanar styrgruppen att i slutversionen av ÖP 2022  

stryka Hovenäset som tilltänkt plats för en djuphamn. 

Hovenäset den 7:e juli 2022 

Fastighetsägare, boende samt företrädare för näringslivet i Hovenäset 

gm 

Hovenäsets Intresseförening 

 

Bruno Hedlund, 

Ordförande 
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