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1. INLEDNING 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybygg-
nation av nio enfamiljshus.

Vad är en detaljplan?
Med en detaljplan får kommunen reglera 
användningen av mark- och vattenområden. 
Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden samt grän-
serna för dessa. Kommunen kan använda 
en detaljplan för att pröva om ett område är 
lämpligt för exempelvis bebyggelse. Det gäller 
både när det ska byggas nytt och när befintlig 
bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Planprocessen
Den här detaljplanen upprättas med standard-
förfarande enligt reglerna i Plan- och bygg-
lagen 2010:900. I ett första skede upprättas 
samrådshandlingar. Därefter upprättas gransk-
ningshandlingar. Efter granskning redovisas 
resultatet i ett granskningsutlåtande. Planför-
slaget antas av kommunstyrelsen och vinner, 
om inte antagandebeslutet överklagas, efter 
Länsstyrelsens prövning laga kraft. Synpunk-
ter på planförslaget kan lämnas under samråds- 
och granskningsskedena. 

Bild 1. Detaljplaneprocessen.

PBL (2010:900), ändringar SFS 2014:900, planer påbörjade efter 2015-01-01

Utökat förfarande
Ändringar jämfört med normalt planförfarande:

- Förslaget kungörs inför samråd
- Samrådskretsen får begränsas
- Samrådet ska vara minst tre veckor
- Inför granskning sker en underrättelse istället för som tidigare kungörelse 
(vid byte av planförfarande från standard till utökat sker kungörelse inför granskning) 
- Granskningstiden ska vara minst tre veckor
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2. HANDLINGAR

Planhandlingar
• Plankarta med planbestämmelser 

och illustrationskarta
• Planbeskrivning med genomförandebe-

skrivning (denna handling)
• Fastighetsägarförteckning
• Grundkarta

Övriga handlingar
• Arkeologisk undersökning, Bohusläns 

museum BM Rapport 2015-22.
• Dagvatten- VA- och skyfallsutredning, 

Sweco 2020-12-04. 
• Geoteknisk undersökning, Projekterings-

PM/Geoteknik Bohusgeo 2020-11-05. 
• Naturvärdesinventering, Ecocom 2020-01-

29.
• Trafikutredning PM, Norconsult 2021-03- 

31.
• Undersökning av betydande miljöpåver-

kan, 2020-09-11.
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3. SAMMANFATTNING
 
Planområdet är beläget i den östra delen av 
Höviksnäs invid Hakefjorden. Planområdet 
omges av fritidshusområden som karaktärise-
ras av gles bebyggelse, ofta högt belägna och 
inbäddade i vegetationen. 

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra 
nybyggnation av nio enfamiljshus i 1–1,5 plan 
som suterräng eller enplanshus. I området till-
skapas en ny gata. 

Planen bedöms inte medverka till överskri-
danden av miljökvalitetsnormerna. En be-
hovsbedömning har gjorts för att bedöma om 
förslaget kan antas medföra betydande miljö-
påverkan eller inte. Sammanfattningsvis har 
behovsbedömningen visat att detaljplanen inte 
bedöms medföra någon betydande miljöpåver-
kan.

Bild 2. Planområdet.
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4. PLANENS SYFTE OCH HU-
VUDDRAG
 
Detta projekt avser förtätning i ett befintligt 
fritidshusområde. Området är beläget i den 
östra delen av Höviksnäs, på Tjörns östra del. 

Syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder 
i form av enfamiljshus. Läget är attraktivt ur 
pendlingssynpunkt med närhet till goda kom-
munikationer. I området finns befintlig blandad 
bebyggelse, bland annat mindre traditionella 
fritidshus samt större om- och tillbyggda hus 
av villakaraktär.

Areal och läge 
Området ligger söder om Höviksnäs tätort ca 
2 km från väg 169 med närhet till goda kom-
munikationer vidare till både Stenungsund och 
Göteborg. Planområdet ligger ca 250 m från 
Hakefjorden invid Hövikstrandsvägen. Plan-
området omfattar ca 1,2 ha. Området utgörs 
av yngre skogsmark som tidigare brukats som 
betesmark.

Markägoförhållanden
Planområdet består av fastigheten Hövik 3:33 
som är i privat ägo.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTA-
GANDEN
Riksintresse
Hela Tjörn ligger inom riksintresse enligt 
4 kap miljöbalken (MB) – högexploaterad 
kust som avser natur- och kulturvärden. Pla-
nområdet ligger inom ett område utpekat 
för utveckling av tätort enligt tätortstudien. 
Därmed uppstår ingen konflikt med 
bestämmelserna i 4 kap MB. 

Översiktsplan
Översiktsplanen för Tjörns kommun antogs 
2013-05-16 (ÖP13). Många av de boende 
på Östra Tjörn pendlar till Göteborg och 
Stenungsund. Vallaområdet har den största 
befolkningsökningen på Tjörn, till vilken Hö-
viksnäs tillhör. Fritidshusområdena söder om 
tätorten Höviksnäs omnämns i ÖP13 som att-
raktiva områden för åretruntboende bl.a. tack 
vare dess närhet till tätorten och Tjörnbron. 
Framtida strategier för området är att befintliga 
tätorter kompletteras och tidigare oexploate-
rad mark ska tas i anspråk för ny bebyggelse, 
för att möta en större befolkningsökning. Det 
omnämns även att husen i fritidshusområdena 
i anslutning till huvudstråket på sikt kan få 
möjlighet till samma storlek som inom tätor-

BILD 3.  Planområdet till höger i bild. BILD 4.  Planområdet med befintlig bebyggelse.
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Myggenäs korsväg

terna, när VA-system och vägar fått godtagbar 
standard. 
Området för planansökan ingår i tätortsstudien 
för Höviksnäs men har inte fått någon utpekad 
föreslagen förändring. Det omkringliggande 
fritidsbebyggelseområdet föreslås omvandlas 
till helårsboende. Målsättningen i Höviksnäs 
är bl.a. att skapa ca 200 nya bostäder i tät-
ortsområdet fram till ca 2025. Bebyggelsen 
skall vara allsidigt sammansatt både gällande 
upplåtelseformer och hustyper. Strax sydväst 
om planområdet föreslås ny bebyggelse som 
komplement till den befintliga. Detta område 
har liknande läge som Hövik 3:33, se bild 5 
(ÖP13). I bild 5 ser det ut som att planområdet 
ingår i detaljplan, det ska förtydligas att detta 
inte stämmer då Hövik 3:33 inte omfattas av 
detaljplan.

Strategiskt bostadsförsörjnings-
program 
Det strategiska bostadsförsörjningsprogram-
met antogs 2015-03-26. Det föreslagna områ-
det ingår i den delen av Tjörn som skall verka 
för långsiktig tätortsutveckling. För de som 
pendlar inom arbetsmarknadsregionen Gö-
teborg är den östra sidan av ön mer attraktiv 
för att bosätta sig på. Generellt sett finns det 
efterfrågan på lättbyggda självbyggartomter 
på Östra Tjörn. I Höviksnäs finns det ett stort 
behov av tomter. Planansökan gäller tomter 
för enbostadshus, vilket är något som enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet prioriteras i 
Höviksnäs.

Detaljplaner
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare.
Norr om planområdet finns en gällande fritids-
plan från 1961 (14-VAL-1061) och söder om 
planområdet finns en gällande fritidsplan från 
1959, (14-VAL-912). Hövik 3:33 omfattas inte 
av detaljplan och ingår inte i någon av ovan 
nämnda byggnadsplaner.

BILD 5.  Planområdets läge i Höviksnäs (ÖP13).

Aktuellt 
område
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6. UNDERSÖKNING AV BETY-
DANDE MILJÖPÅVERKAN
Tjörns kommun har gjort en undersökning av 
betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap. 
34 § och miljöbalken 6 kap. 11 § avseende 
konsekvenserna av genomförandet av detalj-
planen. Planens genomförande bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid 
bedömningen har kriterier i MKB-förordning-
en bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara 
uppfyllda, varför någon särskild MKB (Miljö-
konsekvensbeskrivning) inte behöver upprät-
tas. Motivering till ställningstagandet anges 
i behovsbedömningen. Behovsbedömningen 
uppmärksammade bland annat: 

• Detaljplanen överensstämmer med tidigare 
översiktlig planering.

• Föreslagen detaljplan bedöms vara av 
begränsad storlek och utgör en effektiv 
markanvändning, eftersom exploateringen 
innebär en förtätning då området är omslu-
tet av tätortsbebyggelse och redan utbyggd 
infrastruktur kan nyttjas.

• Förslaget påverkar inget Natura 2000 eller 
naturreservat.

• Förslaget bedöms inte ge upphov till bety-
dande miljöpåverkan på biologisk mång-
fald, naturmiljö, landskap, friluftsliv eller 
vatten. 

• Förslaget medför inte risk för betydande 
påverkan på några riksintressen.

• Planen bedöms inte påverka miljökvali-
tetsnormer negativt, inte heller möjlighe-
terna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål.

• Påverkar inte rekreationsområden.
• Området bedöms inte vara värdefullt ur ett 

naturvärdesperspektiv. I naturvärdesinven-
teringen föreslås anpassning av planerad 
utbyggnad med hänsyn till äldre askar.

• Inga fornlämningar finns inom planområ-
det. Utifrån fornlämnings- och kulturmiljö-
perspektiv kan fastigheten Hövik 3:33 tas i 
bruk för avsett ändamål.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan har 
stämts av med Länsstyrelsen 2020-09-25 som 
delar kommunens bedömning.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
Naturvärden och vegetation
Området består av tät och hög blandskog. Are-
al i kvm: 11679. Området avgränsas i väster av 
Hövikstrandsvägen, i norr, söder och öster av 
befintlig bebyggelse. 

Landskapsbild
Höjden över havet varierar mellan ca 20 till 25 
meter. Planområdet består av ett höjdområde 
mellan befintlig bebyggelse vars centrala del 
består av gles skog, är bitvis sank och vegeta-
tionen gles, slyig och igenväxt. I nordväst är 
ytan uppfylld med grus. Här finns en jordkäl-
lare, en komplementbyggnad samt en förfallen 
byggnad (tidigare bostad) samt gärdesgård. 
Hällmark finns nordväst och nordöst om pla-
nområdet, i nordost berg i dagen. Flera diken 
löper genom området. Marken är flack med 
undantag för områdets nordöstra hörn och en 
slänt i väst. Västra sidan sluttar ner mot den 
centrala sumpmarken, som är det lägst belägna 
partiet. En bergsknalle finns precis sydost om 
de befintliga byggnaderna. 

Naturvärden, vegetation och djurliv
En naturvärdesinventering har genomförts un-
der 2019 (Ecocom 2020-01-29). En betydande 
del av planområdet utgörs av yngre skogsmark 
där marken tidigare brukats som betesmark. 
Planområdet består också av ett fuktigt parti 
med diken, stillastående vatten och sumpmark 
som omges av yngre lövträd. I de östra och 
norra delarna av inventeringsområdet finns 
berg i dagen. En tomt med tillhörande mark 
utgör de nordöstra delarna av inventeringsom-
rådet.

Inga biotoper har bedömts inom klass 1, 2 eller 
3 i den utförda naturvärdesinventeringen. Pla-
nområdet innehåller två naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. Båda 
naturvärdesobjekten utgörs av naturtypen skog 
och träd. Den rödlistade arten ask förekommer 
som äldre eller medelgamla exemplar, men då 
arten är rödlistad på grund av sjukdom bidrar 
den inte till artvärdet. Två individer av entita 
påträffades i inventeringsområdets norra delar 
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och är en prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
skogsvårdslagen. Vid en exploatering är det 
önskvärt att bevara askarna i främst naturvär-
desobjekt 2. Dessa är äldre träd som funnits 
redan då området var betesmark. Vid exploa-
tering av objekt inom naturvärdesklass 4 är 
det möjligt att vidta hänsynsåtgärder som till 
exempel naturvårdshöjande brynåtgärder eller 
att undvika entreprenad under vår och sommar 
då bland annat fåglar kan påverkas negativt. 
Naturvårdshöjande åtgärder kan utföras inom 
inventeringsområdet för att gynna identifierade 
naturvärdesobjekt. Det kan exempelvis inne-
bära att död ved tillåts få förekomma liggande 
såväl som stående. 

Den invasivt främmande arten parkslide 
noterades i inventeringsområdets södra kant. 
Främmande invasiva arter kan snabbt etablera 
sig i samband med exploatering. Därför är det 
viktigt att veta vilka invasiva arter som finns 
inom ett område och att vidta åtgärder för att 
minimera risken för att dessa arter etablerar 
och sprider sig.

Bebyggelse
Planområdet omges av fritidsbebyggelseområ-
den. Den befintliga fritidshusbebyggelsestruk-
turen karaktäriseras av gles bebyggelse, ofta 
högt belägna och inbäddade i vegetationen. 
Bebyggelsen är blandad och kännetecknas 
av bland annat mindre traditionella fritidshus 
samt större om- och tillbyggda hus av villa-
karaktär.
Planområdet avgränsas i väster av väg, i norr, 
söder och öster av befintlig fritidsbostadsbe-
byggelse. Marken inom området ligger lågt i 
förhållande till omgivande fastigheter i norr 
och väster. Planområdet består av tät och hög 
blandskog idag. Det finns en förfallen byggnad 
(tidigare bostad) samt en komplementbyggnad 
inom området. 

BILD 6.  Naturvärdesobjekt..
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Friytor

Lek och rekreation
Inom planområdet finns en yta för natur och  
lek. Närområdet på Höviksnäs erbjuder t.ex. 
strand 250 meter sydost om planområdet 
vid Hakefjorden samt fina möjligheter till 
rekreation, lek och utevistelse.

Offentlig och kommersiell service
Serviceutbudet i Höviksnäs är begränsat. 
Närmsta dagligvaruhandel och drivmedelssta-
tion finns vid korsningen Höviksnäsvägen och 
väg 169. I Höviksnäs finns  förskola, en F-5 
skola samt Häggvallskolan åk 6-9 med biblio-
tek, idrottshall, motionsspår samt kultur- och 
fritidscentra. I Låka finns en badplats och i 
Svanvik en gymnastikarena. 

Gator och trafik 

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Klevavägen cirka 
500 meter från planområdet och trafikeras av 
linje 960, linje 354 och den anropsstyrda linjen 
364. I korsningen Höviksnäsvägen och väg 
169 finns god kollektivtrafik till Stenungsund 
och Göteborg.

Gator
Hövikstrandsvägen är en cirka 3,5 meter bred 
väg som löper väster om planområdet och 
fungerar som en uppsamlingsgata för mindre 
anslutande vägar. Vägen rustades upp genom 
asfaltering 2019. Söder om planområdet anslu-
ter Ägge Pers väg mot Hövikstrandsvägen och 
norr om planområdet ansluter Kristians väg 
mot Hövikstrandsvägen som båda är asfaltera-
de och cirka tre meter breda. Längs alla vägar i 
området finns bostäder som ansluter mot gatan. 
I dag finns en anslutning mot Hövikstrand-
svägen från den befintliga fastigheten inom 
planområdet med en mindre grusad yta.  

Trafikslag
Vägarna används av både fordonstrafik, cy-
klister och gående eftersom det i området inte 
finns några separata ytor för de olika trafiksla-
gen. På några ställen är det möjligt att gå på 
stigar mellan husen för exempelvis ta sig till 
badplatsen.

Trafik
I den trafikutredning som gjorts (Norconsult 
2021-03-31) framgår att trafik till och från 
100–130 fastigheter bedöms nyttja Hövik-
strandsvägen. Flera av fastigheterna i området 
används som fritidshus. Vägarna används av 
både fordonstrafik, cyklister och gående ef-
tersom det i området inte finns några separata 
ytor för de olika trafikslagen. Trafikmängden 
på vägen uppskattas till 450–650 fordon per 
dygn under sommaren när alla fastigheter är 
bebodda. På Bergavägen finns några trafikmät-
ningar men den uppskattas vara minst dub-
belt så trafikerad som Hövikstrandsvägen dvs 
1000–1300 fordon per dygn. På Höviksnäsvä-
gen finns två trafikflödesmätningar, en väster 
om korsningen med Bergavägen genomförd 
sommaren 2014 som visar 2240 fordon per 
dygn (ÅDT, årsdygnstrafik) och en öster om 
korsningen genomförd 2011 som visar 450 for-
don per dygn. 

Geotekniska förhållanden
För detaljplanen har det tagits fram en geotek-
nisk undersökning (Bohusgeo 2020-11-05).
Markytans nivå varierar mellan +27 i väster 
och +23 i öster. Markytan är i huvudsak plan 
och horisontell med en slänt i väster. I om-
rådets nordvästra del finns berg i dagen och 
block. 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 
1 och ca 9 m. Jordlagren bedöms under det ca 
0.3 m tjocka vegetationsjordlagret från marky-
tan räknat i huvudsak utgöras av: 
• fast ytlager,
• lera, finns ställvis inom området,
• friktionsjord vilande på berg.

Det fasta ytlagret utgörs av silt och torrskorpe-
lera och tjockleken varierar i huvudsak mellan 
ca 1 och ca 4 m. Lera finns lokalt mellan ca 2 
och ca 4.5 m djup under markytan. Sondering-
arna har i regel trängt ned mellan ca 0.5 och 
ca 4.5 m och i regel har stopp mot sten, block 
eller berg erhållits.

Grundvattennivån har inte uppmätts. Den be-
döms normalt ligga ca 1 m under markytan. I 
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samband med nederbördsrika perioder bedöms 
den kunna stiga till i nivå med markytan och i 
samband med torrperioder kunna sjunka till ca 
2 m under markytan.

Släntstabiliteten har bedömts tillfredsställande 
och planerad bebyggelse bedöms kunna uppfö-
ras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. 
Grundläggningsförutsättningarna bedöms som 
goda. En belastningsbegränsning med 50 kPa 
finns i områdets sydöstra del och en begräns-
ning för schakt i områdets västra del, se bild 7.

Hälsa och säkerhet 

Markradon
Radiumhalten har uppmätts till mellan ca 12 
och ca 16 Bq/kg (Bohusgeo 2020-11-05). 
Med ledning av de uppmätta nivåerna och att 

jordlagren utgörs av friktionsjord kan marken 
klassas enligt BFR R85:1988 mellan lågradon-
mark till normalradonmark. Normalradonmark 
bedöms gälla för området. Om grundlägg-
ning utgörs så att kontakt erhålles med grövre 
friktionsjord närmast berget rekommenderas 
kompletterande radonmätningar erfordras.

Bergras och blocknedfall
I den geotekniska utredning som har utförts 
inkluderas en bedömning av risken för berg-
ras och blocknedfall samt kartering av berg 
i dagen för hela detaljplaneområdet (Bohus-
geo 2020-11-05).  Inom området finns berg i 
dagen. I huvudsak är bergspartierna sprickfria 
och flacka. Bedömningen är att det inte före-
ligger någon risk för bergras.

BILD 7. Geotekniska förhållanden.
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Området avgränsas av en gärdsgård. Nedfallna 
block som redovisas i rapporten är troligen en 
del av denna gärdsgård. Redovisade i rap-
porten finns vad som bedöms vara naturliga 
block, i områdets nordvästra del, dessa block 
kan utgöra en risk för blocknedfall om schakt 
utförs i anslutning till blocken. Om byggnation 
ej utförs i anslutning till blocken kan dessa 
ligga kvar då de är bundna i jorden. Dessa lig-
ger inom naturmark.

Miljöförhållanden

Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom 
planområdet.

Vattenförekomster
Det finns ingen bäck inområdet.

Störningar (buller, lukt, luftförore-
ningar)
Planområdet bedöms inte vara utsatt för några 
störningar vad gäller buller, lukt eller luftföro-
reningar ifrån närliggande vägar. Planområdet 
ligger nära Hövikstrandsvägen med omgi-
vande befintlig bebyggelse. Trafikmängden är 
begränsad då flera av fastigheterna i området 
används som fritidshus. Bedömningen är att 
trafiken inte ger upphov till höga ljudvolymer. 

Strandskydd
Planen påverkar inte strandskyddet.

Fornlämningar
En arkeologisk utredning har genomförts 2015 
(Arkeologisk undersökning, Bohusläns museum 
BM Rapport 2015-22). Området påverkas inte 
av fornlämningar. Det är klarlagt att inga forn-
lämningar finns inom planområdet i samband 
med att Hövik 3:33 utreddes arkeologiskt år 
2015. Länsstyrelsen meddelar angående avslu-
tad arkeologisk förundersökning i slutmedde-
lande 2015-06-23 med Diarienummer 431-
18033-2015 att  L1959:1733 i nya Fornsök, 
är undersökt och borttagen. Utifrån fornläm-
nings- och kulturmiljöperspektiv kan fastighe-
ten Hövik 3:33 tas i bruk för avsett ändamål. 
Skulle fornfynd trotts detta påträffas ska det 
anmälas till Länsstyrelsen enligt gällande 
lagstiftning.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
För detaljplanen har en VA-, dagvatten och 
skyfallsutredning tagits fram (Sweco 2020-12-
04). Området ligger inom verksamhetsområde 
för spillvatten och dricksvatten men berörs 
inte av kommunens veksamhetsområde för 
dagvatten. Kommunalt vatten och avlopp finns 
utbyggt till fastighetsgräns i planens västra del 
i Hövikstrandsvägen och i planens södra del 
vid Ägge Pers Väg. Anslutning av spillvatten 
inom planområdet med självfall rekommen-
deras i anslutningspunkt vid områdets södra 
gräns. Anslutningspunkt för dricksvatten före-
slås i det nordvästra hörnet av planen. Tillkom-
mande flöden för dricks- respektive spillvatten 
har kontrollerats mot befintlig VA-modell för 
området. Inga kapacitetshöjande åtgärder krävs 
och även brandvattenförsörjningen för det 
tillkommande området fungerar. Brandvatten-
försörjning finns i områdets närhet och anses 
uppfylla rådande krav. Det rekommenderas att 
man utnyttjar brandpost uppströms stationen. 
Ingen ytterligare brandpost föreslås, närmaste 
brandpost finns ca 60 meter norr om planom-
rådet.

Energi
Området saknar idag ett bra uppvärmningssys-
tem för bostadsbebyggelse. Nya byggnader ska 
uppföras enligt gällande byggregler men strä-
van bör i varje enskilt projekt vara att tillämpa 
så miljöriktiga och energieffektiva lösningar 
som möjligt. Avseende uppvärmning kan detta 
exempelvis ske genom till- och frånluftsvär-
mepump, bergvärme eller gemensamma berg-
värmeanläggningar.

El, tele och bredband
Närområdet är försörjt med infrastruktur för el, 
tele och fiber idag.

Avfall
Närmsta återvinningsstation finns vid Ber-
gavägen nordväst om planområdet. Större 
återvinningscentral finns vid Sibräcka centralt 
i kommunen (Heås). Kommunen svarar för 
avfallshantering i området.
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8. BESKRIVNING AV PLAN-
FÖRSLAGET
Planförslaget syftar till att möjliggöra fler bo-
städer genom att förtäta i ett befintligt bostads-
område. 

Ny bebyggelse
Planförslaget innebär en nybyggnation med 
friliggande villor. Detaljplanen avser prövning 
av nio enfamiljshus med tomter om minst 
800 m2. Plankartan reglerar att för områden 
med villabebyggelse så ska huvudbyggnaden 
vara placerad minst fyra meter från fastighets-
gräns. I planområdets västra del möjliggörs 
friliggande villor med en våning ovan mark 
och en nedre suterrängvåning i släntpartiet. 
I planområdets östra del möjliggörs max 2 
våningar i form av 1,5-planshus med förhöjt 
väggliv. Planområdet avgränsas av omkringlig-
gande befintliga bostäder och vägar. 

Allmän plats
Mark som i planen är utlagd som gata och 
naturområde är inom allmän plats. Planom-
rådet omfattar utbyggnad av en ny lokalgata. 
I områdets västra del finns ett naturområde 
och lek. Ytan ligger inom natur och föreslås 
i Dagvatten- VA- och skyfallsutredningen 
(Sweco 2020-12-04) bevaras så intakt som 
möjligt. Dels avseende de askar som pekats ut 
i naturvärdesinventeringen, dels avseende den 
fördröjning som ytan avses utgöra beträffande 
dagvatten. Varför hårdgjorda ytor bör undvikas 
och det rekommenderas att värna markens lut-
ning för att vattnets naturliga väg ska bevaras 
innan det leds vidare under lokalgatan vidare 
till dagvattendammen. 

BILD 8. Illustrationskarta.
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Grön infrastruktur och ekosys-
temtjänster
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster i 
planområdet utgörs av ett cirka 1,2 hektar stort 
igenväxt grönområde med vild karaktär och ett 
förfallet ödehus med gärdsgårdar i närheten av 
serviceorten Höviksnäs. 

Forskning pekar på att människor vill ha natur 
i sin närhet och förslag visar på hur natur kan 
behållas i området. Naturnära bostäder är att-
raktiva, det finns därför god anledning till att 
planera för grön infrastruktur i bebyggd miljö. 
Bebyggelse generellt kan utgöra en barriär för 
den gröna infrastrukturen på olika sätt. Hård-
gjorda ytor, såväl horisontella som vertikala, 
kan stoppa viktiga naturliga samband. Djur 
avskräcks ofta från att passera genom be-
byggda områden och de får svårt att föröka sig 
i området. 

Anlagda trädgårdar och gestaltade livsmiljöer 
såsom parker, kan likväl tjäna som spridnings-
korridorer för många arter och bidra till den 
biologiska mångfalden. Detta är viktiga delar 
för en högre livskvalité och en god bebyggd 
miljö. 

Hövik 3.33 är inte utpekat som någon vär-
detrakt i den regionala grönstrukturplanen. 
Naturinventeringen visar naturvärden klass 4. 
Om ett grönområde inte har höga natur, kul-
tur- eller sociala värden är det ofta svårt att 
argumentera för att bevara grön infrastruktur i 
förhållande till andra intressen. 

Naturområden i bebyggd miljö utgörs ofta av 
relativt sett mindre områden fragmenterade av 
bebyggelse och infrastruktur. De ingår därför 
sällan i värdetrakter, även om de kan ha en hög 
biologisk mångfald. Den tilltänkta villabebyg-
gelsen på Hövik 3:33 kommer att ta bort stor 
del av den fria ytan som i nuläget enbart an-
vänds av växter och djur. När grönytor tas i an-
språk ökar avståndet till närmsta grönyta som 
finns kvar. Det behöver inte alltid innebära att 
det ena ska utesluta det andra. Det finns goda 
exempel på hur man kan integrera bebyggelse 
i naturen och skapa viktig vardagsnatur. 

Natur/lek – multifunktionell yta
Inom planområdet har en ca 900 kvm stor 
natur- och lekyta bevarats. Ytan rymmer äldre 
askar, stenblock och ett fuktigt parti som 
omges av yngre lövträd. Bedömningen är att 
till största del försöka bevara den fria ytan för 
ökad biologisk mångfald, men att ytan också 
kan uppmuntra till spontan lek och rekreation.

En gemensam mötesplats för de boende i om-
rådet, en så kallad ”områdeslekplats” för barn 
i alla åldrar samt vuxna, kan locka till längre 
utevistelse och sociala möten. En sådan här 
mindre områdeslekplats integrerad i befintlig 
natur kallas även naturlekplats. Naturen har 
huvudrollen och de mindre kostsamma redskap 
som används har en naturlig karaktär i trä. Sitt-
platser och slingrande stigar harmoniserar med 
omgivningen. Naturlekplatser strävar efter att 
skapa balans som behåller lummigheten men 
ändå öppnar upp ytan så den upplevs inbjudan-
de och trygg. Man bör därför gallra varsamt 
och lämna ordnade rishögar, så kallad död ved 
där insekter trivs. 

Sätt upp fågelholkar för fåglar som efter av-
verkning kan få problem att hitta boplatser.  
Att behålla mycket av växtligheten ger barn 
möjlighet till varierande upplevelser året om 
och har tendens till att skapa en mer inklude-
rande och fantasifull lek. 

Askarna skapar rumslighet och karaktär till 
platsen. Undvik hårdgjorda ytor och djupa 
fundament i närheten av askarna eftersom 
sådana kan skada trädens rötter. Placera hellre 
lekredskap i södra delen. Använd genomsläpp-
liga material såsom träflis och grus. Inte bara 
för den naturliga känslan utan också för att 
enklare absorbera regn. Ytan kan översväm-
mas i perioder och vattnet blir en naturlig del 
av naturleken. Underlätta vattnets naturliga 
väg genom landskapet ner till den öppna dag-
vattendammen. 

Tjörns kommun har inte någon egen utarbetad 
standard när det gäller lekplatser utan går efter 
Boverkets: ”Regler för lekplatser och lekred-
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skap” se Boverkets hemsida: https://www.
boverket.se/sv/byggande/sakerhet/barnsaker-
het-och-personsakerhet/lekplatser-och-lekred-
skap/ Ett tillägg är att alla lekplatser bör ha 
en informationsskylt med vem som ansvarar, 
adress och nummer till 112. Rekommendatio-
nen inkluderar även att förvaltaren upprättar en 
skötselplan och att lekplatsen besiktas årligen.
Mer information och inspiration samt refe-
rensbilder kring naturlekplatser samt praktiska 
insatser för att öka den biologiska mångfalden 
finns att tillgå.

Gator och trafik
I den trafikutredning som gjorts (Norconsult 
2021-03-31) framgår att förväntad trafikökning 
som den nya planen för med sig är 40 fordon 
per dygn. Trafikökningen till följd av utbygg-
naden bedöms inte vara märkbar i korsningen 
Bergavägen–Höviksnäsvägen eller på Hö-
viksnäsvägen i övrigt. Ökningen bedöms helt 
rymmas inom den allmänna uppskrivningen av 
trafik som sker när man tar fram prognoser för 
framtida förväntade trafikmängder och därmed 
påverkar utbyggnaden inte hur hårt belastade 
korsningarna längs Höviksnäsvägen kan för-
väntas vara år 2040. Trafikutredningen konsta-

terar att belastningen vid cirkulationsplatsen 
i korsningen Höviksnäsvägen/Länsväg 169 
kommer att öka. Dock till nivåer som fortsatt 
är under Trafikverkets kapacitetsgräns.

Trafikförslaget innebär en ny väg inom exploa-
teringsområdet som löper mellan ungefär den 
befintliga anslutningen till Hövikstrandsvägen 
via en kraftig sväng och sedan vidare söderut 
till en ny anslutning till Ägge Pers väg, se bild 
9. Genom att göra vägen genomgående med 
två anslutningspunkter behövs ingen vänd-
plats inom planområdet. Även annan trafik 
kan använda den nya väganslutningen för att 
vända vilket kan bidra till att förbättra fram-
komligheten i hela området längs Hövikstrand-
svägen t.ex. för avfallshantering och posten. 
Anslutningen till Hövikstrandsvägen ligger 
ungefär där infarten till fastigheten sker i dag 
det vill säga nära korsningen Hövikstrandsvä-
gen–Kristians väg. Redan i dag sammanstrålar 
alltså lika många vägar och infarter på ungefär 
samma vis på platsen. 

Den nya vägen föreslås få 4,5 meter bred 
körbana med 0,5 meter stödremsa på respek-

BILD 9. Typsektion väg.
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tive sidaoch bred nog för att två personbilar 
som kör mycket sakta kan mötas eller för en 
lastbil och en cyklist. Trafikförslaget visar en 
smal dubbelriktad väg med liknande standard 
som övriga vägar i området. Trafikförslaget 
behöver detaljprojekteras och justeras innan 
det byggs ut, så även vad gäller hur tomterna 
ansluts mot vägen då en fastighet ansluter där 
vägen lutar som mest så det görs på ett bra sätt. 
Alternativa vägdragningar har utretts och valts 
bort på grund av lutning eller att det inte gick 
att ansluta alla tomter till vägen. 

Offentlig och kommersiell service
Offentlig service finns i Höviksnäs eller i när-
liggande orter.

Miljökvalitetsnormer 
Detaljplanen innebär ny bebyggelse med bo-
städer. Inga nya verksamheter som förväntas 
generera utsläpp möjliggörs. Detta betyder att 
tillskottet av föroreningar till luft bedöms bli 
marginella och hänföra sig till den ökning som 
kommer av biltrafik till området. Dock bedöms 
detta inte medföra något överskridande av 
miljökvalitetsnormerna. 

Stengärdsgårdar 
I planområdets utkanter finns stengärdsgårdar. 
Dessa säkerställs inom naturmark.

Geoteknik
I den geotekniska undersökning som är fram-
tagen (Bohusgeo 2020-11-05) bedöms grund-
läggningsförutsättningarna som goda. Grund-
läggning bedöms kunna utföras med platta på 
mark för 1–1,5 planshus. Jorddjupen varierar i 
området och därför behöver en mer detaljerad 
undersökning utföras i planerade byggnadslä-
gen, särskilt i område med lera. 

Släntstabiliteten bedöms som tillfredsställande. 
Dock kan området markerat G501 belastas 
med 50 kPa. Kompletterande beräkningar för 
detta område bör innehålla både jordtryck men 
även en stabilitetsberäkning/glidyta. Jordtryck 
så att källaren/fasaden tål jordlasten. Stabili-
tetsberäkning/glidyta så att man inte riskerar 
att huset medför ett skred. Permanenta slänter/

mark runt huset kan inte schaktas ned mer än 
1 m, mer schakt kanske kan utföras eller annan 
geometri av slänten men detta bör komplet-
teras med beräkningar. Om djupare schakt 
behövs får utredning göras i samband med 
bygglovsskedet. Blocken i nordväst kan utgöra 
risk för blocknedfall om schakt utförs i anslut-
ning till blocken. Om byggnation ej utförs i 
anslutning till blocken kan dessa ligga kvar 
då de är bundna i jorden. Dessa ligger inom 
naturmark.

Markradon
Byggnader där människor vistas stadigvarande 
ska utföras med radonskyddande konstruk-
tion, såvida inte särskild utredning påvisar att 
radon förekommer endast i ringa omfattning. 
För att säkerställa att radonförekomsten i nya 
byggnader inom området inte innebär några 
risker för människors hälsa bör nybyggnation 
utföras med radonskyddande konstruktion. En 
geoteknisk undersökning är framtagen (Bohus-
geo 2020-11-05). Av denna framgår att nor-
malradonmark bedöms gälla för området. Om 
grundläggning utgörs så att kontakt erhålles 
med grövre friktionsjord närmast berget re-
kommenderas kompletterande radonmätningar 
erfordras.

Brandskydd
Brandvattenförsörjning finns i områdets närhet 
och anses uppfylla rådande krav. Det rekom-
menderas att man utnyttjar brandpost upp-
ströms stationen. Ingen ytterligare brandpost 
föreslås, närmaste brandpost finns ca 60 meter 
norr om planområdet.

Buller
Bostadsbebyggelsen inom exploateringen ska 
klara kravet på bullervärden under 50 db. 

Teknisk Försörjning 

Vatten och avlopp
I den Dagvatten-, VA- och skyfallsutredning 
som gjorts för planområdet (Sweco 2020-
12-04) framgår att planområdet ligger inom 
kommunens verksamhetsområde för vat-
ten och spill men berörs inte av kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten. Vad gäller 
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VA är kapaciteten i befintlig pumpstation och 
tryckledning tillräcklig och klarar det tillkom-
mande flödet. 

Spillvattenavledning föreslås ske via självfall. 
En självfallsledning för spillvatten går längs 
med planområdets västra gräns och en ligger 
placerad i vägen direkt söder om området. 
Självfallsledningen direkt söder om området 
leder till en pumpstation i öster, som via en 
trycksatt ledning släpper spillvattnet till den 
självfallsledning som går väster om planom-
rådet. För att ansluta spillvatten inom planom-
rådet med självfall rekommenderas att anslut-
ningspunkt vid områdets södra gräns väljs.

Det föreslås att ledningar för VA placeras i 
vägen genom området och att anslutning via 
servisledning till respektive fastighet görs häri-
från. För att spillvattenledning ska kunna an-
läggas med självfall rekommenderas en minsta 
lutning på 4 ‰. Rekommenderat frostfritt djup 
i trakten är 1,2 meter under mark och för att 
självfall ska kunna uppnås bör spillvattenled-
ning längs en sträcka om cirka 60 meter utfö-
ras med termisk isolering eftersom ledningen 
i denna sträcka hamnar över rekommenderat 

frostfritt djup. Alternativt bör marken och vä-
gen höjas upp. Tillkommande bebyggelse ska 
anslutas till det kommunala spill och dricks-
vattennätet.

Dagvatten och skyfall
Planläggningen kommer inte medföra att 
fastigheten kommer omfattas av kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten. Dimensio-
nerande dagvattenflöden från planområdet in-
klusive uppströms avrinningsområde beräknas 
uppgå till cirka 280 l/s efter exploatering. 

Befintlig dagvattenavledning leder dagvattnet 
till ett öppet dike sydost om planområdet. I 
diket har påträffats två övergångar där diket le-
der vatten in i 225 mm betongrör, cirka 26 res-
pektive 70 meter ifrån Ägge Pers väg. Dimen-
sionen av dessa betongrör är otillräcklig och 
med stor sannolikhet är det rörens dämmande 
effekt som orsakar upprepade översvämningar. 
Fördröjningsvolymen från planområdet bör 
styras av kapaciteten i det dike via vilket 
dagvatten är tänkt att avledas till recipient, och 
då främst i dämmande betongrören nedströms 
planområdet. Kapaciteten i detta dike och i 
ledningarna bör utredas noggrannare i sam-

BILD 10. Befintliga ledningar i planområdets närhet. 
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band med fortsatt planläggning. Anslutnings-
punkter för dagvatten saknas då de dagvatten-
ledningar som finns ägs av en vägförening. Det 
rekommenderas att dagvatten från planområdet 
inte ansluts till dessa ledningar. Det rekom-
menderas att ny dagvattenledning förläggs 
från fördröjningsmagasin, längs vägkanten 
och släpper dagvatten till det öppna dike som 
i dagsläget används som mottagare för övrigt 
dagvatten i området. 

Genom att minska tillåtet utflöde för att istället 
anpassas till kapacitet i dike så har man sna-
rare förbättrat dagvattensituationen nedströms 
planområdet. Det rekommenderas att titta på 
möjligheten att även utöka dikets dimensio-
ner och/eller betongrörens dimensioner. Det 
rekommenderas också att ny dagvattenled-
ning för avledning till dike förläggs i befintlig 
väg där kommunen redan har ledningsrätt för 
övriga VA-ledningar.

Erforderlig fördröjningsvolym beräknas till 
drygt 300 m³ för hela planområdet inklusive 
uppströms avrinningsområde. I den sydostliga 
delen av planområdet finns ett större område 

avsatt för dagvattenhantering som torr damm 
av typ E, tekniska anläggningar. För att hela 
fördröjningsvolymen (300 m3) ska kunna rym-
mas inom detta område föreslås anläggning av 
en torr damm med maximalt djup 1 meter och 
släntlutning 1:6. För en anläggning av denna 
typ erfordras att en yta om cirka 715 m2 av-
sätts. Då jordlagren i planerat E-område utgörs 
av lera antas marken ha sämre infiltrationsför-
måga och efter regn kan dammen komma att 
ha en tillfällig vattenspegel, vilket är positivt 
ur reningssynpunkt. En närmare bestämning av 
högsta grundvattennivå bör göras för att utreda 
huruvida dammen bör utformas med tätskikt 
eller ej. 

Det rekommenderas att naturmark i planområ-
dets västra sida nyttjas för dagvattenhantering. 
Naturmarksområdet skulle komma att fungera 
som en extra dagvattenåtgärd och dagvatten-
dammen dimensioneras för att kunna hantera 
hela fördröjningsbehovet inom planområdet så 
att naturmarksområdet bara utgör en extra sä-
kerhet. Naturmarksområdet kan bidra med trög 
avledning av dagvatten och ett jämnare flöde 
till dagvattendamm, även vid skyfall. 

BILD 11. Dagvattenåtgärder. 
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För att säkerställa att vattnet uppströms ifrån 
når planområdet och att vattnet hamnar i 
dagvattendammen rekommenderas att man 
längs den södra gränsen anlägger ett dike. Det 
rekommenderas att diket anläggs norrut längs 
den västra plangränsen upp mot befintlig väg-
trumma utmed Hövikstrandsvägen. 

Under förutsättning att dagvattenflöde anpas-
sas till kapacitet i den befintliga betongledning 
som avleder dagvatten från området och då 
detta flöde är mindre än det flöde som i dagslä-
get uppstår vid ett 20-årsregn med 10 minuters 
varaktighet antas vattenföringen från området 
inte ha någon särskild påverkan på recipien-
ten. Bedömningen är att varken kemisk eller 
ekologisk status kommer att försämras och att 
möjligheten att uppnå MKN inte kommer att 
försämras till följd av exploatering.

Placering av dagvattendammen har utifrån 
flödeslinjer identifierats vara lämplig inom pla-
nområdets sydostliga del. Ytan är säkerställd 
genom ett E-område för dagvattenfördröjning, 
dimensionerad för att klara skyfall. Ytan är 
tillräcklig för att uppnå tillräcklig rening av 
dagvatten sett till MKN vatten. Från naturom-
rådets styrs skyfallet med ledning under gatan 
till dagvattendammen för vidare avledning till 
recipient. 

Färdig golvnivå ska ligga på minst 0,3 meter 
över angränsande allmän plats - gata vilket 
regleras med planbestämmelse. Rekommende-
rad skyfallsåtgärd är att byggnaderna planeras 
högre än omgivande mark med marklutning 
från huskropp så att vattnet kan ta sig bort 
från området och utan att instängda områden 
skapas. Genom föreslagen höjdsättning av 
området kan det säkerställas att det inte kom-
mer förekomma någon risk för översvämning 
till följd av skyfall inom planområdet. Höjd-
sättning av mark och sekundära avrinningsvä-
gar behöver studeras närmare i en fördjupad 
skyfallsanalys.

Energi
Nya byggnader ska uppföras enligt gällande 
byggregler men strävan bör i varje enskilt 
projekt vara att tillämpa så miljöriktiga och en-
ergieffektiva lösningar som möjligt. Avseende 
uppvärmning kan detta exempelvis ske genom 
till- och frånluftsvärmepump, bergvärme eller 
gemensamma bergvärmeanläggningar.

Avfall
Kommunen svarar för avfallshantering i områ-
det. Inom planområdet planeras ett E-område 
som föreslås rymma en enklare station för 
sopsortering i olika fraktioner.

El, tele och bredband 
Inom planområdet säkerställs ett E-område för 
tekniska anläggningar för el, tele och fiber som 
klarar tillkommande bebyggelses behov. Här 
kan exempelvis en transformator uppföras vid 
behov.

9. PLANENS GENOMFÖR-
ANDE
Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska 
och ekonomiska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Genomföran-
debeskrivningen är vägledande och har ingen 
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif-
ter framgår istället av plankartan tillsammans 
med planbestämmelserna. Genomförandebe-
skrivningen förtydligar hur detaljplanens avses 
att genomföras. Denna genomförandebeskriv-
ning redogör för hur detaljplan Hövik 3:33 
avses att genomföras. Planen omfattar hela 
fastigheten Hövik 3:33 samt delar av fastighe-
ten Hövik 4:1 och samfälligheten Hövik S:1. 
Detaljplanens ändamål är att skapa bostäder i 
form av enbostadshus och allmänplats för vä-
gar, gångvägar och gemensamma mötesplatser. 
Del av planen används även för dagvattenför-
dröjning. Hövik 3:33 är inte tidigare detaljpla-
nelagd.
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Organisatoriska frågor

Tidplan 
Planarbetet handläggs med standardförfarande. 
För detaljplanen gäller följande tidplan förut-
satt att detaljplanen inte överklagas:

Beslut om samråd   kv. 2  2021 
Samrådsskede    kv. 2  2021 
Beslut om granskning  kv. 1  2022 
Granskningsskede   kv. 2  2022 
Beslut om antagande   kv. 3  2022

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år räknat från det 
datum då planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att 

bygga i enlighet med planen och detaljplanen 
får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. När genomförandetiden gått ut fortsätter 
detaljplanen att gälla men då har fastighetsä-
garen inte rätt till ersättning om planen ändras 
eller upphävs. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Hövik 3:33 (nedan kallad stamfas-
tigheten), ägs av privatpersoner planläggs för i 
huvudsak bostadsbebyggelse med tillhörande 
gata, naturområde samt allmänteknisk anlägg-
ning. Dessa privatpersoner är under planpro-
cessen exploatörer (nedan kallat exploatören). 
Del av Hövik 4:1 berörs av detaljplanens södra 
del. Hövik 4:1 ägs av en tomtägarförening och 

BILD 12. Sakägare till detaljplanen redovisas i fastighetsförteckningen. 
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marken inom planen kommer nyttjas för gata, 
naturområde samt allmänteknisk anläggning. 
Ägaren till Hövik 4:1 är inte exploatör.  

Inom planområdet finns en befintlig marksam-
fällighet, Hövik S:1, avseende vägar.  Inom 
planområdet så nyttjas inte marksamfällighe-
ten för ändamålet och förvaltas heller inte av 
en samfällighetsförening. Delägare i samfäl-
ligheten är Hövik 3:3, 3:4, 3:6, 3:7, 3:54, 3:63 
och 5:1. Hövik 5:1 ägs av Tjörns kommun och 
resterande av privatpersoner. Ingen av dessa är 
exploatör. 

Ovan nämnda fastighetsägare är i detaljplanen 
sakägare och redovisas i fastighetsförteck-
ningen.

Rättigheter
Stamfastigheten har andelar i befintliga ge-
mensamhetsanläggningar Hövik GA:11 och 
Hövik GA:23. Stamfastigheten belastas av 
ledningsrätt för VA. Ledningen är placerad i 
gatan längs Hövikstrandsvägen.

Hövik S:1 belastas av nio stycken offiicialser-
vitut och en ledningsrätt. Servituten omfattar 
väg, utrymme och röjningsrätt. Ledningsrätten 
omfattar VA-ledning inom bland annat Hövik-
strandsvägen och Ägge Pers Väg. 

Skilda delar av Hövik S:1 är upplåten för 
gemensamhetsanläggning i Hövik GA:11, 
GA:12, Hövik GA:22, Hövik GA:23 och Hö-
vik GA:28.

I bild 12 redovisas de gemensamhetsanlägg-
ningar som är belägna i anslutning eller närhe-
ten av planområdet.

Huvudmannaskap och ansvars-
fördelning 

Huvudmannaskap
Detaljplanen föreskriver s.k. enskilt huvud-
mannaskap. Det innebär att allmän plats upp-
låts till att gemensamt förvaltas av de boende 
inom området, genom s.k. gemensamhetsan-
läggning. Omkringliggande allmänna platser 
förvaltas genom enskilt huvudmannaskap och 
statlig väg kan inte nås utan tillgång till en-
skild väg. Det är därmed skäligt att även denna 
plan ska omfattas av enskilt huvudmannaskap. 

Beslut ska fattas om hur anläggningarna (gata 
och naturområde) organisatoriskt, ekonomiskt 
och tekniskt ska förvaltas och skötas. Detta 
sker genom att fastighetsägare ansöker om 
anläggningsförrättning hos Lantmäterimyndig-
heten där gemensamhetsanläggningarna bildas 
och upplåts för drift och underhåll. Se vidare 
information om gemensamma anläggningar 
under rubriken Gemensamhetsanläggningar. 

Anläggningar inom allmän plats 
Exploatören ansvarar för att utföra samtliga 
åtgärder för anläggningar inom tillkommande 
allmän plats och det anpassas till befintliga an-
läggningar. Vid behov ansvarar även Exploatö-
ren för att anpassa befintliga anläggningar till 
tillkommande allmänplats. 

Även allmänt VA-nät kan komma att anläggas 
inom allmän plats. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Exploatören ansvarar för att utföra samtliga 
åtgärder för anläggningar inom kvartersmark 
för bostad. 

Exploatören ansvarar för att utföra samtliga 
åtgärder för anläggningar inom kvartersmark 
för område markerat Teknisk anläggning. Inom 
område för allmänteknisk anläggning inryms 
område för gemensam avfallshantering och 
område för dagvattendamm. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Den mark som i planen är utlagd som gata 
och naturområde inom allmän plats överlåts 
med fördel till ny bildad eller befintlig samfäl-
lighet eller till kommunen genom fastighets-
bildningsåtgärd hos Lantmäteriet. Detsamma 
gäller för mark som ska användas för allmän-
teknisk anläggning.

Anläggningar, såsom gata och naturområde, 
på allmän plats upplåts till ny eller befintlig 
gemensamhetsanläggning genom anläggnings-
åtgärd hos Lantmäteriet. Detsamma gäller för 
anläggningar som bildas för allmäntekniska 
anläggningar inom kvartersmark. Nya gemen-
samhetsanläggningar upplåts med fördel till 
nya samfällighetsföreningar som bildas genom 
ansökan om samfällighetsförening hos Lant-
mäteriet.

Mark inom kvartersmark för bostad fördelas 
till lämpliga bostadsfastigheter, genom fast-
ighetsbildningsåtgärd hos Lantmäteriet. Viss 
kvartersmark kan behöva lösas in för en lämp-
lig fastighetsbildning. 

Gemensamhetsanläggningar
För allmän plats; gata och naturområde ska be-
fintliga gemensamhetsanläggningar omprövas 
eller nya gemensamhetsanläggningar bildas. 
Vid en anläggningsförrättning bildas en ge-
mensamhetsanläggning där ingående fast-
igheter samverkar för att förvalta och sköta 
anläggningarna. Vid anläggningsförrättningen 
avgörs anläggningens omfattning, vilka fastig-
heter som ingående har nytta av anläggningen 
och till vilken del samt de rättigheterna om är 
nödvändiga för anläggningen skapas. Vidare 
avgörs om anläggningen ska förvaltas genom 
en samfällighetsförening eller delägarförvalt-
ning. 

Stamfastigheten är delägare i Hövik GA:11 
och Hövik GA:23. Gator som tillkommer 
enligt detaljplanen upplåts lämpligen till 
förvaltning av Hövikstrandsvägens samfällig-
hetsförening. Det betyder att gemensamhetsan-
läggningen omprövas i sin omfattning genom 

en anläggningsförrättning. Eftersom Hövik 
GA:23 inte omfattar naturmark och grönom-
råde bör exploatören bilda en ny gemensam-
hetsanläggning för ändamålet där Lantmäteriet 
beslutar om ingående delägande fastigheter 
som har nytta av anläggningen. Fastigheter 
utanför planen kan även bli delägare i en sådan 
anläggning genom överenskommelse.  

I samband med genomförandet av planen 
omprövas stamfastighetens omfattning i an-
läggningarna Hövik GA:11 och Hövik GA:23 
och blivande fastigheter/styckningslotter ska 
prövas om att bli delägare i anläggningen. 
Fastighetsbildningsåtgärder prövas lämpligen 
av Lantmäteriet.

Ledningsrätt 
Ledningsrätt bildas för ledningar med allmänt 
ändamål oavsett om dessa förläggs inom kvar-
tersmark eller på allmänplatsmark. Exempel 
på detta är ledningar för VA, el, tele och fiber. 
Utgångspunkten är att ledningarna ska hamna 
inom mark avsedd för allmän plats. En sådan 
upplåtelse av ledningsrätt ska godkännas av 
berörd fastighetsägare/exploatör om det krävs 
för att genomföra utbyggnad av allmänna 
ledningar. 

Servitut
Servitut bildas till förmån för ägare av en fast-
ighet att nyttja en annan fastighet för ett visst 
ändamål. Inga servitut finns redovisade inom 
planområdet och planen förväntas inte medföra 
att några servitut bildas. Om det ur fastighets-
bildningssynpunkt senare visar sig vara nöd-
vändigt för planens genomförande att servitut 
bildas hindrar inte planen för detta. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker om erforderlig fastig-
hetsbildning för genomförande av planen. Det 
omfattas av fastighetsreglering/avstyckning av 
fastigheter och samfälligheter, anläggningsför-
rättningar bildande av rättigheter mm. Förrätt-
ningskostnaderna för genomförande av planen 
betalas av exploatören. 
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Tekniska frågor 

Gata och gångväg
Planen medför utbyggnad av ca 150 m lokal-
gata med genomfart. In- och utfarter är beläg-
na mot Hövikstrandsvägen och Ägge Pers väg. 
I övrigt medger planen för naturliga gångvägar 
inom allmänplatsmark – natur. Exploatören 
ansvarar för utbyggnaden gator och gångbanor 
inom planen. 
Parkering och gästparkering löses inom kvar-
tersmark. 

Vatten och avlopp 
En utredning gällande dricks- och spillvatten 
har utförts. Planområdet omfattas redan idag 
av kommunens verksamhetsområde för dricks- 
och spillvatten. Befintliga dricks- och spill-
vattenanslutningar finns i planens västra del 
i Hövikstrandsvägen och i planens södra del 
vid Ägge Pers Väg. Planen medför att dessa 
anslutningspunkter komma att ändras avseende 
placering och storlek. Utbyggnad av allmänna 
VA-ledningar krävs inom detaljplanen för att 
säkerställa kommande bebyggelses tillgång 
till dricks- och spillvatten. Utredningen visar 
att anslutning av spillvatten inom planområdet 
med självfall rekommenderas i anslutnings-
punkt vid områdets södra gräns. Anslutnings-
punkt för dricksvatten föreslås i det nordvästra 
hörnet av planen.

Exploatören svarar för utbyggnad av VA inom 
planområdet. Standard på anläggningen säker-
ställs genom exploateringsavtal. Anläggningen 
ska efter utbyggnad överlämnas till kom-
munens VA-avdelning för framtida drift och 
underhåll.

Befintliga ledningar är vid planens genom-
förande för dåligt dimensionerade för brand-
vattenförsörjning inom planområdet. Brand-
vattenförsörjning finns i områdets närhet och 
anses uppfylla rådande krav. Ingen ytterligare 
brandpost föreslås, närmaste brandpost finns 
ungefär 60 meter norr om planområdet

Inför utbyggnad ska exploatören samråda med 
Tjörns kommuns VA-avdelning för informa-
tion om de tekniska förutsättningarna avseende 
VA-anslutningen. 

Dagvatten 
Området omfattar inte av Kommunens verk-
samhetsområde för dagvatten. En utredning 
gällande dagvattenhantering har utförts. Ut-
redningen förespråkar lokalt omhändertagande 
av dagvatten. Dagvattenutredningen visar på 
dagvattenåtgärder inom allmänplatsmark och 
inom kvartersmark, E-område. 

I planområdets sydöstra del föreslås att en 
överdämningsyta skapas där vatten har möj-
lighet att fördröjas innan det leds vidare 
nedströms. Överdämningsytan föreslås dimen-
sioneras med en kapacitet för att klara hela 
planområdets fördröjningsbehov samt skapas 
med svagt sluttande kanter för att förenkla un-
derhåll. Vid regn kommer ytan att vattenfyllas 
där vattnet sedan infiltreras ner i marken eller 
leds bort med ett mindre flöde. Viss rening 
kan även förväntas. Bräddavlopp bör placeras 
i anslutning längs ny lokalgata för att undvika 
översvämning. Längs Hövikstrandsvägen ska 
ett dike anläggas inom allmänplatsmark. För 
att ytterligare förbättra kapaciteten att fördröja 
dagvatten föreslås i utredningen att natur-
marken ska bevaras och vara en del av dag-
vattenhanteringen. Att inte hårdgöra ytan samt 
bevara träd  och annan växtlighet kan skapa 
både ett mindre och jämnare dagvattenflöde. 
Naturområdet föreslås kopplas ihop med över-
dämningsytan i sydost med en ledning i den 
nya lokalgatan. Fastigheternas dagvatten bör 
ledas antingen till denna ledning eller till över-
dämningsytan genom diken eller ledningar.
Planen medför därför inte att befintlig dag-
vattenanläggning påverkas av ökade flöden vid 
normalt regn. Vid ökade flöden kan åtgärder 
utanför planområdet, enligt dagvattenutred-
ningen, bli aktuellt att utföra.  Fastigheter 
inom detaljplanen ansvarar för dagvattenhan-
teringen.  
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Framtagen Skyfallsutredning visar att om 
marknivåerna inte förändras nämnvärt så kom-
mer heller inte avrinningsvägarna påverkas 
nämnvärt, men dagvattenflödet kommer öka. 
Åtgärder för att minska risken för översväm-
ning på oönskade platser inom planområdet är 
att placera byggnaderna högre än intilliggande 
yta. 

Övriga ledningar 
Inom planområdet finns inga registrerade rät-
tigheter. Ledningsägare är skyldiga att bevaka 
sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på ledningsin-
nehavet. Om så krävs tecknas avtal mellan 
ledningsägaren och exploatören. 

Markmiljö 
Det finns inga kända markföroreningar inom 
eller i närheten av planområdet. 

Geoteknik 
En geoteknisk undersökning är framtagen och 
visar att grundläggningsförutsättningarna för 
tillkommande bebyggelse kan utföras utan att 
markstabiliteten blir otillfredsställande.  Un-
derökningen visar att inom visst markområde i 
planens sydöstra del finns dock belastningsbe-
gränsningar, men det bedöms inte utgöra risk 
för föreslagen bebyggelse. Grundläggning med 
platta på mark rekommenderas. För en tillfred-
ställande släntstabilitet visar undersökningen 
rekommendationer vid schaktning. Stabiliteten 
kan säkerställas genom bebyggelsens utform-
ning eller genom andra lokala åtgärder. Kom-
pletterande beräkningar bör göras för detta i 
utbyggnadsskedet. Viss risk för blocknedfall 
finns inom området. Riskbedömning av block-
nedfall hanteras i utbyggnadsskedet. 

Normalradonmark bedöms gälla för området. 
Om grundläggning utgörs så att kontakt erhål-
les med grövre friktionsjord närmast berget re-
kommenderas kompletterande radonmätningar 
erfordras.

Arkeologi 
Inom planområdet finns två redovisade forn-
lämningar. Enligt utlåtande från Länsstyrelsen 
är dessa platser genomsökta och borttagna. 
Inga andra fornlämningar har påträffats inom 
planområdet. 

Buller 
Bostadsbebyggelsen inom exploateringen ska 
klara kravet på bullervärden under 50 db. 

Ekonomiska frågor 

Avtal 
Detaljplanarbetet finansieras genom tecknat 
plankostnadsavtal med ägare till Hövik 3:33. 
För genomförande av detaljplanen tecknas 
exploateringsavtal, mellan exploatören och 
kommunen. Exploateringsavtalet ska redogöra 
för utbyggnad och upplåtelse av allmänna 
anläggningar såsom vägar, natur och VA, 
säkerställa hur och när exploateringen ska 
genomföras samt för övriga konsekvenser och 
kostnader exploateringen medför. Avtalet reg-
lerar också ersättning för den tid kommunen 
lägger i genomförandeskedet. Utgångspunkten 
är att exploatören står för samtliga av dessa 
kostnader. 

Exploatören svarar för övriga avtal och över-
enskommelser t.ex. överenskommelser av 
inlösen av del av Hövik 4:1 och samfälld mark 
i Hövik S:1 och avtal med övriga el-, tele- och 
fiberoperatörer som är av vikt för planens 
genomförande. 

Ekonomiska konsekvenser för kom-
munen 
Allmän platsmark kommer att förvaltas av en 
samfällighetsförening och framtida drifts- och 
underhållskostnader kommer därmed inte 
belasta kommunen mer än i de fall kommunen 
har andel i förvaltande förening. 
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Ekonomiska konsekvenser gällande 
VA och dagvatten 
Planen medför krav på utbyggnad av allmänna 
dricksvatten- och spillvattenledningar, samt 
dagvattensystemet.

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av 
spill-, avlopps- och dagvatten inom planen. 
Vid godkänd slutbesiktning överlämnas VA-
anläggningen för spill- och avloppsvatten 
till kommunens VA-avdelning för drift. Dag-
vattenanläggningen upplåts till gemensamhets-
anläggning för drift och underhåll. Detta sker 
genom en anläggningsförrättning. 

Ekonomiska konsekvenser för ex-
ploatören och enskilda fastighetsä-
gare 
Exploatören och berörda fastighetsägare står 
för åtgärder och kostnader inom kvarters-
mark och får betala ersättning för erforderliga 
markförvärv som planen medför. Exploatören 
får vidare kostnader för anläggande av väg och 
VA inom planområdet.  Även kostnader för 
lantmäteriförrättningar avseende fastighets-
regleringar, avstyckningar, anläggningsförrätt-
ningar m.m. tillfaller exploatören. 

Anslutningsavgifter för el, tele, m.m. samt 
drift- och underhållskostnader för gemen-
samma anläggningar tillkommer för enskilda 
fastighetsägare till blivande styckningslotter.

Framtida driftskostnader 
Befintliga och blivande bostadsfastigheter 
inom planområdet kommer att anslutas till ge-
mensamhetsanläggningar och därigenom svara 
för framtida drift och underhåll av allmän plats 
och andra gemensamma ytor inom området. 
Löpande nätavgifter och taxor för VA, el, tele, 
m.m. tillfaller ägare till befintliga och blivande 
bostadsfastigheter. 

10. PLANENS KONSEKVEN-
SER
Konsekvenser av planens genom-
förande 
Markområdet anses klassat som skog och om-
rådet är omslutet av tätortsbebyggelse. Planen 
tillgodoser rådande förhållanden genom att an-
passa naturmark, bevara träd och ta tillvara på 
dagvatten. I anslutande detaljplaner tillgodoses 
ytterligare naturvärden och det finns befintlig 
bebyggelse inom planområdet. I avvägningen 
mellan allmänna och enskilda intressen har 
intresset att tillskapa planlagd mark för bostä-
der i Höviksnäs, bedömts väga tungt nog för 
att motivera visst intrång på skogsmark för 
bostadsbebyggelse. Exploateringen innebär att 
endast ett mindre skogsområde tas i anspråk 
för bebyggelse, men följer i övrigt översikts-
planens intentioner avseende bland annat för-
tätning och befolkningsökning. Redan utbyggd 
infrastruktur kan nyttjas och endast en mindre 
lokalgata tillkommer. Inom området tillkom-
mer en lekyta som saknas i området i stort. 
Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvali-
tetsnormer negativt.  

Nollalternativet
Om detaljplanen inte skulle byggas ut innebär 
det att marken fortsatt skulle vara skogsmark. 
Sannolikt skulle byggnationen behöva uppfö-
ras på annat ställe vid Höviksnäs för att tillgo-
dose samhällets behov av nya bostäder. 

Miljökonsekvenser 
Detaljplanen påverkar inget Natura 2000 om-
råde och inskränker ej på riksintressen. De-
taljplaneområdet är av begränsad storlek. Inga 
negativa miljöeffekter förväntas inom ett stort 
geografiskt område eller rekreationsområden. 

Strandskydd 
Planen påverkar inte strandskyddet.
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Landskapsbild 
Reglering av bebyggelsens utförande och stor-
lek föreslås för att förhindra negativ påverkan 
på landskapsbilden.

Barnperspektivet
För barnen i området finns ett område avsatt 
som lek i naturområdet, utöver detta finns 
den egna tomten och närområdet (lucktomter, 
skogsområden och strand) används för lek. 
Gatunätet saknar separerad gångbana, vilket 
innebär att gående, cyklister och bilister delar 
på vägutrymmet. För barn kan det vara en 
begränsning.

Sociala konsekvenser 
Planen bidrar till att utveckla Höviksnäs och 
Hövikstrand till att omvandla området från ett 
fritidshusområde till helårsbostäder. Ett ökat 
utbud av bostäder i området innebär större 
underlag för service och kollektivtrafik. Trafik-
ökningen bedöms vara marginell. 

Fastighetskonsekvensbeskriv-
ning 
Denna fastighetskonsekvensbeskrivning 
redovisar ett förslag på fastighetsåtgärder 
inom detaljplan för Hövik 3:33 för att på ett 
planenligt och lämpligt sätt genomföra planen.  
Fastighetskonsekvensbeskrivningen är vägle-

dande och har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av plan-
kartan och planbestämmelserna.

Berörda fastigheter 

Fastigheter 
Det finns en fastighet och en samfällighet 
inom detaljplanen. Inom fastigheten finns en 
byggnad med tillhörande ekonomibyggnad och 
i övrigt består marken till största del av natur-
mark. Samfälligheten är en väg som tillkom-
mit vid laga skifte. Samfälligheten nyttjas inte 
längre inom detaljplanen. 

Hela Hövik 3:33 ska exploateras för bostads-
ändamål. Fastigheten Hövik 3:33 kommer 
tillsammans med del av Hövik 4:1 och Hövik 
S:1 kunna bilda kvartersmark för uppförande 
av nio enbostadshus samt tillhörande teknisk 
anläggning och allmän plats i form av lokal-
gata och naturområde. 
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Gemensamhetsanläggning 
Inga befintliga gemensamhetsanläggningar 
berörs direkt inom planområdet. Tjörn Hövik 
GA:23 förvaltar sedan tidigare Hövikstrands-
vägen och Ägge Pers Väg dit ny lokalgata an-
sluter. Även Tjörn Hövik GA:11 ligger i längre 
upp från planområdet dit Hövikstrandsvägen 
sedan ansluter. Det rekommenderas att ägare 
till exploateringsfastigheten kontaktar berörda 
vägföreningar för en dialog om övertagande av 
tillkommande vägar och naturmark samt delä-
gande av tillkommande bostadsfastigheter. 

Fastighetsförhållanden 
Nedan redovisas en kartbild över fastighetsför-
hållanden inför planläggningen av Hövik 3:33, 
Hövik S:1 samt berörda befintliga gemensam-
hetsanläggningar, GA:23 och GA:11, se bild 
13.

BILD 13. Fastighetsförhållanden före genomförande av detaljplanen. 

Förslag på fastighetsbildning
I detta avsnitt redovisas ett förslag på fastig-
hetsbildning för genomförande av detaljplan 
Hövik 3:33 som är lämpligt med avseende 
på syftet med detaljplanen och framtida ex-
ploatering. Fastighetsbildningen kan ske i en 
eller flera lantmäteriförrättningar. Förslag på 
bildande av gemensamhetsanläggning finns 
även beskrivet i detaljplanens genomförande-
beskrivning. Fastighetsbildningen kan lösas på 
olika sätt. 

Fastighetsstruktur 
I bild 14, 14.1–14.3 visas vilka markområden 
som blir kvartersmark respektive allmän plats 
i detaljplanen. Kvartersmark för bostadsända-
mål styckas lämpligen i upp till nio fastigheter 
inför byggnation av ny småhusbebyggelse. 
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Viss kvartersmark är inte i exploatörens ägo 
enligt bild 14.2 och 14.3. Det är lämpligt att 
exploatören kommer överens om inlösen av 
denna mark med fastighetsägarna. 

Fastighetsbildning kvarter 
För att uppnå en planenlig kvartersindelning 
måste fastighetsbildning ske. Användningen 
inom respektive kvarter framkommer av tabel-
len i bild 15.

För att skapa planenliga förutsättningar för 
detaljplanens genomförande förslås fastig-
hetsreglering för del av Hövik 4:1 och Hövik 
S:1 till Hövik 3:33. Därefter avstyckas från 
Hövik 3:33 kvartersmark för bostadsändamål 

som delas in i tomter (styckningslotter) samt 
samfälld mark för allmäntekniska anlägg-
ningar, där styckningslotterna erhåller delä-
gande. En av styckningslotterna kan vara kvar 
i stamfastigheten, så utplånas tillkommer ingen 
kostnad för lagfart för denna och fastighets-
beteckningen kommer inte att tillintetgöras. 
Reglering och avstyckning enligt detta stycke 
utförs lämpligen i en och samma lantmäteriför-
rättning. 

Genom överenskommelse med delägande fast-
ighetsägare till marksamfälligheten kan Lant-
mäteriet genomföra processen snabbare, utan 
att pröva om det finns skäl för tvångsreglering 
av samfällda marken Hövik S:1. 

BILD 14. Fastighetsstruktur. 

BILD 15. Fastighetsbildning kvarter. 



30Detaljplan för Hövik 3:33 – Samrådshandling  Planbeskrivning

På kvartersmark för tekniska anläggningar bil-
das sedan enskilda gemensamhetsanläggningar 
för styckningslotterna. Detta sker lämpligast 
genom en anläggningsförrättning.

Fastighetsbildning allmän plats 
Den mark som i detaljplanen utlagts som all-
män plats, dvs. mark för gata och naturområde, 
berör fastigheterna Hövik 3:33 och Hövik 
4:1 samt samfälligheten Hövik S:1. Mark för 
allmän plats enligt bild 14, 14.1 och 14.3 ovan 
löses in av exploatören och överlåts till Hö-
viksstrands tomtägarförening eller ligger kvar 
i stamfastigheten. Alternativt upplåts marken 
som samfälld mark för blivande styckningslot-
ter. 

Mark för gata, markerat med grått i bilderna 
ovan, upplåts till Hövik GA:23, genom att 
anläggningen omprövas i en Lantmäteriför-
rättning. Mark för natur, markerat i grönt i 
bilderna ovan upplåts till nybildad gemensam-
hetsanläggning för styckningslotterna. 

För allmänna ledningar inom allmän platsmark 
bildas ledningsrätt, enligt ledningsrättslagen. 
Det är lämpligt eftersom det är skilda huvud-
män på ledningar och gata. 

Tabellen nedan sammanfattar de ingående 
fastigheter som berörs vid eventuell fastighets-
reglering av allmän plats.
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