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1. INLEDNING
En detaljplan talar om hur mark och vatten
inom planområdet får användas för till exempel bostäder, industrier och parker. Planen reglerar också antal och storlek på byggnaderna
samt hur de ska se ut.
Under samrådet kan den som har synpunkter
på förslaget sända in dessa till kommunens
plan- och byggavdelning. Alla synpunkter som
inkommer skriftligt under samrådet kommer
att bemötas i en så kallad samrådsredogörelse
där kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott tar ställning till hur arbetet
med planen ska fortgå.

mer vinner detaljplanen laga kraft tre veckor
efter det att beslutet anslagits på kommunens
anslagstavla.
Samrådsinformation
Detaljplaneförslaget kommer att vara utsänt
på samråd mellan 2017-11-29 tom 2018-01-10
och allmänheten kommer bjudas in till ett samrådsmöte där tjänstemän deltar för att svara på
frågor om förslaget.
Samrådshandlingarna kommer också att ställas
ut på kommunhuset i Skärhamn.

Efter samrådet är avslutat och utskottet tagit
ställning till de yttrande som inkommit görs
bearbetningar och justeringar av förslaget innan det ställs ut för granskning. Under granskningstiden kommer förslaget ﬁnnas tillgängligt
på samma sätt som under samrådstiden. Under
granskningstiden ﬁnns det återigen möjlighet
att yttra sig kring förslaget och de synpunkter som inkommer bemöts av utskottet i ett
granskningsutlåtande.
Efter granskning kan vissa justeringar komma
att göras innan utskottet fattar beslut om
antagande av detaljplanen. Förutsatt att inga
överklagande av antagandebeslutet inkom-

Planbesked

Start PM/
Beslut

Behovsbedömning/ samråd
(Programsamråd)

Samråd
Här är vi nu.

Bild 8. Detaljplaneprocessen, Normalt planförfarande enligt PBL 1987
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Utställning

Antagande

2. PLANHANDLINGAR
•
•
•
•
•

Plankarta i skala 1:1000
Illustrationskarta i skala 1:1000
Planbeskrivning (denna handling)
Fastighetsförteckning
Grundkarta

Övriga handlingar
•

Planprogram, 2011-02-16 (beslut)

•

Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-10-31
Ramböll

•

Projekterings-PM Geoteknik 2015-09-04
Bohusgeo
Geotekniskt PM (fördjupning för hotellet)
2017-06-26 Bohusgeo
Naturinventering 2017-07-14 Ramböll
Inventering av groddjur 2017-05-18 Norconsult
Traﬁkutredning 2017-10-24 Sweco
VA-utredning 2013-09-04 rev. 2017 -10-18
WSP
Riskbedömning 2017-11-03, WSP

•
•
•
•
•
•

3. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att skapa förutsättningar för
att Södra hamnen ska bli en tydligare del av
Skärhamn med inslag av bostäder och verksamheter. Planen möjliggör nya verksamheter,
bostäder, hotell, skapar nya parkeringsmöjligheter samt möjliggör en utbyggnad av
Akvarellmuseet. På plankartan redovisas
olika användningar och generellt är ﬂer än
en användning tillåten inom varje fastighet
för att öka ﬂexibiliteten och långsiktigheten i
områdets utveckling. Planen möjliggör användningar som bostäder, småindustri, kultur,
sjöbod, hamn, parkering, handel, kontor och
restaurang.
Planen möjliggör bostäder och verksamheter i
en varierande omfattning beroende på hur de
ﬂexibla byggrätterna disponeras. Enligt framtagen exploateringsstudie kan planen möjliggöra ca 70-100 nytillkommande lägenheter.
Planen medger ca 6000 m² BTA nytillkommande yta för verksamheter, ca 3200 m² för
kultur- och museiverksamhet och ca 11 850 m²
för hotell. Dessutom tillkommer möjlighet till
ca 730 parkeringar inom planområdet varav
412 i bergrum.
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4. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5
KAP. MB
Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § MB
(Södra Bohuslän)
Västra delarna av planområdet ligger inom
området av riksintresse. Riksintressets värdetext anger att området är av vikt för natur- och
kulturstudier samt friluftsaktiviteter som strövande, bad, båtsport, paddling och fritidsﬁske.
Planförslaget inskränker inte möjligheten att
röra sig inom planområdet och skapar förutsättningar för ett större utbud av kulturupplevelser.
Riksintresse för friluftsliv 4 kap MB
(Riksintresse högexploaterad kust)
Hela kustområdet mellan Göteborg och Lysekil (och följaktligen hela planområdet) omfattas av riksintresse för högexploaterad kust.
Området är av riksintresse med hänsyn till
området samlade natur- och kulturvärden. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
får endast komma till stånd i området om det
inte möter något hinder enligt 2 – 7 §§ och om
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
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områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av beﬁntliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Planförslaget innebär en utveckling av det
lokala näringslivet och den beﬁntliga tätorten.
De ytor som tas i anspråk genom planförslaget
är redan exploaterade eller planlagda och/eller
så belägna att de saknar påtaglig betydelse för
riksintressets värden.
Riksintresse naturskydd 3 kap 6 § MB,
Naturreservat 19 § naturvårdslagen/7
kap MB, Natura 2000-område 7 kap MB
Cirka 500 meter nordväst om planområdet
ﬁnns områden som är utpekade som riksintresseområden för naturskydd enligt miljöbalkens
tredje kapitel samt naturreservat och Natura
2000-område enligt miljöbalkens sjunde kapitel. Områdenas värden ligger bland annat i de
beﬁntliga kulturmarkerna med sitt småskaliga
jordbruk och äldre bybildningar, de intressanta
strand- och vattenområdena, ﬂora och fauna
samt områdets betydelse för friluftslivet.
Riksintresset och Natura 2000-området bedöms inte påverkas negativt av en förtätnig
inom beﬁntligt tätortsområde enligt planförslaget.

5. PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Södra Hamnen i
Skärhamn och omfattar området från Hamngatan i öster till Akvarellmuseet i väster. Hamnpiren och vissa vattenområden ingår liksom
ett större obebyggt område uppe på bergen i
planområdets södra del.
Areal
Planområdet omfattar ca 14,5 hektar inklusive
vattenområden.
Markägoförhållanden
Planen gäller fastigheten Nötsäter 1:311 med
ﬂera. Nötsäter 1:311 är i kommunal ägo. Totalt
omfattar planområdet 23 fastigheter.

Fastigheter i och kring planområdet
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6. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2013 och vann laga kraft 2014.
I översiktsplanen anges användningen helårsbebyggelse med detaljplan, småbåtshamn,
ﬁskehamn, badplats samt område av primär
betydelse för friluftsliv för Skärhamn, Södra
hamnen.
Översiktsplanen anger att gällande detaljplaner bör ersättas med nya detaljplaner.
Översiktsplanen anger vidare att den framtida inriktningen inom område 3; Utveckling
av beﬁntliga orter, där Södra hamnen ingår,
är att stärka den samhällsservice och handel
som ﬁnns. Kulturhistoriska kärnor bör skyddas, då de är viktiga för en ökad besöksnäring
och är en del av det som utgör Tjörns historia och identitet. Ny bebyggelse bör framför allt komplettera den beﬁntliga, ensidiga
bebyggelsestrukturen(småhus), samt skapa
lägenheter för ungdomar och äldre och ge möjlighet för barnfamiljer att ﬂytta hit.
I Översiktsplan 2013 togs en lokal strukturbild fram, som bygger på Göteborgsregionens
strukturbild. Tanken med den lokala strukturbilden är att koncentrera byggnationen till
kommunens 5 orter, för att stärka både service
och beﬁntlig kollektivtraﬁk och för att skapa
underlag för en hållbar utveckling. Genom att
bygga längs de föreslagna lokala huvudstråken
med god kollektivtraﬁk kan andelen av befolkningen som bor inom 1 kilometer från ett
huvudstråk öka från dagens 65% till 80 % (läs
på sidan 22 i del 1 ÖP 2013). Detta gör att kol-
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lektivtraﬁken får ett väsentligt bättre underlag
och då dagens låga andel resenärer kan bli ﬂer
kan man även skapa bättre turtäthet.
För Skärhamn är målet bland annat att ta till
vara och utveckla Skärhamns speciella förutsättningar för näringslivsutveckling, inte
minst inom besöksnäringen, skapa 600-700
nya bostäder (samt ca 100 bostäder i Stockevik) av olika bostadstyper och med en god
tillgänglighet till service och fritidsaktiviteter.
För att utveckla besöksnäringen kan komplettering i form av hotell, camping, vandrarhem
och utökning av gästhamnen behövas. Besöksnäringen utvecklas också genom att bevara
den genuina bebyggelsekaraktären. Underlag
behövs för ﬂer butiker och verksamheter vilket
skapas genom ett sammanhängande gc-stråk.
Kommunen ska också verka för ﬂer arbetstillfällen genom att ge möjlighet till småskaliga
verksamheter i bottenvåningar och planera för
verksamheters behov.
Eftersom Skärhamn är en av de orter på Tjörn
som har med bäst kollektivtraﬁk, både dagoch kvällstid, lämpar sig orten mycket bra
för utveckling av turism som inte är bilberoende. Då traﬁksituationen över Tjörnbroarna
är mycket besvärlig sommartid och lider av
kapacitetsproblem redan idag är en hållbar
turism, med besökare som inte kommer i bil,
avgörande.
För utvecklingen av Skärhamn pekar medborgarna framförallt på vikten av ﬂer arbetsplatser
och bättre infrastruktur. Genom att utveckla
ﬂer arbetsplatser och skapa en turistnäring som
använder sig av kollektivtraﬁk kan medborgarnas synpunkter bemötas på ett hållbart sätt.

Skärhamn med närområde, ÖP13

År 2006 gjordes en tätortsstudie för Skärhamn
som tagits upp i översiktsplanen. I tätortsstudien pekas följande kommunala mål ut:
- Tillvaratagande och utveckling av Skärhamns
speciella förutsättningar för näringslivsutveckling, inte minst besöksnäringen
- 600 nya bostäder inom Skärhamns tätort
- Bevarande och utveckling av Skärhamns
bebyggelsekaraktär och identitet
- Tillvaratagande och utveckling av områdets
förutsättningar för en rik fritid
Följande utvecklingstankar från tätortsstudien
berör Södra hamnen:
- Kompletteringar av besöksboende (konferenshotell)
- Utökad gästhamn
- Nya båtplatser (tätortsstudien har en målsättning om 600 tillkommande bostäder i och i
närheten av Skärhamn, detta skulle enligt studien ge ett behov av ytterligare 300 båtplatser)
Nya piranläggningar
- Möjlighet att ta emot större segelbåtar
- Nytt hamnstråk
- Fler parkeringar (eventuellt i bergrum)

Detaljplaner
Planområdet omfattas av följande gällande
planer:
Detaljplan för Södra hamnen, antagen 1993.
Planen styr huvudsakligen industri- och hamnverksamhet.
Detaljplan för Södra Hamnen – södra delen,
antagen 1997. Planen styr huvudsakligen museiverksamhet, småindustri, hamn-, kontors-,
och handelsverksamhet.
Nötsäter 1:92, 1:99, 1:100 och 1:136, antagen
1974. Planen styr huvudsakligen hamnverksamhet och industri.
Nötsäter 1:254, antagen 1990. Styr huvudsakligen industriverksamhet.
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Strandskyddets omfattning

Strandskydd
Enligt miljöbalken 7 kap 13 § råder strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur - och växtlivet.
Gällande detaljplaner har upphävt strandskyddet i området. När en ny detaljplan upprättas
återinträder strandskyddet.
Blå skraffering i illustrationen ovan visar
strandskyddade områden fr.o.m. 1 december
2014 (Länsstyrelsen).
I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd om det ﬁnns särskilda skäl. Skälet ska
vara så angeläget att intresset av att ta området
i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Strandskyddet får endast upphävas om
minst ett av de särskilda skälen enligt 7 kap 18
§ (MB) ﬁnns.
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Särskilda skäl som åberopas för upphävande
av strandskyddets återinträdande i aktuellt
planförslag är:
•Avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
•Avser ett område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför planområdet
•Behövs för att utvidga pågående verksamhet
och utvidgningen kan inte genomföras utanför
det strandskyddade området
De första två skälen omfattar framförallt
hamnverksamheten som både är på land och i
vatten.
Stora delar av området är redan idag ianspråktagna för bebyggelse och hamnanknuten
verksamhet och där planen i vissa fall medger
viss förtätningen eller utökning/ändring av
användning.

Det tredje skälet, att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse, är övergripande för hela
planområdet och aktuellt förslag. Skärhamn
ﬁnns med i en av kommunens framtagna tätortsstudier. Planförslaget är en konkretisering
av tätortsstudien för Skärhamn. Planförslaget
ger fördelar till samhället i form av utveckling av bostäder och verksamheter i ett redan
utbyggt område, besöksnäringen -utveckling
av Akvarellmuseet och hotell, förbättrad infrastruktur - korsningen, entrén till planområdet,
bättre underlag för kollektivtraﬁk, utveckling
av hamn och gästhamn. Denna utveckling av
Skärhamn är svår att göra utanför planområdet
utan att ta naturmark i anspråk eller bygga ut
infrastrukturen
Planförslaget syftar även till att bevara och
utveckla tillgängligheten till havet och kustzonen. I planområdets södra del får den beﬁntliga
gång- och cykelvägen planstöd. I anslutning
till det föreslagna hotellet säkerställs allmänhetens tillgång till strandlinjen genom att delar
av marken planläggs som allmän plats, torg.
I övriga delar av området bibehålls den goda
tillgänglighet som ﬁnns idag. Småbåtshamnen,
som har stor betydelse både som en målpunkt i
sig och som utgångspunkt för friluftsliv, stärks
genom att nya byggrätter för sjöbodar tillkommer samtidigt som kajer och bryggor hålls
tillgängliga.
I sina synpunkter på förordnande om strandskydd i Tjörns kommun (2016-09-09, punkt
14) invänder kommunen mot att strandskyddet
stramas åt kring beﬁntliga tätorter och påpekar
vikten av att kustsamhällena kan expandera.
I sitt svar säger länsstyrelsen att det faktum
att strandskydd läggs på inte ska ses som ett

hinder för exploatering i dessa områden. Det
innebär bara att en avvägning görs mellan de
olika intressena.
Nedan följer en särskild redovisning och
bedömning av de olika planerade exploateringarna inom område som kräver att strandskyddet åter upphävs vid ny planläggning.

1. Utbyggnad av akvarellmuseum
Området är kuperat och svårtillgängligt för
allmänheten idag. Området där akvarellmuseet ska expandera besöks i viss utsträckning
av allmänheten idag. Det går med vissa svårigheter att klättra upp på berget idag, men
exploateringen i bergsbranten och på berget
kommer att kunna ge en ökad tillgänglighet till berget, under förutsättning att trappor
och dylikt anläggs. Dessa kommer att kunna
användas av allmänheten vilket innebär en
ökad tillgänglighet till berget i de delar som är
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kvar som naturmark, där framförallt utsikten är
attraktionsvärdet. Som tidigare beskrivits har
bergsområdet trivialare naturvärden, möjligen
med undantag för några fågelarter och kräldjur.
Aktuellt område för akvarellmuseets expansion bedöms dock endast i liten utsträckning
påverka fåglar och kräldjur eftersom liknande
ytor naturmark kommer att ﬁnnas kvar i det
direkta närområdet. Eftersom en expansion av
akvarellmuseet knappast är möjlig på annan
plats för att uppfylla sina syften med en utvecklad verksamhet bedöms det vara rimligt
att strandskyddet upphävs för denna etablering.
2. Hotellbyggnad på utfylld vågbrytare/pir
Området längs piren är idag en asfaltbelagd,
mindre inbjudande yta där det är fritt för allmänheten att vistas, men som kan göras mer
tilltalande i samband med utbyggnation av
hotellet. Utomhusmiljöerna runt hotellet kommer ha fritt tillträde för allmänheten. Förutsättningar ﬁnns också för att ytterligare förbättra
tillgängligheten för allmänheten genom att
förbättra möjligheterna till bad, genom anläggning av badstegar och liknande. Påverkan på
vattenmiljön behöver närmare utredas i samband med prövning av vattenverksamheten.
Det ﬁnns gott om algvegetation i vågbrytarens
sprängstensslänt men det är inte sannolikt att
det förekommer ovanliga arter. Det ﬁnns goda
förutsättningar för att återetablering av samma
typ av biotoper i samband med utfyllnaderna
för den nya etableringen. Då ﬁnns även möjlighet att utöka och förstärka miljöer med
hårdbottenytor genom utläggning av tryckbankar med grövre material. Ett viktigt syfte med
hotellets lokalisering i södra hamnen är att
utnyttja närheten till akvarellmuseet och skapa
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förutsättningar för en utveckling av Skärhamn
och Tjörn som ett mångsidigt besökmål där
verksamheterna kan dra nytta av varandra och
synergieffekter kan uppkomma för besöksnäringen. En förstärkt etablering av verksamheter
i Södra hamnen binder också ihop området
med de övriga delarna av samhället för en mer
sammanhängande bebyggelsestruktur. Etableringen sker i område som redan har utbyggd
infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp samt energi.
3. Drivmedelsstation för fritidsbåtar, nya
ﬂytande anordningar och övrig byggnation på
pirar
Exploateringen sker i områden som utifrån
dagens kunskap inte har höga naturvärden och
som inte bedöms vara särskilt viktig för växtoch djurliv. Detta eftersom platsen är ianspråktagen som pir redan idag och är påverkad av
verksamheten i den beﬁntliga hamnen. Planerade byggnader är till för att underlätta för det
rörliga friluftslivet och allmänhetens tillgänglighet till bland annat skärgårdsmiljöer och
naturupplevelser genom t.ex fritidsbåtverksamhet. För att få drivmedelsstation att bära
sig ekonomiskt behöver den kombineras med
annan verksamhet och därför innehåller planen
en ﬂytande anordning som kan utnyttjas till
kiosk, café eller likande. Anläggningen behöver därför för sin funktion ligga vid vattnet och
den behövs för att komplettera en pågående
verksamhet (fritidsbåtshamnen). Allmänheten
kommer att ha tillgänglighet till utrymmen utanför byggnaderna och fortsatt kunna använda
pirarna.
4. Bebyggelse i Dalen
I ﬂera fall medger planen en annan verksamhet

på platser som redan är exploaterade. För övriga etableringar i Dalen (se bild sid 16) sker exploatering i anslutning till beﬁntlig bebyggelse
och i lägen som inte utnyttjas av allmänheten i
någon betydande utsträckning eftersom det är
fråga om branta bergsidor. Naturinventeringen
visar att det inte ﬁnns några påtagliga värden
i dessa områden. Ytorna bedöms därmed inte
vara av vikt för uppfyllandet av strandskyddets
syften. Vissa av de föreslagna bebyggelseytorna kan dessutom anses vara avskilda från
stranden genom beﬁntliga byggnader. Förvisso
kan föreslagna bostäder eller verksamheter
etableras på annan plats men dessa lägen har
bedömts vara lämpliga för att komplettera
och förstärka beﬁntlig byggnation i området
och få området mer levande, trivsamt och öka
trygghet för boende och besökare. Området
för etableringen bedöms inte fylla de särskilda
syftena som strandskyddet är avsett för. Det
bedöms därför vara rimligt att upphäva strandskyddet för denna etablering.
5. Bebyggelse vid berget ut mot fritidsbåtshamnen
Aktuella lägen för byggnader är idag bergsbranter dit huvuddelen av allmänheten idag
inte kan nå eller vara på eftersom områdena
är mycket otillgängliga. Naturvärdena här har
vid inventering visat sig vara låga. Områdena
har därför bedömts sakna betydelse för strandskyddsbestämmelsernas syfte. Etableringen
av dessa verksamheter kan ske på annan plats,
men för utvecklingen och förstärkningen av
denna del av Skärhamns samhälle har dessa
etableringar bedömts ha stor betydelse. Det
bedöms därför ﬁnnas skäl att upphäva strandskyddet för dessa etableringar. Etableringen av
byggnaderna kommer att ske i nivå med vägen

och i anslutning till andra redan beﬁntliga
byggnader, vilket ger en mer sammanhängande
och trivsam struktur av byggnader ut till Akvarellmuseet och den bakomliggande badplatsen.
Ett promenadstråk etableras från samhället mot
museet och vidare ut till badplatsen söder om
museet vilket inte kommer att påverkas planerade byggnader.
6. Bebyggelse på berget
Området uppe på berget innehåller nyetablering av byggnader i lägen som idag omfattas
av detaljplan. Anledningen till att detta område
omfattas av den nya planen är att en annan användning önskas. Marken har inte redan tagits
i anspråk och dessa byggnader kan etableras på
annat håll. Etablering av nya byggnader sker
i anslutning till beﬁntlig bebyggelse i Dalen
vilket också stärker området med en etablering
som underlag för utbyggnad av infrastruktur
och service. Området är lätt att röra sig i när
man väl är på plats och ytorna är relativt plana.
Däremot så är det mycket svårt att ta sig till
platsen. I söder ﬁnns en bom och stängsel vid
beﬁntliga verksamheter. Att komma från norr
innebär passage genom starkt kuperad terräng.
I öster ﬁnns lodräta branter i de delar som
inte redan är etablerade verksamheter. I väster
ﬁnns långsträckta våtmarker som inte heller är
enkla att passera. Sammantaget bedöms ytorna
ha liten betydelse för allmänheten och det är
tveksamt om platserna alls besöks.
De naturvärden som ﬁnns på berget, framför
allt salamandrar i en av de dammar som ﬁnns
på berget, kan bevaras och bedöms endast
i liten utsträckning påverkas av föreslagen
etablering. Genom att en väg anläggs upp på
berget underlättas i viss mån allmänhetens
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tillgänglighet för de ytor som bevaras som
naturmark i planen. Kommunen har ett önskemål om att kunna locka ﬂer verksamheter
och permanentboende till kommunen och ett
sätt är att erbjuda lokaler i attraktiva lägen.
Genom att möjliggöra verksamhetslokaler i
nära anslutning till tätorten kan planförslaget
även bidra till att minska antalet bilburna resor
till och från arbetet. Det är därför ett angeläget
allmänt intresse att etableringarna i detta läge
i planförslaget kommer till stånd. Det bedöms
därför sammantaget ﬁnnas skäl att upphäva
strandskyddet för dessa etableringar.
Samlad bedömning
Sammantaget bedöms särskilda skäl ﬁnnas
för att upphäva strandskyddet eftersom stora
delar av området redan är ianspråktaget för
bebyggelse och hamnanknuten verksamhet,
samt att detaljplanen syftar till att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse. Att upphäva strandskyddet i de ytor som exploateras bedöms inte
heller vara förenat med orimliga konsekvenser
för naturmiljön, växt- och djurlivet eller det
rörliga friluftslivet.
Det är praktiskt svårt att upphäva strandskyddet för enskilda delar i planen och därför
bedöms det lämpligt att strandskyddet upphävs
i ett nytt sammanhängande område som till
arealen är mindre än det som har upphävts
sedan tidigare för området. Genom planläggningen kommer därför ett sammanlagt större
område att omfattas av strandskyddsbestämmelserna än vad som är fallet idag.
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Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc.
Carpe Mare
2007 avslutades utvecklingsprojektet Skärhamns hamn – Carpe Mare. Projektet pekar
tydligt på utvecklingen av båt- och gästhamn
och behovet av nya pirar. Carpe Mare lyfter
också fram skapandet av ett hamnstråk med
syfte att skapa attraktionspunkter utmed Skärhamns hamn.
Program för planområdet
Samrådshandlingen har föregåtts av ett detaljplaneprogram vilket ställdes ut 2011. Programmet godkändes i SBN 2011-02-16.
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra
nya verksamheter, bostäder och äldreboende,
utvidga den beﬁntliga småbåtshamnen genom
att bygga nya pirar, anlägga nytt havsbad,
skapa nya parkeringsmöjligheter samt planera
för en utbyggnad av Akvarellmuseet i Södra
Hamnen.
Sedan programmets godkännande och arbetet påbörjats med detaljplanen har vissa delar
utgått och andra tillkommit. Utvidgningen
av hamnen med en stor pir har utgått. Detta
på grund av genomförda utredningar visar
på svåra platsförutsättningar för en robust
hamnutbyggnad med stora investeringar till
följd. Frågan om småbåtshamnen har lyfts ut
ur detta planarbete och får studeras separat.
Sedan programmet godkändes har en hotellaktör visat intresse att etablera sig i Södra
hamnen och en byggrätt för hotell och besöksverksamhet på den norra hamnpiren ingår nu i
planen.

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Enligt plan- och bygglagen, PBL (34 § 4 kap)
ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som kan innebära en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan eller hushållningen
med mark, vatten och andra resurser.
En behovsbedömning av programmet för Södra hamnen är genomförd 2011-11-25 i enlighet
med plan- och bygglagen och miljöbalken.
Aktuellt förslag till detaljplan skiljer sig delvis.
Ändringarna avser främst att planen kommer
att medge en mer framträdande byggnation av
hotell vid den norra vågbrytaren och att inte
längre omfattar utbyggnad av småbåtshamnen
norrut. Dessa förändringar innebär inte någon
avgörande skillnad till vad behovsbedömningen kom fram till avseende behovet av MKB.
Sammantaget är bedömningen att planprogrammet förutses innebära betydande påverkan och att en miljöbedömning genom MKB
ska genomföras för planen.

som planen medger bl.a livsmedelsindustri,
byggande av hamnanläggning och havsanläggningar varigenom kustlinjen ändras (användningar som står uppräknade i MKB-förordningens bilaga 3).
Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 201005-17 §96 att bevilja planstart för detaljplanen.
Planavdelningen ﬁck uppdraget att genomföra
planarbetet med normalt planförfarande enligt
Plan- och bygglagen 1987.
Avvägning enligt PBL och Miljöbalken
Sammanfattningsvis kan en utbyggnad enligt
planen ses som förtätning och utbyggnad av
beﬁntlig tätort. Bebyggelse inom området
bedöms vara en effektiv användning av energi,
mark, vatten och andra naturresurser.

Viktiga aspekter för miljöbedömning:
- Eventuell påverkan på vattenkvaliteten i området, som i sin tur kan påverka det skyddade
området nordväst om planområdet.
- Nybyggnation och sprängning i beﬁntliga
bergspartier kan påverka landskapsbilden
- Anläggandet av nya pirar och byggnader i
hamnområdet ger en förändrad utsikt ut mot
havet från Skärhamns centrum.
I övrigt har kriterierna i både bilaga 2 och
bilaga 4 i MKB-förordningen beaktats efter-
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CENTRALA
SKÄRHAMN
PIREN

AkVARELLMUSEET

HÖJDEN

Ortofoto över planområdet med illustrerad plangräns
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DALEN

7. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark, vegetation och djurliv
Planområdet består utöver de bebyggda områdena, hamn och gator av natur i form av
berg och vatten. Väster om planområdet ligger
Bockholmen med ett par äldre sjöbodar och
ateljéer kopplade till Nordiska Akvarellmuseet. De naturområden som framförallt berörs
är bergsområden i södra delen av planområdet
som är bitvis svårtillgängliga och som idag
inte har någon speciﬁk skötsel. Terrängen
består av hällmarker med vegetation i skrevor
och sänkor. På några platser förekommer mindre våtmarker.
Det har 2001 och 2003 rapporterats in fynd av
strandvallmo vid badplatsen väster om planområdet. Dessa är dock ej återfunna enligt
artportalen (150520). Till artportalen har det
också rapporterats in ett 30-tal fynd av rödlistade fåglar, t.ex. ejder, gråtrut och tretåig
mås som har observerats som rastande, överﬂygande och födosökande m.m. Inga rapporterade fynd om häckande fåglar i området.

en. Mållor, troligen spjutmålla och möjligen
ytterligare någon art av målla (ﬂikmålla/broskmålla), påträffades i sandmiljön på den intilliggande stranden, som också besöktes utifall
koordinaterana för arterna skulle vara något
felaktiga.
Inga rödlistade eller fridlysta växter påträffades under inventeringen.
Ett antal fågelarter har rapporterats från närområdet. Alla vilda fåglar berörs av EU:s
fågeldirektiv och därmed Artskyddsförordningen. Arterna bedöms inte påverkas i någon nämnvärd omfattning av att vissa ytor
tas i anspråk, då liknande miljöer ﬁnns i stor
omfattning i närområdet. Arter som troligen
utnyttjar bergsområdena för födosök och
kanske även häckning är ängspiplärka, stare,
tornseglare och hussvala. Svart rödstjärt är en
art med koppling till mer urbana miljöer och
bedöms inte påverkas negativt av föreslagna
etableringar. Övriga arter hör hemma i havsmiljön där de ytor som berörs i stort sett redan
är påverkade genom den beﬁntliga piren.
Groddjursinventering

Ca 300 meter norr om planområdet ligger
naturreservatet Toftenäs som också är klassat
som Natura 2000 (fågel- och habitatdirektivet).
Planförslaget bedöms ej ha någon påverkan på
området.
Naturinventering
En naturinventering har genomförts i området
(Ramböll 2017-07-04) Varken strandvallmo
eller sandmålla påträffades under inventering-

En av de inventerade våtmarkerna
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En inventering av två öppna våtmarker i området har genomförts i april och maj 2017, i syfte
att dokumentera eventuell grodlek samt förekomst av salamandrar. Grodrom, grodyngel eller lek av vanlig groda, Ãkergroda eller vanlig
padda noterades inte vid inventeringstillfällena
i april eller maj och det bedömdes inte som
troligt att våtmarkerna används som reproduktionsområde för dessa arter. Inga individer av
arterna påträffades heller.
Landskap
I planområdets södra delar utgörs landskapet
av karaktäristisk bohuslänsk natur med vindpinade karga klippor och mer skyddade och
frodiga dalgångar. De två höga bergspartierna
på Kajvägens södra sida dominerar området.
Höjdpartierna har i stora delar lämnats fria från
bebyggelse och präglas av kala klippor och
lägre vindpinad vegetation såsom ljung, slån,
nypon och kaprifol.

Den lägre dalgången som skiljer de två högre
partierna åt har inte kvar mycket av sin ursprungliga karaktär. Stora delar av området har
plansprängts och hårdgjorts för att skapa mer
yta till de verksamheter som ﬁnns här idag.
Mycket lite av den ursprungliga vegetationen
har återetablerat sig.
Hamnområdena i de norra och västra delarna
av planområdet består av större utfyllnader
som utgör plan mark på vilket områdets olika
byggnader och funktioner samlas. Den plana
ytan binder via Akvarellmuseet samman
hamnen med badplatsen och den skyddade
strandzonen sydväst om planområdet. Åt norr
sträcker sig hamnens pirar med sjöbodar, segelsällskapets byggnad och bryggor ut i viken.
Markbeskaffenhet
Marken inom planområdet består dels av berg
som dominerar i den södra delen, dels av
hårdgjorda hamnytor som till stor del vilar på
utfyllnad.
Geotekniska förhållanden

Typiskt hällandskap, i bakgrunden Skärhamns
kyrka

De nordostligaste delarna av höjdpartierna
har tagits bort för att göra plats för byggnader
och väg. Ingreppet i bergen har lämnat höga
sprängda bergväggar så södra sidan om Kajvägen.
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En geoteknisk undersökning och utredning
har tagits fram med syfte att utgöra underlag
för släntstabiliteten i planområdet (Bohusgeo,
2015-04-09. Ett kompletterande PM med en
fördjupning för det planerade hotellet på piren
togs fram 2017-06-26 ). Rapporten redovisar
de beﬁntliga förhållandena ur ett geotekniskt
perspektiv och delområdesvis. Nedan följer
en sammanfattning, för mer detaljerade beskrivningar och beräkningar hänvisas till den
bilagda rapporten.
Planområdets huvudsakliga markförhållanden är lera, fyllning respektive fast berg.

Den beﬁntliga bebyggelsen är till största del
placerad på utfylld mark. Inom stora delar av
området består utfyllnaden av sprängsten på
berg. Dessa områden redovisas i nedanstående
illustration.

Bergras och blocknedfall
Risk för bergras eller blocknedfall som kan
påverka detaljplaneområdet bedöms inte föreligga (PM Geoteknik, Bohusgeo 20150129).
Miljöförhållanden
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter
om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten,
luft eller miljön i övrigt inom ett geograﬁskt
område. Miljökvalitetsnormerna ska ange de
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller
naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.

Leran är generellt överkonsoliderad och kan
bära ytterligare belastning i begränsad omfattning utan att sättnignar uppstår. Ytliga lager
av gyttja bedöms inte kunna bära ytterligare
belastning utan att sättningar uppstår.
Släntstabiliteten har beräknats i 10 sektioner,
angivna A-K. Släntstabilitet bedöms under
nuvarande förhållanden vara otillfredsställande inom område F, (vid skärhamns frys) H
och J (i anslutning till hotellet, där fördjupade
studier gjorts)

I den miljökonsekvensbeskrivning som tillhör
planförslaget behandlas planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna. I MKB:n behandlas miljökvalitetsnormen för luft, där det
konstateras att uppmätta nivåer för Skärhamn
ligger långt under gällande miljökvalitetsnorm. Vidare konstateras att MKN för ﬁskoch musselvatten inte är tillämpliga i planens
vattenområde.
Slutligen behandlas MKN för ytvatten där
det konstateras att de planerade åtgärderna,
bl.a byggande i vatten, inte bedöms innebära
någon försämring av betydelse för någon
kvalitetsfaktor och vara neutrala vad avser
möjligheterna att uppnå MKN för ekologisk
status.
Förorenad mark
Inga kända föroreningar ﬁnns inom planområdets markområden. De massor som använts
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för att fylla ut vågbrytare m.m. bedöms inte
innehålla betydande föroreningar. Vattenområdet kan innehålla föroreningar på grund av
långvarig hamnverksamhet. Mindre lokala
föroreningar kan förekomma. Vid exploatering
i strandnära lägen eller på mark som använts
som uppställningsplats för fritidsbåtar bör
entreprenörer vara särskilt uppmärksamma på
markföroreningar.

ten, (länsstyrelsen 2012/2014) där framtida
översvämningsrisker beskrivs med hänsyn till
kommande klimatförändringar.
I kommunens översiktsplan redovisas lokala
framräknade översvämningszoner numrerade
1-4 där 1 innebär minst riks för översvämning
och 4 störst. Stora delar av planområdet ligger
inom zon 4 vilket innebär att vissa typer av
bebyggelse kan vara olämplig att placera där.

Radon
Området ligger inom normalriskområde för
radon. Byggnader där människor vistas stadigvarande ska utföras med radonskyddande
konstruktion, såvida inte särskild utredning
påvisar att radon förekommer endast i ringa
omfattning.
Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)
Enligt förordning om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader bör från traﬁk vid bostadshus inte
överskrida:
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För Skärhamns del omfattar zon 2-4 följande
höjdintervall:
Zon 2 omfattar marknivåer mellan 3,1 och 3,6
meter. (gul)
Zon 3 omfattar marknivåer mellan 2,6 och 3,1
meter (orange)
Zon 4 omfattar marknivåer mellan 0 och 2,6
meter (röd)

Sammanfattningsvis bedöms samtliga föreslagna bostäder klara de bullernivåer som
anges för bostäder.
Risk och säkerhet
Höga vattenstånd/översvämning,
Planförslaget innebär att ny bebyggelse föreslås inom områden som påverkas av översvämningsrisk enligt skriften Stigande vat-
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De olika zonernas utbredning inom planområdet
framgår av ovanstående illustration

Utsläpp och föroreningar
Inom Skärhamns Frys fastighet ﬁnns en kylanläggning som enligt uppgift använder ammoniak. Ett eventuellt utsläpp av ammoniak utgör
en risk för människors hälsa. I riskbedömningen föreslå ett skyddsavstånd på 25 meter
mellan utloppet för nödventilation och ny
bebyggelse. Vidare föreslås ett skyddsavstånd
på 50 meter till plats för stadigvarande vistelse
såsom lekplats, uteplats, balkong samt båtplats
avsedd för övernattning, Dessa skyddsavstånd
bedöms kunna tillgodoses i planförslaget.
Fornlämningar

rimligt att Södra Hamnen är ett av de områden
i kommunen som kompletteras med bostäder.
Verksamheter
I Södra hamnen ﬁnns traditionella aktiviteter
som lager-, hamn- och industriverksamheter, vilka i hög grad är karaktärsskapande för
områdets miljö. Dessa aktiviteter kompletteras
av ett tjugotal kontors- och butiksverksamheter samt en handfull restauranger och caféer. I
området ﬁnns även ett antal föreningar, ideella
organisationer samt Nordiska Akvarellmuseet,
som är den verksamhet som attraherar störst
antal besökare till Södra Hamnen.

På krönet av den östra höjden, ca 25 meter
över havet, ﬁnns en fornlämning, Stenkyrka
97:1, i form av ett gravröse från bronsåldern.
Planförslaget bedöms inte få någon påverkan
på fornlämningen.
Bohusläns museum utförde under oktober
månad 2012 en marinarkeologisk utredning
av ett vattenområde i Södra hamnen i Skärhamn. Undersökt område ligger norr om piren
och uppgår till cirka 40 000 kvadratmeter och
omfattar ett undervattensgrund. Utredningen
bestod av geofysisk uppmätning samt besiktning av sonarindikationer. Inga fynd av arkeologiskt intresse framkom vid utredningen.
Bebyggelseområden
Bostäder
Idag ﬁnns inga bostäder i Södra Hamnen.
Detta innebär att området under kvällstid kan
uppfatttas som öde och otryggt. Då efterfrågan
på bostäder är stor och kommunen har som
mål att öka antalet bostäder i Skärhamn är det

Sammantaget består Södra Hamnens näringsliv av en varierad samling verksamheter. I den
fortsatta utvecklingen av området är det värdefullt att bevara såväl den speciella karaktären
av centralt hamnanknutet verksamhetsområde
som blandningen av verksamheter i så stor
utsträckning som möjligt.
Hamnar
I dagsläget ﬁnns det i anslutning till planområdet en småbåtshamn med ca 840 platser som
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förvaltas av Skärhamns Båtförening. Längre
in i kilen ﬁnns en gästhamn med cirka 100
platser. Till gästhamnen hör ett antal servicebyggnader. Vintertid sker båtuppställning på
tillgängliga ytor i hamnen framförallt längs
med Kajvägen och i Dalen. Även om själva
småbåtshamnen inte ingår i planområdet har
den stor betydelse för planområdets karaktär
och användning.

Omedelbart öster om planområdet ligger centrala Skärhamn med stort serviceutbud i form
av livsmedelsbutik, bibliotek, kommunhus,
skolor och förskolor.
Planförslaget innebär att bottenvåningar på
ny och beﬁntlig bebyggelse inom planområdet kan nyttjas för olika typer av service som
handel och kontor.
Byggnadskultur och gestaltning

Offentlig och kommersiell service
I Södra hamnen ﬁnns kommersiell service i
form av butiksverksamheter samt restauranger
och caféer. I området ﬁnns även ett antal föreningar, ideella organisationer samt akvarellmuseet.

Kommersiella lokaler vid yttre hamnstråket. Till
vänster akvarellmuseet

22

I kulturmiljöprogrammet för Tjörns kommun
är centrala Skärhamn ett av de områden som
behandlas. Viktiga värden som pekas ut är
”De många och ofta välbevarade enkel- och
dubbelhusen, de stora funkis- och folkhemsvillorna, de stora magasinen i centrum och de
organiska vägdragningarna genom och inom
Skärhamns centrala delar är betydelsefulla för
Skärhamns kulturhistoriska karaktär.”
Det aktuella planområdet ligger utanför det
som pekas ut som område av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Generellt sett har området
använts för hamn- och vattenanknutna verksamheter som inte fått plats eller varit lämpliga
i de tättbebyggda centrala delarna vilket givit
upphov till ett mer varierat bestånd av byggnader från olika tidsperioder och tillkomna med
olika syften.

möjlighet att grilla. Nordiska Akvarellmuseet
och Bockholmen strax väster om planområdet
är också populära besöksmål.
Park och naturmiljö
Några parkytor förekommer inte inom planområdet. Den naturmiljö som ﬁnns utgörs av
berghällar med sparsam vegetation och utblickar mot omgivande skärgård.
Här ﬁnns rena hamnverksamheter som bryggor
och sjöbodar, småindustri inklusive ﬁskberedning, handel av olika slag, samt byggnader för
besöksnäringen som Akvarellmuseet och restauranger. Gestaltningsmässigt utgör de olika
verksamhetslokalerna en pragmatisk blandning mellan det traditionellt bohusländska och
det praktiskt funktionella, medan Akvarellmuseet utgör en medveten nytolkning av den
lokala byggnadstraditionen.

Vattenområden
Planen innehåller de vattenområden som berörs av geotekniska åtgärder som föreslås i den
geotekniska utredingen, främst tryckbankar
kring den nordöstra delen av piren och i mindre utsträckning i anslutning till Skärhamns
frys.
Vidare ingår vattenområden som enligt planförslaget får överbyggas med besöksverksamhet i anslutning till det föreslagna hotellet.

.

Friytor
Lek och rekreation
Möjligheter till lek och rekreation i naturmiljö
ﬁnns främst sydväst om planområdet där det
bland annat ﬁnns stigar, orörda klippor och en
anlagd badplats med sandstrand och hopptorn.
Att ta bilen ut till piren för att titta på utsikten
och hamnen är vanligt. Längst ut på piren ﬁnns
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Gator och trafik

Korsningen traﬁkeras av gång-, cykel-, kollektiv-, personbils- och godstraﬁk.

Gång- och cykeltrafik
Från korsningen vid Hamngatan till vändplanen i planområdets västra del löper en gångbana på vägens norra sida längs vattnet. Cykeltraﬁken i området är hänvisad till bilvägarna.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Kommunhuset som
ligger cirka 100 meter från planområdets sydostligaste del. Hållplatsen traﬁkeras av lokalbussar samt av Tjörn express med förbindelser
med Klädesholmen och Rönnäng samt med
Stenungsund och Göteborg.
Vardagar går det bussar mot Stenungsund och
Rönnäng ca två gånger per timme vardera
riktningen.
Biltrafik
Södra hamnen består av ett enkelt gatunät där
alla fastigheter ansluter till gatan Södra Hamnen, vilken löper utmed gästhamnen och småbåtshamnen från korsningen med Hamngatan
till Akvarellmuseet. En sidoväg till Kajvägen
leder in till industrifastigheterna i Dalen. Möjlighet att ta sig med bil ända ut på piren ﬁnns.
Biltraﬁken i området ökar markant under sommarmånaderna då Akvarellmuseet har som
störst antal besökare. Mycket av traﬁken i
Södra hamnen är söktraﬁk efter parkering.
Korsningen mellan vägen Södra Hamnen och
Hamngatan ligger på huvudtraﬁknätet som
löper genom samhället, där Hamngatan är en
statlig väg. Korsningen ansluter till två lokalgator, Södra Hamnen i väst och den kommunala anslutningen av Hamngatan i öst.
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Korsningen är en traditionell fyrvägskorsning
där biltraﬁkens framkomlighet längs med huvudleden, Hamngatan, är prioriterad, anslutande lokalnät har väjningsplikt mot Hamngatan.
Hastighetsskillnaden mellan Hamngatan och
Södra Hamnen är stor. Utrymmet i korsningen
är väl tilltaget och framkomligheten är god för
buss och godstraﬁk. Kollektivtraﬁken löper
med biltraﬁken och ges ingen särskild prioritet.
Cykling i korsningen sker i blandtraﬁk utan separering från övrig traﬁk. Gångtraﬁken sker på
separerade gångbanor längs Hamngatans östra
sida söder om korsningen och på dess västra
sida norr om korsningen, västerut längs Södra
Hamnen löper gångbanan på dess norra sida.
Korsningen är utformad med två övergångsställen, på västra respektive södra sidan om
korsningen. Övergångsställena ger de gående
företräde framför biltraﬁken.
Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering sker idag i anslutning till de olika
verksamheterna inom planområdet. Större
ytparkeringar ﬁnns vid Akvarellmuseet, på
asfaltsytan söder om Skärhamns frys samt i
anslutning till vändslingan längst i söder.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Samtliga fastigheter inom planområdet omfattas av verksamhetsområde för kommunalt
vatten, avlopp och dagvatten. Vatten- och
avloppsledningar ﬁnns utbyggda i gatumark
inom planområdet samt ut mot norra piren. Föreslagen ny bebyggelse bedöms kunna kopplas
till det kommunala VA-nätet.
Nya ledningar har projekterats och kommer att
anläggas i Södra hamnen, Projekterade ledningar kommer att förläggas i ungefär samma
stråk som de beﬁntliga ledningarna där ﬂytt
och/eller rivning av beﬁntliga ledningar sker
längs med sträckan ut mot piren.
Dagvatten
På grund av planområdets närhet till havet
och stora inslag av öppna hårdgjorda ytor
kan snabb avrinning ske till närmsta recipient
som är havet. En del ytavrinning sker även till
beﬁntliga dagvattenbrunnar inom området. Vid
platsbesök i samband med upprättande av VAoch dagvattenutredningen observerades inga
betydande instängda områden där dagvatten
kan bli ståendes en längre tid. Det noterades
dock på plats vissa sättningar av asfalten med
små lokala lågpunkter
En dagvattenledning i är förlagd med en
höjdpunkt nordväst om beﬁntligt fryshus som
leder dagvatten vidare till en lågpunkt sydväst
om fryshuset och ut till havet via en utloppsledning med okänd dimension. Ovan nämnda
dag-vattenledning antas hantera ytvatten från
hårdgjorda ytor inom hamnområdet med hjälp

av rännstensbrunnar.
Ytterligare en dagvattenledning ﬁnns nedlagd
under beﬁntlig väg i dalen och upp på höjden
fram till Pingstkyrkan.
Dagvattensystemet längs denna sträcka antas
ta hand om ytvatten från parkeringsytor och
övriga hårdgjorda ytor med hjälp av rännstensbrunnar som notera-des på plats. Även längs
denna sträcka observerades att stuprör från
beﬁntliga byggnader går ner i mark, men det
är oklart om dessa är anslutna till det beﬁntliga
dagvattennätet. Det ﬁnns här några få grönoch grusytor där möjlighet till viss in-ﬁltration
av dagvatten ﬁnns
Energi (uppvärming, elförsörjning, gas,
förnybara energikällor etc.)
För elförsörjning i området svarar Fortum
distribution.
Avfall
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för sophantering. Detta innebär att kommunen är huvudman för avfallshanteringen.
Tele
(inkluderande utbyggnad och huvudmannaskap för elektroniska kommunikationer)
Telia sonera svarar för telefonledningar i området.
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Hotellet
Skärhamns centrum
Norra piren
Småbåtshamn

Skärhamns frys

Akvarellmuseet

Dalen
Badplats
Höjden
Kommunhus

Pingstkyrkan

Planområdet består av tre övergripande
bebyggelseområden med olika karaktär och
förutsättningar som man i programarbetet
valt att kalla inre hamnstråket, dalen och
yttre hamnstråket.
Inre hamnstråket (orange) sträcker sig
från korsningen vid hamngatan och fram
till rondellen mellan akvarellmuseet och
skärhamns frys.
Söder om inre hamnstråket ligger det
område som kallas Dalen (grönt) och som
utgörs av en nord-sydlig dalgång med
bergsbranter på ömse sidor.
Yttre hamnstråket(gult) utgörs av området
vid akvarellmuseet och pirarna norr därom.
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8. BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Avgränsning av planområdet
Planområdet avgränsas i norr och nordost av
hamnen och hamninloppet, i väster av sundet
mellan fastlandet och Bockholmen och i söder
av höjdpartierna på ömse sidor om Dalen.
I sydost sträcker sig planområdet fram till
Hamngatan.
Planens innehåll och sammansättning
Planförslaget innebär att beﬁntlig bebyggelse i
södra hamnen i huvudsak ﬁnns kvar och kompletteras med ny bebyggelse för bostäder och
verksamheter som kontor och handel. I planområdets västra delar möjliggörs nyetablering
av besöksverksamhet (hotell m.m.) som delvis
får uppföras utkragande över vattnet.
Akvarellmuseet får enligt planförslaget kompletteras med nya byggnadsvolymer på berget
öster om den beﬁntliga museeibyggnaden.
Detaljplanen stadfäster ett antal gällande byggrätter som inte tagits i bruk, främst på höjden
väster om Dalen i planområdets södra del. I
övrigt planläggs de oexploaterade bergspartierna som naturmark.
Vissa mindre vattenområden ingår i planen.
Det gäller vattenområden om får byggas över
med ananan användning, som behövs för geotekniska åtgärder eller som får användas för
ﬂytande verksamheter.

Bebyggelse
Den bebyggelse som föreslås i detaljplanen
kan indelas i fyra huvudkategorier.
- Beﬁntlig bebyggelse och beﬁntliga byggrätter enligt hittils gällande planer.
- Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter enligt exploateringsstudie.
- Ny bebyggelse för besöksverksamhet (hotell m.m. på norra hamnpiren samt tillbyggnad till akvarellmuséet.
- Ny mindre bebyggelse för hamnrelaterad
verksamhet, sjöbodar och liknande samt
sjömack.
Befintlig bebyggelse
Beﬁntlig bebyggelse inom planområdet och
beﬁntliga outnyttjade byggrätter inom gällande
äldre planer ligger som huvudprincip kvar
i den nya planen. I några fall kompletteras
användningen för att bättre motsvara områdets
övergripande inriktning.
HK
Användningen HK (handel och kontor) förslås
inom ett antal byggrätter som ﬁnns i gällande
planer för området och som föreslås ligga kvar
i det nya planförslaget. Syftet är att pågående
verksamheter ska kunna fortgå och kompletteras med liknande verksamheter inom de
beﬁntliga byggrätter som inte tagits i bruk. Användningen innebär en förändring från kontor
och industri i gällande plan. Ändringen ligger i
linje med den önskade utvecklingen inom området. Vissa av byggrätterna har kompletterats
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med e-tal, byggnadshöjder samt bestämmelser
om taklutning, utformning och materialval.
Särskild vikt har lagts på byggrätter som genom sitt läge bedöms vara synliga på avstånd.
C1HK
I det sydligaste kvarteret har användningen
HK kompletterats med användningen C1 (samlingslokal) Syftet är att pågående användning
som frikyrkolokal ska göras planenlig.
J1 och J1 Z’
Inom fastigheterna 1:299 och 1:296 (Skärhamns frys resp. plåtverkstaden i dalen.) föreslås användningen J1 (småindustri). Syftet
är att pågående verksamhet ska fortgå. Användningen kompletteras med Z. Syftet är att
möjliggöra att den pågående verksamheten kan
kompletteras med lagerförsäljning i liten skala
till allmänheten eller annan mindre biverksamhet.

hamnstråket, dels i dalen söder därom. Bostadsändamålet har kombinerats med andra
användningar, såsom handel, kontor och centrumverksamhet i syfte att skapa förutsättningar för en levande stadsbebyggelse och anknyta
till hamnområdets varierade karaktär.
En exploateringsstudie har genomförts för att
belysa förutsättningarna för den nya bebyggelsen i 7 delområden varav delområde 1 och 3-6
berör bostäder och verksamheter:
1. PB1KHC
Del av Nötsäter 1:311
Parkeringshus med möjlighet till påbyggnad
med bostäder och verksamheter. Skissen visar
ett alternativ med bostäder runt en södervänd
upphöjd gård från plan fyra och uppåt och ett
alternativ med enbart parkering i fem plan.

Ny bebyggelse
Bostäder och verksamheter enligt exploateringsstudie:

3. B1HK

Delområden i exploateringsstudien

Nya bostäder föreslås dels längs det inre
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Nötsäter 1:297 och 1:295
Exploateringstudien föreslår här lamellhus
i fyra våningar med lokaler och parkering i
markplan. Planen regelerar en byggnadshöjd
över nollplan på 20 meter samt att bostäder
inte får anordnas i markplan.

4. BHK
Del av Nötsäter 1:311
Bostäder med möjlighet till kontor och handel.
Exploateringen kräver sprängningsarbeten
men innebär en sammanhållen bebyggelse
som knyter ihop den föreslagna bebyggelsen i dalen med den beﬁntliga och föreslagna bebyggelsen längs inre hamnstråket.

Byggnadshöjden är här satt till 22 meter över
nollplanet. Byggnadens något högre höjd gör
att utsikt mot norr och nordväst över hamnområdet möjliggörs från framför allt de övre
våningsplanen.

5. HKBC
Nötsäter 1:258, samt del av Nötsäter 1:311
Här föreslås bostäder och verksamheter i 5
våningar samt en etagedel. Byggnaden kräver
omfattande sprängning för att kunna genomföras där berget som tas bort följer tidigare
utförda sprängningar i angränsande område.
Den relativt stora byggrätten är i förslaget
nedbruten i mindre delar för att på så sätt
minska skalan och bli mer anpassad efter
platsen. Markplan utgörs av en verksamhetsvåning.

Plan 2 innehåller bostäder ut mot hamnen och
ett dubbelsidigt garage in mot berget. Övriga
våningsplan innehåller lägenheter i olika
storlekar som har tillgång till en gård ovan garagebjälklaget. De översta 2 planen består av
etagelägenheter med västervända takterarrasser med ﬁn utsikt över hamnen och vattnet.
En byggnadshöjd har satts till 22 meter över
nollplanet.
I kvarteret ingår också den beﬁntliga bebyggelsen inom Nötsäter 1:256, 1:257, samt
1:303. Här ändras användningen jämfört med
gällande plan genom att bostäder, kontor, handel och centrumverksamhet tillåts i ett område
som i gällande plan är planlagt för ej störande
industri. De nya bestämmelserna utgör inget
hinder för de pågående verksamheterna.
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BILD

Hotellet (R, R1)
Längst ut på hamnpiren ges en byggrätt för
besöks- och hotellverksamhet (R)
Hotellet avses delvis anläggas på beﬁntlig
pir, delvis kraga ut över allmän plats och över
vattnet.
Byggrätten omfattar kvartersmark (R) (besöksanläggning) som möjliggör hotell samt relaterade stödfunktioner som konferens och spa.
Byggrätten i dessa delar begränsas genom en
högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet.
Byggrättten består vidare av vattenområden
W1 och allmän plats Torg som får överbyggas
för besöksändamål med en minsta fri höjd på
4,7 meter. Byggrätten i dessa delar har dessutom reglerats med e-tal som anger hur stor
bruttoarea som får tillskapas inom ett angivet
höjdintervall över nollplanet. Syftet är att ge
viss frihet vid dispositionen av byggrätten.
Utformningsbestämmelser:
För hela hotellanläggningen har utformningsbestämmelser f3 respektive f4 införts.
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Bestämmelserna reglerar utförande av fasad
som ett raster av trä eller metall med en högsta
täthet om 30% samt fasadmaterial på våningasplan över markplan som ska vara glas, trä
eller metall.
Bestämmelsen b1 gäller inom hela hotellområdet och reglerar markbelastning och grundläggning. Grundläggning ska ske på ett sådant
sätt att marken inte belastas. Det innebär att
byggnader ska grundläggas på pålar. Torgytor
och andra ytor ska utföras som betongdäck
som även de ska grundläggas genom pålning.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa
stabiliteten hos den beﬁntliga piren.
Bestämmelsen b3 syftar till att reglera de
överbyggnader som tillåts inom byggrätten
och garantera en fri höjd på 4,7 meter från
undeliggande markyta. Detta innebär att måttet
mätt från nollplanet kan variera inom området
beroende på nivån på undeliggande mark/däck/
vattenyta.

Ovan: längdsektion genom
hotellet från akvarellmuseet.
Till vänster: Illustration av
hotellet utbredning fördelat på
våningsplan
Nedan: Vy av hotellet sett
längs bryggorna från akvarellmuseets uteservering.

31

Ovan: beﬁntligt museum med tillbyggnad. Vy från hamnplanen norr
om museet
Till vänster: beﬁntligt museum med
tillbyggnad. Vy från badplatsen
söder om planområdet

Akvarellmuseets tillbyggnad (RPCH)
Byggrätten är i första hand avsedd att möjliggöra museeiverksamhet med stödfunktioner,
vidare tillåts centrumfunktioner och handel för
att göra det möjligt för museet att vända sig
utåt med publika verksamheter som servering
och butik. Slutligen tillåts även parkering för
att möjliggöra underjordiskt parkeringshus
under de föreslagna byggnaderna.
Nordiska akvarellmuseet är Skärhamns och
även Tjörns främsta besöksmål. Verksamheten
har behov av att expandera för att få mer plats
för utställningslokaler samt verkstäder, butik,
förråd och andra stödfunktioner. En framtida
utbyggnad planeras i bergsområdet öster om
den beﬁntliga muséeibyggnaden. Den beﬁntliga gårdsytan öster om museet bibehålls och
de nya lokalerna inryms i ett antal volymer
som klättrar på berget mittemot den beﬁntliga
rödmålade muséeibyggnaden. Den beﬁntliga
byggnaden ska även i fortsättningen uppfattas
som huvudbyggnad. Tillbyggnaden bryts upp i
ﬂera mindre volymer och ges en grå färg som
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anknyter till konstnärsateljéerna på Bockholmen.
De nya volymerna knyts samman så att man
kan röra sig mellan dem under tak samt kopplas till den ursprungliga museeibyggnaden med
gångbroar

Principsektion av beﬁntligt museum, tillbyggnad
samt gångbro

Utformningsbestämmelsen f6 reglerar fasadutformning. Fasder ska utföras med träpanel
i grå färg. Syftet är att anknyta till akvarellmuseets karaktär av traditionellt bohuslänskt
hamnmagasin samtidigt som den grå färgen
markerar nytillskottet som underordnat huvudbyggnaden.
Bestämmelsen e1 reglerar att byggrätten omfattar 1800 kvadratmeter byggnadsarea (BYA)

Hamnverksamheter
V1 (Hamn, hamnanknuten verksamhet,) Längs
kajkanten norr om Södra Hamnen (gata) löper
ett område med beteckningen V1. Bestämmelsen omfattar kajer och pirar från korsningen
med Hamngatan och ända ut till norra piren.
Avsikten är i huvudsak att nuvarande markanvändning ska kunna fortgå med några mindre
kompletteringar. Byggrätter för tillkommande
mindre byggnader för hamnändamål ﬁnns och
regleras med en byggnadshöjd. I övrigt råder
byggnadsförbud (prickmark) inom område
betecknat med V1.
V2 (sjöbodar)
Beﬁntliga:
Beﬁntlig bebyggelse av sjöbodskaraktär har
givits byggrätter med användningen V2, sjöbodar. Byggrätterna har begränsats med en
byggnadshöjd på 3 meter samt med utformningsbestämmelsen f2 som styr materialval,
färg och fönstersättning. Syftet är att bevara
sjöbodarnas karaktäristiska utseende.
Nytillkommande:
På den norra piren ges en ny byggrätt för sjöbodar som omfattas av samma bestämmelser
som den beﬁntliga sjöbodsbebyggelsen.

som leveranser av drivmedel sker sjövägen.
Byggrätten har försetts med en utformningsbestämmelsen f1 som reglerar dess utformning.
Avsikten är att sjömacken ska passa in i den
övriga hamnanknutna bebyggelsen.
Vattenområden
W1 (öppet vatten, pålning får utföras) bestämmelsen gäller vattenområden som får byggas
över med hotellverksamhet
W2 (Öppet vatten, geoteknisk åtgärd på havsbotten får utföras, förtöjningsanordningar får
ﬁnnas.) Bestämmelsen omfattar sådana vattenoråden där geotekniska stabiliseringsåtgärder i form av utfyllnad på havsbotten behöver
genomföras. Avsikten är att användningen av
vattenområdet för småbåtshamnsändamål ska
kunna fortgå.
WV1G1 (ﬂytande verksamhet och restaurang
samt drivmedelsförsäljning) Bestämmelsen avser vattenområde där sjömack, restaurang eller
annan hamnanknuten verksamhet får ﬁnnas.

G1 (Drivmedelsförsäljning, sjömack)
Längst ut på den norra piren tillåts en sjömack. Läget förutsätter att såväl försäljning
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P (parkering)

Illustration P-hus i Dalen

Parkeringshus föreslås dels på fastigheten
1:311 i Dalen. Byggrätten ger även möjlighet
till bostäder. I exploateringsstudien har både et
kombinerat alternativ och ett rent parkeringsalternativ studerats.
Vidare ges byggrätt för underjordisk parkering
under den del av västra höjden som är planlagd
som natur. Infart föreslås från den öppna ytan
söder om Skärhamns frys.

Illustration underjordiskt P-hus

34

Gestaltningsprinciper

Referensbilder

Inre hamnstråket
Det inre hamnstråket utgör områdets entré och
sträcker sig från infarten till hamnen ut till
Skärhamns frys. Här ligger några av områdets
viktigaste funktioner; gästhamnen, kustbevakningen och frysindustrin. Inre hamnstråket är
en relativt storskalig miljö med långa siktlinjer och förhållandevis låg detaljeringsgrad i
bebyggelse och landskap.
Nya markmaterial föreslås komplettera de
beﬁntliga materialen och skapa zoner för olika
traﬁkslag. Nya informella sittplatser
samsas med dagens olika verksamheter och
den beﬁntliga funktionsbelysningen kompletteras med ny effektbelysning på de punkter
som ska markeras lite extra.
Materialen förelås få en tydligare koppling till
funktioner - asfalt för bilar, traﬁk, parkering
och transporter, platsgjuten betong för gående
och cyklister, rostigt corténstål och falurött trä
för platser att stanna till vid och uppehålla sig
på.
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Referensbilder

Yttre hamnstråket
Yttre hamnstråket präglas till stor del av
närheten till vattnet och klipporna, den bohuslänska naturen kommer närmare. Även Akvarellmuseets avskalade faluröda volym och de
stora öppna traﬁkytorna sätter en tydlig prägel
på platsen. Skalan här är annorlunda, med en
central öppen plats (cirkulationsplatsen) som
ﬂankeras av de båda trängre rummen i söder
och norr. Den lite tätare skalan och mer varierade bebyggelsen skapar förutsättningar för
en karaktär med mindre, uppdelade ytor och
varierad användning. Materialen är desamma
som i inre hamnstråket men bearbetningsgraden högre, sittplatserna ﬂer och belysningen är
lägre och mer varierad. Längst i norr kommer
havsbad och småbåtshamn att öka kontakten
mellan land och hav.
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Dalen

Referensbilder

Den tätare rumsligheten och mer skyddade
miljön ger förutsättningar för en grön plats i
Dalen. Avsaknaden av genomfartstraﬁk och
önskan om att här skapa en god boendemiljö
ger möjligheter att dra ner skalan och arbeta
med en högre detaljeringsnivå. Fortfarande ska
det kännas att man är i Södra hamnen, men
skalan talar i första hand till dem som rör sig
till fots. Vegetationen gör att årstidsväxlingarna kan markeras; hassel och slån blommar
på våren, kaprifoldoften sprider sig på sommaren och på hösten färgas marken karminröd
av fetknoppen. Skillnaden mellan offentlig och
mera privat markeras av material;trä närmast
husen, asfalt längre ut.
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Tillgänglighet/säkerhet

Trafik, parkering, G/C-vägar

Översvämningsfrågor
Planförslaget innebär att ny bebyggelse föreslås inom översvämningszon 4 där sannolikheten för översvämning vid framtida stigande
havsnivåer är störst. Det gäller det förslagna
hotellet samt mindre byggnader för hamnändamål inklusive sjömacken. De föreslagna
bostadshusen i Dalen ligger högre och är inte
direkt berörda av översvämningsproblematiken. De kan vid behov även nås från Gunnersviken.
De nya byggrätter som föreslås längs vägen ut
mot muséet verksamheter i markplan.
En generell planbestämmelse reglerar att nytillkommande bostäder inte får anläggas under
höjden +3.6 samt att tillkommande verksameter inte får anläggas under höjden +2.6 om inte
säkerhet mot inträngande vatten kan anordnas
antingen genom tekniska åtgärder såsom vattentät konstruktion och eller barriärer. I vissa
fall och för vissa typer av verksamheter kan
lokaler och anläggningar utformas så att de
utan olägenhet tillfälligt kan översvämmas.
Geotekniska åtgärder
Geotekniska åtgärder i form av tryckbankar i
vattnet samt planbestämmelser om grundläggningsmetod föreslås i den geotekniska utredningen.
I plankartan har vattenområden som berörs
av de planerade tryckbankarna medtagits som
vattenområde W2. Anläggande av tryckbankar
i vattnet är tillståndspliktig vattenverksamhet.
Vidare har bestämmelser om grundläggning
förts in på plankartan.
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Biltraﬁk inom planområdet

Korsningen Hamngatan/Södra hamnen.
I den östra delen av planområdet möts vägen
Södra Hamnen och Hamngatan. Hamngatan
ligger på huvudtraﬁknätet som löper genom
samhället och är en statlig väg. Korsningen
ansluter till två lokalgator, Södra Hamnen
i väst och den kommunala anslutningen av
Hamngatan i öst. Korsningen traﬁkeras av alla
traﬁkslag och synpunkter har framförts på bristande säkerhet för oskyddade traﬁkanter och
bristande framkomlighet för biltraﬁken.
Inför upprättandet av samrådshandlingar har
en traﬁk-PM tagits fram (Sweco 2017-09-15)
I PM-et studeras fyra möjliga utformningar
av korsningen och analyseras utifrån dagens
situation samt förväntad framtida traﬁkalstring
med hänsyn till de föreslagna förändringarna
inom planområdet.
PM-ets slutsats är att det mest lämpliga alternativet för utformningen av korsningen Hamn-

gatan – Södra Hamnen är cirkulationsplatsen.
Alternativet skapar en traﬁksäker miljö då den
tydligt uppmärksammar om att låga hastigheter
råder vilket sänker biltraﬁkens hastighet och
ökar tryggheten för fotgängare. En mindre cirkulationsplats, med en ytterradie på 12 meter
för körbanan kan anläggas av utrymmesmässiga skäl om det anses vara nödvändigt.

Kapacitetsanalysen visar att inga köbildningar
kommer uppstå till följd av den föreslagna
utformningen på gaturummet, vilket innebär
att kapaciteten är av önskvärd standard. I detaljplanen har mark avsatts för att möjliggöra
en utbyggnad av korsningen enligt alternativet
cirkulationsplats med ytterradie 12 meter.
Ny vägförlängning av Södra Hamnen till
fastighet Nötsäter 1:254
I den södra delen av utredningsområdet ansluter vägen Södra Hamnen till Pingstkyrkan, där
vägen idag avslutas med en parkering för kyrkans gäster. En del i utredningen har handlat
om möjligheten att förlänga Södra Hamnen så
att den når fastighet 1:254 via dess övre nivå
och även möjliggöra en anslutning till det föreslagna parkeringshuset i delområde 1. Detta
skulle möjliggöra för en ny byggrätt längs den
nya vägens västra sida.

Illustration av alternativ cirkulation. Illustrationen visar inte den mindre varienat som beskrivs i texten

Alternativet med den förhöjda korsningen är
också ett fullgott alternativ, dock är det ett mer
utrymmeskrävande alternativ jämfört med den
mindre cirkulationsplatsen, varvid cirkulationsplatsen förordas.

Idag har Tjörns Sparbank verksamhet i byggnaden och huvudentrén är belägen nedanför
höjden, förlängningen skulle kunna ge en mer
attraktiv huvudentré med havsutsikt uppe på
berget.

Illustration av vägförlängningen
Illustration av alternativ förhöjd korsning.
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Gångvägar

Planen möjliggör även ett större underjordiskt
parkeringsgarage i två plan insprängt i berget
under den östra höjden och delvis under akvarellmuseets tillbyggnad.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tillkommande bebyggelse bedöms kunna
anslutas till beﬁntligt ledningsnät. Möjlig anslutning av nya föreslagna ledningar kommer
att ske till projekterat och beﬁntligt system
på lämpliga ställen. Förslag till anslutningspunkter och nya ledningar framgår av bifogad
VA-utredning.

Gångvägar inom planområdet

Gångtraﬁken i det yttre och inre hamnstråket
följer även fortsättningsvis vattnet. I öster får
gångstråket en ny koppling till centrum när
korsningen med Hamngatan byggs om. På de
ytor i yttre hamnstråket som planläggs som
torg sker traﬁken på de gåendes villkor.
Parkering
De tillkommande bostads- och verksamhetslokalerna förutsätts lösa parkering inom den
egna fastigheten. Principen för detta illustreras
i exploateringstudien. Hotellets placering ute
på piren gör det omöjligt att lösa parkering på
den egna fastigheten.
I Dalen planeras ett parkeringshus i kombination med bostäder som ska kunna bidra till att
lösa parkeringsbehovet för de verksamheter
som inte klarar att lösa det på egen fastighet,
främst hotellet.
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Trycket i beﬁntliga vattenlednignar bedöms
vara tillräckligt för att även planerade tillkommande byggnader ska kunna anslutas. Förslagsvis kan nya vattenledningar följa samma
läge som för spillvattenledningar.
Nya spillvattenledningar inom område som
berörs av översvämningsrisk bör utföras täta.
Vissa tekniska anläggningar inom planområdet kan på sikt behöva ﬂyttas med hänsyn till
översvämningsrisk.
Nya dagvattenledningar bör undvikas i så stor
utsträckning som möjligt, särskilt vid hamnområdet där risk för översvämning föreligger.
Istället bör man fokusera mer på öppna dagvattenlösningar som exempelvis öppna diken
som fördröjer och renar vattnet innan det når
slutlig recipient.

El och Telefoni
För elförsörjning i området svarar Fortum
distribution. Telia sonera svarar för telefonledningar i området. Utbyggnad och anslutning
av el- och teleförsörjning sker i samråd med
nätägaren. Det är exploatören/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
Post
Nya postlådor kommer att uppföras i enlighet
med kommunens policy för posthantering.
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9. GENOMFÖRANDE

Genomförandetid

Plan och bygglagen (2010:900) reglerar vad
en planbeskrivnings genomförandedel skall
innehålla för att på lämpligaste sätt redovisa
hur planen är avsedd att genomföras samt
dess konsekvenser. Lagstiftningen tar sikte på
redovisning av de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga
konsekvenserna som planen medför för
fastighetsägareoch andra berörda. Det
ska även framgå om kommunen avser att
ingå genomförandeavtal eller genomföra
markanvisningar samt dess huvuddrag och
konsekvenserna av att planen genomförs
med stöd av ett eller ﬂera avtal och ska vara
vägledande vid genomförandet av
planen. Det är detaljplanen med tillhörande
planbestämmelser som är det juridiskt
bindande dokumentet.

Planens genomförandetid är 10 år och bedöms
vara rimlig för att genomföra detaljplanen.
Genomförandetiden börjar löpa från det
att planen vinner laga kraft och innebär att
fastighetsägarna garanteras byggrätt i enlighet
med planens bestämmelser.
Skulle kommunen ändra, ersätta eller upphäva
planen under genomförandetiden, ﬁnns i de
ﬂesta fall, möjligheter för fastighetsägarna till
ekonomisk ersättning som kompensation för
förlorad byggrätt.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla men kan då komma att ändras,
ersättas eller upphävas utan att
fastighetsägarna har rätt till ekonomisk
kompensation från kommunen.

Organisatoriska frågor

Kommunen äger huvuddelen av marken som
idag är oexploaterad. Kvartersmarken kommer att säljas till exploatörer som kommer att
ansvara för exploatering av respektive område.

Tidplan
Beslut om samråd kv. 4 2017
Samrådsskede kv. 1 2018
Beslut om granskning kv. 2 2018
Granskningsskede kv. 3 2018
Antagande kv. 4 2018
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Ansvarsfördelning

Användning
Kvartersmark
Bostäder, Handel, Kontor,
Centrumverksamhet m m
Besöksanläggning
Parkering
Hamn, hamnanknuten
verksamhet, sjöbodar
Tekniska anläggningar
Allmän plats
Torg
Lokalgata
Genomfart
Naturområde

Ansvarig för utbyggnad

Ansvarig för förvaltning

Respektive fastighetsägare

Respektive fastighetsägare

Resp. exploatör
Kommunen
Kommunen/Tjörns hamnar

Resp. fastighetsägare
Kommunen
Kommunen/Tjörns hamnar

Kommunen/Tjörns hamnar

Kommunen/Tjörns hamnar

Exploatör
Skärhamns vägförening
Kommunen/Traﬁkverket
Skärhamns vägförening

Skärhamns vägförening
Skärhamns vägförening
Traﬁkverket
Skärhamns vägförening

Allmänplatsmark
För iordningställande av tillkommande allmän
platsmark såsom gata med tillhörande
anordningar och brygga ansvarar respektive
exploatör. Det blir nödvändigt att inrätta gemensamhetsanläggningar för allmän plats och
om- eller nybilda förvaltande samfällighetsförening. Ansökan sker hos Lantmäteriet. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad samt drift och
underhåll av tillkommande allmän plats till
dess anläggningarna ingår i en gemensamhetsanläggning. Villkor, ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad
av allmän plats och allmänna anläggningar
kommer att regleras vidare i genomförandeavtal med respektive fastighetsägare.
Traﬁkverket är väghållare för Hamngatan.
Kvartersmark
De beﬁntliga byggrätterna inom kvartersmark
ges möjlighet att utvecklas och det tillskapas
vidare ett antal nya byggrätter inom planområdet bl a för hotellverksamhet.

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet för allmän plats ska vara
enskilt. Valet av huvudmannaskap grundar
sig på att det ﬁnns en tradition av att tillämpa
enskilt huvudmannaskap på Tjörn, vilket
utgör ett särskilt skäl att frångå huvudregeln
om att kommunen ska vara huvudman för
allmän plats. Tidigare detaljplaner i området
och samtliga närbelägna
detaljplaner förvaltas genom enskilt huvudmannaskap. För att väghållningen inom samhället ska fungera enhetligt föreslås i planen
enskilt huvudmannaskap med en vägförening
som huvudman.
Hamngatan är Traﬁkverket väghållare för.
Avtal
Genomförandeavtal som reglerar utbyggnad av
allmän plats samt allmänna anläggningar
avses att tecknas med hotellexploatören, ägarna av Nötsäter 1:329 samt 1:254 innan planen
antas av kommunen. Exploatörerna förväntas
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bekosta samtliga åtgärder som genomförandet
av detaljplanen kräver, utifrån den nytta som
exploatören har av planen. I genomförandeavtalet kommer även exploatörens skyldigheter
att behandlas mer i detalj bland annat i frågor
såsom ersättning för överlåten mark, ansvar för
utbyggnad av allmän plats, ﬂytt av ledningar,
säkerhet, fastighetsbildningsfrågor m m.
Avtal skall tecknas med Traﬁkverket vilket
reglerar ansvar och kostnadsfördelning för
utbyggnaden av korsningen med Hamngatan.
Avtalet skall vara tecknat innan detaljplanen
antas.
Fastighetsrättsliga frågor
och konsekvenser
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Allmänt
I en detaljplan regleras den framtida
markanvändningen. Detaljplanen ger
i sig inga rättigheter att nyttja marken
såsom planen redovisar utan det krävs
att rättigheter att nyttja marken skapas
genom exempelvis fastighetsbildning och
bildande av gemensamhetsanläggningar.
Flera lagstiftningar är tillämpliga för
plangenomförande, exempel på lagstiftningar
som tillämpas för genomförande av detaljplan
kan vara anläggningslagen, avtalslagen,
expropriationslagen, fastighetsbildningslagen,
jordabalken, ledningsrättslagen och plan- och
bygglagen. Vanligt förekommande typer
av fastighetsbildning som kan vara
aktuella för att genomföra planen är
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t. ex avstyckning, fastighetsreglering,
bildande av gemensamhets-anläggningar.
Fastighetsbildning och upplåtelse av rättigheter
ska ske i enlighet med detaljplanen.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte
vara nödvändiga inom planområdet då berörda
privata fastigheter i stort lämnas oförändrade
och övrig mark ägs av kommunen. I de fall
mark ska upplåtas till allmän plats, ansvarar
kommunen för att ta fram erforderliga avtal
för de fall markåtkomsten inte redan är löst. I
de fall mark ska överföras mellan fastigheter,
ansvarar berörda fastighetsägare för erforderliga avtal och därmed förknippade kostnader.
Med tanke på att detaljplanen, i några delar,
föreslår delad användning i form av bostäder
och möjligheter till verksamheter, kan det bli
aktuellt att lösa fastighetsbildning med hjälp
av tredimensionell (3D) fastighetsbildning, vilket innebär att fastighet begränsas både i x-,yoch z-led. Här kan det även ﬁnnas möjligheter
till ägarlägenheter.
Fastighetsbildning inom kvartersmark
Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar exploatör eller respektive fastighetsägare
för. Inom kvartersmark kan det bli aktuellt att
inrätta anläggningar för exempelvis parkering.
I de fall som möjlighet ﬁnns att köpa in mark
från kommunen avser kommunen att vara
behjälplig med att upprätta överenskommelser
och ansöka om fastighetsreglering. Förrättningskostnader regleras utifrån nyttan i det
speciﬁka fallet.

Nya fastigheter skall bildas dels för hotellfastigheten och dels för de nya byggrätterna på
den kommunala fastigheten Nötsäter 1:311.
Ett 3D-utrymme ska skapas för hotellfastigheten samt eventuellt även för parkeringsgaraget
och eventuellt för de fastigheter som har delad
användningsform.
Fastighetsbildning vattenområde
Detaljplanen möjliggör att vattenområdet får
överbyggas av hotellbyggnaden. 3D-utrymme
får tillskapas här. Vidare ges möjlighet att
anlägga sjömack vid den yttre piren. Detta
område arrenderas företrädsvis ut.
Servitut
Servitut skapas för nya gångbroförbindelser
från Nötsäter 1:329 (utanför plan) till nya
byggrätten för RPCH.
Servitut kan vidare bli aktuellt beroende på hur
man väljer att dela in kvartersmarken i fastigheter. Bildande av servitut kan ske genom
lantmäteriförrättning eller genom avtal mellan
berörda fastighetsägare.
Servitut för fastigheterna Nötsäter 1:329,
1:320 och 1:325 kan behöva omprövas då de
efter planändring hamnar på allmän plats.
Gemensamhetsanläggning
I dagsläget förvaltas allmän plats i Skärhamn
av Skärhamns vägförening. Allmän plats inom
planområdet förslås ingå i beﬁntlig gemensamhetsanläggning och fortsättningsvis också
förvaltas av Skärhamns vägförening. En
omprövning av beﬁntlig gemensamhetsanläggning föreslås.
Hotellexploatören ansvarar för och bekostar

ut-/ombyggnaden av allmän plats som föranleds av dennes exploatering, för att sedan
lämnas över, utan kostnad, till vägföreningen
för förvaltning. Omfattningen regleras i genomförandeavtal.
Lokalgatan för anslutning till Nötsäter 1:254
ansvarar och bekostar fastighetsägaren utbyggnaden av för att sedan lämnas över, utan kostnad, till vägföreningen för förvaltning. Detta
regleras i genomförandeavtal mellan kommunen, vägföreningen och exploatören.
Ledningsrätt
Beﬁntlig ledning med tillhörande ledningsrätt
berörande den blivande hotellfastigheten ﬂyttas, på exploatörens bekostnad, till annat läge.
Eventuellt säkerställande av kommunala såväl
som icke kommunala ledningars bestånd
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt
ansvarar respektive ledningsägare för. Inom s
k ”u-område” skall ledningsrätt bildas där så
redan inte skett. Bildande av ledningsrätt sker
genom lantmäteriförrättning.
Fastighetskonsekvenser
Nedan redovisas de konsekvenser som planen
medför per fastighet för berörda fastigheter
inom detaljplanen. Redovisningen är översiktlig och bedömningen av rättigheter baserar
sig på fastighetsförteckningen och kan vara
ofullständig eftersom det exempelvis kan ﬁnnasokända avtalsservitut.
Nötsäter 1:258
Fastigheten ges möjligheten att inreda bostäder
dock ej i markplan och i övrigt ändras användningen för att mer anpassas till nuvarande
förhållanden handel, kontor o centrumverk-
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samhet. Utformningsbestämmelse beträffande
färgsättning införs. Fastigheten måste överensstämma med planen för att erhålla bygglov.
Nötsäter 1:303
Fastigheten ges möjligheten att inreda bostäder
dock ej i markplan och i övrigt ändras användningen för att mer anpassas till nuvarande
förhållanden handel, kontor och centrumverksamhet. Utformningsbestämmelse beträffande
färgsättning införs. Fastigheten måste överensstämma med planen för att erhålla bygglov.
Nötsäter 1:257
Fastigheten ges möjligheten att inreda bostäder
dock ej i markplan och i övrigt ändras användningen för att mer anpassas till nuvarande
förhållanden handel, kontor och centrumverksamhet. Utformningsbestämmelse beträffande
färgsättning införs. Fastigheten måste överensstämma med planen för att erhålla bygglov.
Nötsäter 1:256
Fastigheten ges möjligheten att inreda bostäder
dock ej i markplan och i övrigt ändras användningen för att mer anpassas till nuvarande
förhållanden handel, kontor och centrumverksamhet. Utformningsbestämmelse beträffande
färgsättning införs. Fastigheten måste överensstämma med planen för att erhålla bygglov.
Nötsäter 1:295
Fastigheten ges möjligheten att inreda bostäder
dock ej i markplan och i övrigt ändras användningen för att mer anpassas till nuvarande
förhållanden handel och kontor. Utformningsbestämmelse beträffande färgsättning införs.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
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Nötsäter 1:297
Fastigheten ges möjligheten att inreda bostäder
dock ej i markplan och i övrigt ändras användningen för att mer anpassas till nuvarande
förhållanden handel och kontor. Utformningsbestämmelse beträffande färgsättning införs.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Nötsäter 1:328
Planbestämmelserna anpassas till nuvarande
markanvändning, centrumverksamhet samt ges
möjlighet för handel och kontor. Mindre del av
Nötsäter 1:311 skall förvärvas av kommunen
för att säkerställa tillfart till fastigheten.
Nötsäter 1:326
Planbestämmelserna anpassas till nuvarande
användning handel och kontor. Utformningsbestämmelse beträffande färgsättning samt
takmaterial införs.
Nötsäter 1:330
Planbestämmelserna anpassas till
nuvarande användning handel och kontor.
Utformningsbestämmelse beträffande
färgsättning samt takmaterial införs.
Fastigheten belastas av underjordisk ledning
som skall säkerställas med ledningsrätt.
Nötsäter 1:296
Planen innebär inga förändringar av
fastighetens planbestämmelser.
Nötsäter 1:254
Planbestämmelserna innebär att fastigheten
kan byggas ut västerut med handel o kontor.
Utbyggnaden kräver att ny anslutningsväg
anläggs. Stäckningen av denna har anpassats

till terrängen. Varsamhetskrav beträffande
färgsättning samt takmaterial införs.

den nya detaljplanen ligger på allmän plats.
Servituten berör utrymme (1419-764.1),

Nötsäter 1:255
Fastigheten ges möjligheten att inreda bostäder
och i övrigt ändras användningen för att
mer anpassas till nuvarande förhållanden
handel och kontor. Fastigheten belastas av
underjordisk ledning som skall säkerställas
med ledningsrätt.

Nötsäter 1:465
Fastigheten kommer att uppgå i den nya
hotellfastigheten. Nuvarande hyresgäst är
underrättad.

Nötsäter 1:304
Planen innebär inga förändringar av
fastighetens planbestämmelser.
Nötsäter 1:299
Nuvarande användning befästes och utökas
med möjlighet till lagerförsäljning. Byggrätten
utökas med möjlighet till förvärv av mindre
område.
Nötsäter 1:314-15, 1:322-323
Beﬁntliga byggrätter i hamnområdet bekräftas.
Nötsäter 1:320
Beﬁntlig byggrätt bekräftas. Beﬁntliga
servitut på fastigheten Nötsäter 1:311 kan
behöva omprövas/tas bort då de i den nya
detaljplanen ligger på allmän plats. Servituten
berör balkong/trädäck (1414-90/48.1), tillträde
(1414-90/48.2), samt utrymme (1414-90/48.3),
Nötsäter 1:335
Fastigheten ges möjligheter att förutom
nuvarande planbestämmelse om hamnanknuten
verksamhet också bedriva handel i fastigheten.
En anpassning till nuvarande förhållanden.
Beﬁntliga servitut på fastigheten Nötsäter
1:311 kan behöva omprövas/tas bort då de i

Nötsäter 1:336
Fastigheten ägs av Tjörns hamnar och består
mestadels av vattenområde. Dock ingår kajer
och pirar också i fastigheten. Delar av den
nya hotellfastigheten ingår i 1:336 och skall
överföras till den nya hotellfastigheten. Vidare
ﬁnns möjlighet att anlägga sjömack inom
fastigheten och även nya sjöbodar.
Nötsäter 1:329
Fastigheten har idag servitut som belastar
kommunens fastighet Nötsäter 1:311. Serviuten
belastar allmän plats och kan behöva omprövas.
Servitutet berör sophus (1419-109.2) och
ledningar (1419-109.4).
Nötsäter 1:311
Fastigheten ägs av kommunen och ges i planen
stora utvecklingsmöjligheter. Möjlighet att
anlägga hotellfastighet, ny fastighet bildas.
Möjlighet att utöka Nötsäter 1:329 (utanför
planområdet) med ytterligare byggrätt för
besöksverksamhet. Dessutom ﬁnns det
möjlighet att inom fastigheten ytterligare
utnyttja marken för dels bostäder men också
för handel. Kontor och centrumverksamhet.
Vidare ﬁnns byggrätt för parkeringsgarage.
Byggnationen av detta bör ﬁnansieras
gemensamt av de fastighetsägare i området som
inte kan lösa sitt behov av parkeringsplatser på
egen fastighet.
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Allmän plats mark inom fastigheten upplåts
utan ersättning till Skärhamns vägförening.
Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Genom detaljplanen skapas ett antal byggrätter för nyexploatering inom detaljplaneområdet. Kommunen kommer genom försäljning
av dessa byggrätter få intäkter av detaljplanen. Marken säljs i enlighet med kommunens
markpolicy.
I planen ﬁnns kvartersmark som planläggs för
att tillskapa boendeparkeringar. De fastigheter
som har behov av parkering avses det bildas
en gemensamhetsanläggning för, och
för upplåtelsen av marken betalar de ingående
fastigheterna ersättning, vilket ger intäkter till
kommunen. Ersättning för exploatörens markåtkomst för anordnande av tryckbank på kommunens vattenområde ger intäkter. I samband
med bildande av gemensamhetsanläggning
för allmän plats, kan kommunen ha vissa
kostnader. Kostnader uppstår även när servitut
på allmän plats skall ersättas. Detta avses regleras vidare i ett genomförandeavtal. Fastigheterna åsätts vid förrättningen andelstal med
vilka fastigheten framgent kommer svara för
drift och underhåll av allmän plats.
Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna
Exploatörerna bekostar samtliga anläggningar
inom kvartersmark samt utbyggnaden av de
allmän platsanläggningar som behövs för
respektive kvarter.
Vidare måste de exploatörer som inte kan lösa
sitt respektive fastighets behov av parkering
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vara med och medﬁnansiera ev. parkeringsanläggning på kommunal mark.
Exploatörerna bekostar ombildning av beﬁntlig gemensamhetsanläggning.
Ekonomiska konsekvenser för övriga
Flertalet fastigheter inom planområdet ges
möjlighet till utökade byggrätter alternativt
ändrad användning i och med detaljplanen.
De fastighetsägare som ges möjlighet att köpa
planlagd mark betalar ersättning till kommunen
i enlighet med principen som anges i kommunens markpolicy samt står för därmed sammanhängande kostnader såsom exempelvis
förrättningskostnader.
Skärhamns vägförening får ett utökat område
för drift och underhåll. Dock ingår merparten
av allmän platsmarken redan idag i föreningens förvaltning så kostnadsökningen torde
vara marginell. Kostnaden för ombildning av
beﬁntlig gemensamhetsanläggning regleras i
genomförandeavtal med exploatörerna.
Tekniska frågor
VA, Dagvatten
Kommunalt vatten och avlopp ﬁnns i området.
I dagsläget omfattas samtliga fastigheter
av verksamhetsområde för kommunalt vatten,
avlopp och dagvatten. Tjörns kommun är huvudman för fastigheter som omfattas av verksamhetsområde vilket innebär att kommunen
ansvarar för anläggande, drift och underhåll av
den allmänna vattenanläggningen.

Vägar
Traﬁkverket är huvudman för Hamngatan som
behöver ny utformning av korsningen till planområdet. Detta skall regleras i avtal med Traﬁkverket. Övriga vägar som skall byggas nya
eller som ﬁnns utbyggda i planområdet, avses
tas in i beﬁntlig gemensamhetsanläggning.

respektive ledning.
Tillstånd
Exploatören/berörd fastighetsägare ansvarar
för och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser
etcetera för genomförandet av exploateringen
inom detaljplanen.

Parkering
I första hand skall fastigheterna inom planområdet lösa sitt parkeringsbehov inom den egna
fastigheteten. Detaljplanen ger dock möjlighet
att såsom gemensam åtgärd anlägga parkeringsgarage på kommunens fastighet Nötsäter
1:311. Utformning av lösning får under planläggningstiden utredas vidare men kan antingen vara av den modell att ﬂera parter går in
och ﬁnansierar utbyggnaden och sedan bildar
gemensamhetsanläggning för parkeringsgaraget. Eller så kan en part bygga garaget och
övriga parter erlägga ersättning som täcker
deras behov av parkering.
Tekniska utredningar/undersökningar
Av detaljplanen framgår vilka utredningar/undersökningar som är utförda i samband detaljplaneläggningen.
Berörd exploatör/fastighetsägare ansvarar för
att ta fram eventuellt tillkommande tekniska
utredningar för att genomföra detaljplanen till
exempel erforderlig marksanering.
El- och teleförsörjning
Det är exploatörernas ansvar att samråda med
nätägare kring villkoren för anslutning av
planerad bebyggelse. Varje ledningshavare
ansvarar för att söka erforderliga rättigheter för
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10. KONSEKVENSER AV
PLANENS GENOMFÖRANDE
Innehållet i detaljplan överensstämmer med
programmet. Föreslagen exploatering innebär en förtätning av tätorten Skärhamn vilket
innebär att enbart mindre naturområden tas i
anspråk och redan utbyggd infrastruktur kan
nyttjas. Detaljplanen överensstämmer med
intentionerna i kommunens översiktsplan.
Miljökonsekvenser
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen
(PBL) och 6 kap 11 § Miljöbalken (MB).
Kommunen anser att planens sammanlagda effekter kan antas medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet
eller hushållningen med mark, vatten och
andra resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.
Planens miljöpåverkan, och
åtgärder för att förebygga och mildra den, hanteras i separat miljökonsekvensbeskrivning.
Strandskydd
Gällande plan innebär att ett stort område i
centrala Skärhamn ligger utanför strandskydd.
Stora delar av detta område kommer att planläggas som naturmark och här kommer strandskyddet återinträda, vilket kommer innebära
ett utökat skydd för de värden strandskyddet
värnar. Inom kvartersmark samt inom mark
planlagd som gata och torg föreslås strandskyddet upphävas. Förutsättningarna för ett
upphävande av strandskyddet har redogjorts
för utförligt på sid 10-14 i denna planbeskrivning.
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Att ge ﬂer arbetstillfällen, skapa underlag för
en bättre kollektivtraﬁk och ge förutsättningar
för en hållbar turism anser kommunen vara ett
angeläget allmänt intresse som kommer både
Tjörnbor och besökare till gagn. Avsaknaden
av ett hotell på Tjörn har dessutom under lång
tid varit hämmande för utvecklingen av ett
stort antal olika näringar. Det ﬁnns inga platser på Tjörn som har bättre förutsättningar för
ett hotell med den karaktär som föreslås och
närheten till kollektivtraﬁk, beﬁntliga verksamheter, gästhamn, badplats och Nordiska
Akvarellmuseet gör platsen idealisk. Man kan
dessutom se en möjlig utveckling av turism
som kan nå platsen med kajak eller färja sommartid och cykel året om.
Landskapsbild
Detaljplanen ger möjligheter till byggnation
som om de genomförs kommer att
påverka landskapsbilden både från hamninloppet och från land. Den största påverkan på
landskapsbilden ger placeringen och utformningen av hotellbyggnaden på piren upphov
till. Den kommer att vara väl synlig från havet
och även synas från bebyggelsen i de gamla
delarna av Skärhamn och i Källstången i Norra
hamnen. Södra Hamnen sedd från havet domineras redan idag av stora byggnadsvolymer
som Skärhamns frys, kontor, Segelsällskapet
och i bakgrunden Akvarellmuseet.
En ny hotellbyggnad så som planen ger möjlighet till kommer att bli ett dominerande
inslag i vyn mot Skärhamn sedd från hamninloppet, men den kommer inte att skymma
samhällets äldre delar i hamnen eller de norra
delarna. Den vita bebyggelsen på berget och
kyrkan, som är ett landmärke och kännetecken
för Skärhamn, kommer fortsatt att vara synliga

från havet. Piren där hotellet planeras erbjuder
lättillgänglig utsikt över skärgårdslandskapet och närhet till öppet hav. Då piren även i
fortsättningen kommer att vara öppen för allmänheten kan användningen som utsiktsplats
fortsätta.
Den föreslagna utbyggnaden av Akvarellmuseet tillsammans med de övriga utbyggnaderna
som detaljplanen medger innebär att delar av
berget blir helt dolt av bebyggelse. Fortsättningen på berget, vid badplatsen och söderut,
är dock fortsatt orört.
Den föreslagna bebyggelsen i Dalen innebär
en omfattande utbyggnad som beroende på
utformning och innehåll antingen förstärker
nuvarande karaktär eller förändrar den mot
bostadsmiljö. Detaljplanen medger höjder och
volymer som ger möjlighet till en betydligt
mer storskalig arkitektur än i till exempel de
gamla delarna av Skärhamn, men som påminner om beﬁntlig bebyggelsen i Södra Hamnen
idag. Den föreslagna bebyggelsen i Dalen
kommer att till stor del vara dolt av berget från
ﬂera håll, men synligt från bryggorna. En ny
väg uppe på berget kan innebära bergschakt
och bankar som kan bli synliga på långt håll
från havet om den inte utförs med noggrann
anpassning till terrängen.
Sociala konsekvenser
Planen bidrar till att utveckla centralorten
Skärhamn. Ett ökat utbud av bostäder på orten
innebär underlag för service och kollektivtraﬁk
vilket har betydelse för en hållbar utveckling i
kommunen.
Planen syftar till att skapa förutsättningar för
ett ökat utbud av service och verksamheter i
Södra hamnen. Områdets redan betydande roll

som besöksmål förstärks bland annat genom
tillkomsten av hotellverksamhet och utbyggnad av Akvarellmuseet. Detta bidrar till att
stärka besöksnäringen i Skärhamn och Tjörns
kommun som helhet och kan därmed bidra till
en positiv ekonomisk utveckling för lokalsamhället.
De föreslagna förändringarna ändrar områdets karaktär från att huvudsakligen bestå av
verksamheter till ett mer varierat innehåll med
inslag av bostäder och stärkta förutsättnignar
för besöksnäringen samtidigt som hamnanknutna verksamheter ﬁnns kvar. Sammataget
skapas förutsättningar för området att bli en
levande del av Skärhamn. De nya funktionerna ger underlag för att mångfalden av
människor ska kunna öka, något som berikar
det sociala livet. Fler människor kommer att
visats i området under en större del av
dygnet vilket leder till en ökad känsla av
trygghet.
Tillgänglighet
Topograﬁn längs vägar och gångstråk inom
planområdet är i huvudsak ﬂack vilket torde ge
goda förutsättningar för en god tillgänglighet.
Höjderna i planområdets södra del är svårare
att tillgängliggöra .
Barnperspektiv
För barnen i området ﬁnns ingen särskild
utpekad lekplats, utan slutsattsen är att fria
ytor i närområdet (badplats och naturområden)
används för lek.
Barn boende inom planområdet behöver korsa
Hamnvägen för att komma till skolor och
förskolor.
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