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1. Inledning

Planhandlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör denna planbeskrivning som 
ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften 
som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolk-
ningen av planen.

Detaljplanen består av:
• Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser

Till detaljplanen hör:
• Illustrationskarta i skala 1:1000
• Grundkarta i skala 1:1000 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)
• Planbeskrivning (denna handling)
• Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)

Utredningar:
• Aröd - MKB för detaljplan Rönnäng 1:65 m.fl., Ramböll, 2018-08-29
• Bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning. Markradonunderökning. Bergab,  

2017-03-24. 
• Projektering-PM/Geoteknik. Aröd, Tjörn, detaljplan. Bohusgeo AB, 2018-01-25.
• Lokaliseringsutredning, småbåtshamnar på Tjörn. COWI AB, december 2012. 
• Marinbiologisk undersökning. Kartläggning av marina bottnar utanför Ängholmen Tjörns   

kommun. HydroGIS AB, rapport 124. 
• Marinbiologisk undersökning inför planerad småbåtshamn vid Getryggen i Rönnäng, Tjörns 

kommun. HydroGIS AB, rapport 866. 2018-05-02. 
• Naturvärdesinventering Aröd, Tjörns kommun. Norconsult AB, 2016-09-21.
• Inventering av groddjur i Aröd, Tjörns kommun. Norconsult AB, 2017-05-29.
• Dagvattenutredning inför detaljplan. Detaljplan Rönnäng 1:65 m.fl., Aröd. SWECO rapport,  

 2017-08-29.

Omnämns ej i MKB:
• Arkeologisk undersökning, Lödöse museum, 2017-10-16.
• Trafikutredning för detaljplan: Marina, bostäder och verksamhet - Aröd detaljplan Rönnäng   

1:65, Aröd 1:241 m.fl., Tjörn, Norconsult AB, 2017-04-11
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2017-07-10
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Detaljplaneprocessen, Utökat planförfarande

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

Utökat förfarande
Ändringar jämfört med normalt planförfarande:

- Förslaget kungörs inför samråd
- Samrådskretsen får begränsas
- Samrådet ska vara minst tre veckor
- Inför granskning sker en underrättelse istället för som tidigare kungörelse 
(vid byte av planförfarande från standard till utökat sker kungörelse inför granskning) 
- Granskningstiden ska vara minst tre veckor
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
utbyggnad av bostäder och att utveckla en 
småbåtshamn i anslutning befintlig hamn- och 
industriverksamhet. Totalt medges utbyggnad 
av ca 24 villor och ett antal mindre antal par-
hus. Småbåtshamnen ger utrymme för ca 350 
båtplatser med tillhörande utbyggnadsmöjlig-
heter för förråd, lager samt handel och service. 
Till hamnverksamheten ingår även funktioner 
så som latrin- och avfallsmottagning, båtför-
säljning, uthyrning samt parkering/angöring 
och för uppställningsytor för småbåtar. Planen 
möjliggör även utbyggnadsmöjligheter för 
befintlig industriverksamhet, Klädesholmen 
Seafood AB. Planförslaget har stöd i gällande 
översiktsplan (ÖP 13). I tätortsstudien Rönn-
äng- Bleket-Klädesholmen utpekas planom-
rådet som lämplig plats för småbåtshamn och 
bostäder (Tjörns kommun 2007). 

Rönnäng, Bleket och Klädesholmen har alla 
förutsättning för att ge möjlighet till attraktiva 
boenden. Närheten till den bohuslänska skär-
gården med tillhörande bad- och båtliv samt 
den äldre pittoreska bebyggelsen skapar en 
attraktiv boendemiljö. 

Det planerade bostadsområdet ska bidra till 
att knyta ihop Rönnäng och Bleket. Det nya 
området kan utgöra en länk mellan samhäl-
lena. Redan idag finns en gång- och cykelväg 
mellan Bleketskolan och Rönnäng och två 
befintliga hus inom området. Genom den nya 
bebyggelsen stärks kopplingen mellan orterna 
ytteligare. Orterna kan utvecklas och bli ro-
bustare och det skapas förutsättningar för den 
lokala servicen samt ökar underlaget för god 
kommunikationer. 

Det nya bostadsområdet bedöms som lämpligt 
för varierad bebyggelse med friliggande hus 
och parhus. Utformning av placering anpassas 
till den kuperade terrängen. Småhusbebyg-
gelse tillgodoser behov från barnfamiljer och 
området bedöms som attraktivt eftrosm här 
finn närhet till infrastruktur, skola, service och 
fritidsaktiviteter.

Många väljer att bosätta sig i eller besöka 
Tjörns kommun på grund av närheten till havet 
och möjligheten att ha tillgång till båt. Efter-
frågan på båtplatser är idag stor, både på Tjörn 
och i Göteborgsregionen som helhet. Särskilt i 
juli månad sker en överbeläggning i gästham-
narna. I ÖP13 konstateras att genom utveck-
ling av befintliga och nya anläggningar för 
småbåtslivet, kan tillgängligheten och servicen 
förbättras. Detta medför också en kanalisering 
av båtlivet till mer tåliga områden vilket kan 
minska belastningen på känsliga naturmiljöer, 
bland annat i ytterskärgården. 

Lokalisering av en småbåtshamn till Aröd har 
bedömts lämplig ur flera aspekter. Området är 
väl skyddat från väder, ligger i redan planlagda 
områden, har nödvändig infrastruktur på land 
och det finns verksamheter med inriktning på 
hamn- och båtservice i närområdet. Lokalise-
ringen har också stöd i kommunens underlag 
för småbåtshamnplanering. 

Plandata
Läge

Planområdet är beläget mellan Bleket och 
Stansvik i den sydvästra delen av Tjörn. Om-
rådet omfattar havsviken mellan Bockholmen i 
norr och Ängholmen i söder samt angränsande 
bergsluttning öster om Stansviksvägen (väg 



7

Myggenäs korsväg

Planområdets ungefärliga avgränsning

169). Planområdet karaktäriseras av klippland-
skap med spridda fritidshus. I söder angränsar 
planområdet till Stansviks industriområde med 
blandade verksamheter inom tillverknings- och 
serviceindustrin. Dessutom är Tjörns ishall be-
lägen här. I den norra delen av planområdet, i 
angränsning till Springholmen, finns en bygg-
varuhandel, ett bageri samt kajakuthyrning. 
Cirka 400 meter öster om planområdet ligger 
Klädesholmens nya kyrkogård. 

Övriga målpunkter är Bleketskolan nordöst om 
planområdet och Klädesholmen med bland an-
nat flera restauranger och en livsmedelsbutik, 
nordväst om planområdet. Söder om planom-

rådet ligger samhället Rönnäng med bland 
annat livsmedelsbutik och Rönnängs skola.

Areal och markägoförhållanden

Planområdet omfattar cirka 12 hektar. Hu-
vuddelen av marken är privatägd förutom 
fastigheten Rönnäng 1:539 som ägs av Tjörns 
kommun. I området finns även befintliga sam-
fälligheter.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår 
av fastighetsförteckningen som är tillhörande 
planen.
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2. Tidigare ställningstaganden

Behovsbedömning
Enligt plan- och bygglagens 4 kap. 34 § ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprät-
tas om detaljplanen medger en användning av 
mark, byggnader eller andra anläggningar som 
kan innebära en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser. En behovsbedömning för 
detaljplan Aröd är genomförd 2012-12-06 
och reviderad 2015-01-30. Enligt behovsbe-
dömningen kan detaljplanen förutses innebära 
betydande påverkan på miljön till följd av: 
• muddring och utfyllnader i vatten vid   

anläggande av småbåtshamn 
• förändrad landskapsbild när oexploate-  

rade områden i bergssluttningar tas i   
anspråk för bostäder 

En miljöbedömning genom upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet 
med PBL och MB har därför ansetts behöva 
genomföras. Det övergripande syftet med mil-
jöbedömningen är att integrera miljöaspekter-
na i detaljplanearbetet för att främja en hållbar 
utveckling. Miljöbedömningen ingår i miljö-
konsekvensbeskrivningen (MKB) som utgör 
ett samrådsunderlag samt ett beslutsunderlag 
för kommunen vid antagande av detaljplanen.

Riksintressen
Planområdet omfattas av eller gränsar till 
område av riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken.

Högexploaterad kust 

Planområdet omfattas av riksintresset högex-
ploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. 
Inom riksintresset, som omfattar södra Sveri-
ges kust från Lysekil till Oskarshamn, får fri-
tidsbebyggelse endast komma till stånd i form 
av komplettering till befintlig bebyggelse. 
Även annan fritidsbebyggelse får komma till 
stånd om den tillgodoser det rörliga friluftsli-
vets behov. 

Naturvård 

Norr om Rönnäng och 300 meter öster om pla-
nområdet finns naturreservatet Tuveslätt som 
är av riksintresse för naturvården. Tuveslätt 
utgörs av naturbetesmark, öppen hagmark 
och ljunghed med hävdgynnad flora. Cirka 
två kilometer sydväst om planområdet finns 
naturreservatet och Natura 2000-området Pater 
Noster-skärgården med geologiska och marina 
värden samt betydelse för fågel.

Friluftslivet 

Planområdet omfattas inte av riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det 
omges dock av det vidsträckta riksintresset 
Södra Bohusläns kust med rekreationsvärden i 
form av ”naturstudier, kulturstudier, strövande, 
bad, båtsport, kanoting, fritidsfiske”.
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Riksintresse för naturvård vid sydvästra Tjörn (grön rastrering). Tuveslätt syns norr 
om Rönnäng medan delar av Pater Noster skärgården syns i sydväst. Bild från 
MKB:n.

Riksintresse för friluftsliv, Södra Bohusläns kust, SV Tjörn (grön rastrering). Bild från 
MKB:n.
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Översiktliga planer
Av den kommunala översiktsplanen (ÖP13) 
framgår att kommunens önskan är att öka 
befolkningen och antalet åretruntboende på 
Tjörn. Den i ÖP13 föreslagna lokala struktur-

Från den kommunala översiktsplanen (ÖP 13), strukturbild med de olika utvecklingsområdena.

bilden för Tjörn ger en samlad bild av kommu-
nens långsiktiga planeringsinriktning. Befolk-
ningsökningen ska i huvudsak koncentreras till 
utpekade områden utifrån antagna tätortstudier.
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Utvecklingsmöjligheter, från Tätortsstudien (Tjörns Kommun 2007). 

Detaljplanen Aröd ingår i det större området 
Rönnäng/Bleket/Klädesholmen där en tätort-
studie genomförts. Tätortstudien (Tjörns kom-
mun 2007) identifierar bland annat följande 
utvecklingsbehov: 
• Förbättra tillgängligheten mellan sam  

hällena och skapa förutsättningar för   
ett rikt fritidsliv. 

• Stärka den kommersiella servicestruk-  
turen genom utformning av ett sam  
manhängande stråk för kommersiell   
och offentlig verksamhet. 

• Utveckla besöks- och upplevelsenä- 
ringen med ökad kapacitet i form av båt-
platser, parkeringsplatser, hotell/vandrar-
hem. 

• Bygga ut hamn och badplatser liksom   
lättillgängliga promenadstråk. 

Vid utformningen av detaljplanen Aröd   
ska dessa utvecklingsbehov beaktas. 

I enlighet med tätortsstudien så anges följande 
för de områden som avses planläggas:
• Mellan Bleket och Rönnäng, utmed cykel-

banan från Bleketskolan, finns ett område 
som lämpar sig för varierad bostadsbe-
byggelse. Området kan tänkas utgöra 
en länk mellan samhällena och det har 
närhet till infrastruktur, skola och service. 
Området bedöms som lämpligt för varie-
rad bebyggelse med friliggande hus och 
flerbostadshus. 

• Småbåtshamn - Vid lilla getryggen finns 
en naturlig vattenspegel i skyddat läge 
som skulle kunna lämpa sig för småbåts-
hamn/gästhamn. Strandpromenaden mel-
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lan Bleket och Rönnäng skulle naturligt 
knyta samman hamnen med samhällena. 
I anslutning till hamnen skulle ett mindre 
område kunna utvecklas för service, cen-
trumverksamheter och boende. Småbåts-
hamnen byggs ut för såväl boende i hela 
tätortsområdet som för båtgäster. Marken 
och vattenrätten ägs till viss del av kom-
munen.

I den utredning för småbåtshamnplanering på 
Tjörn (Ramböll 2014), som togs fram som ett 
följduppdrag till översiktsplanen, poängte-
ras fördelarna med att lokalisera nya hamnar 
i anslutning till planlagda områden eller till 
verksamhet/bebyggelse på landsidan. Då kan 
redan befintlig infrastruktur, både på land och 
i vatten, utnyttjas för den nya lokaliseringen. 
Området kring Springholmen finns med i ut-
redningen som ett tänkbart område för nyetab-
lering av småbåtshamn.

Detaljplaner
I området finns två befintliga detaljplaner som 
delvis kommer att ersättas av den aktuella 
planen. Ingen av de gällande detaljplanerna har 
genomförandetid kvar. Dessa är: 
• Ändring och utvidgning av Byggnadspla-

nen för Bleket och Rönnäng omfattande 
Stansviks industriområde, norra delen, 
1988-08-04. 

• Detaljplan för del av Aröd 1:241 m.fl. 
fastigheter, Blekets samhälle,  
2008- 04-10.

Den östra delen av aktuellt planförslag berör 
byggnadsplanen för norra delen av Stansviks 
industriområde från 1988, som medger indu-

strietablering. Detaljplanen från 2008 har haft 
för avsikt att släcka ner del av de byggrätter 
som den äldre detaljplanen från 1988 medgav. 
Avsikten vara att upphäva byggrätten, till för-
mån för ett skydd, så att naturmark och vatten-
områden kan bevaras. 

Detaljplanen från 2008 medger utbyggnad av 
verksamhet på den nordöstra delen av Spring-
holmen och där havsviken är planlagd som 
öppet vattenområde (W), transporthamn och 
inseglingsränna (W1) respektive skyddsvärt 
vattenområde (W2). Den södra och skydds-
värda delen av viken (W2) har pekats ut av 
främst estetiska skäl, för att bevara den öppna 
vattenspegeln vid Stansviksvägen. I planen 
föreslås även trafikåtgärder för att förbättrad 
tillgänglighet, säkerhet och parkering för den 
befintliga industrimiljön i sin helhet. I nordväst 
planläggs för en inseglingsränna till en mindre 
transporthamn för verksamhetens behov.
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Strandskydd
Strandskyddet ska långsiktigt trygga att med-
borgarna har tillgång till strandområden genom 
allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
För att tillgodose syftena är det enligt huvud-
regeln förbjudet att inom strandskyddsområ-

den vidta vissa åtgärder, bl.a. att uppföra nya 
byggnader. 

Planområdet omfattas idag inte av strandskyd-
det, eftersom det är upphävt i tidigare beslut 
och detaljplaner mellan Bleket och Rönnäng 
inklusive Springholmen. Det är oklart i detta 

Strandskyddsgränsen från Länsstyrelsen. Blåmarkerad yta markerar nuvarande strandskyddsområde. Rosa 
streck markerar gränsen för strandskyddsområdet fram till och med 30 november 2014. 
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område med hur många meter som strand-
skyddet inträder när en ny detaljplan upprät-
tas. Kommunen har under planarbetet utrett 
förutsättningar kring strandskyddet och gjort 
en bedömning, detta redogörs för i PM Strand-
skydd Aröd, Tjörns kommun, 2019-06-19. För 
planområdet är kommunens bedömning att 
strandskyddet återinträder med 300 meter. 

För att området ska kunna bebyggas enligt 
planförslaget kräv att strandskydd upphävs. 
Vid ett upphävande i samband med planlägg-
ning krävs att någon av särskilda skäll som är 
listade i 7 kap 18 c § miljöbalken föreligger. 
De särskilda skälen har avvägds tillsammans 
med andra aspekter i Miljökonsekvensbeskriv-
ningen tillhörande detaljplanen. Ett upphä-
vande av det återinträdda strandskyddet be-
döms inte innebära konsekvenser av betydelse 
för naturmiljön eller det rörliga friluftslivet. 
Nedan redogör för de särskilda skälen. 

Särskilda skäl
För att strandskydd ska kunna upphävas i 
samband med planläggning krävs att någon 
av omständigheterna som är listade i 7 kap 18 
c § miljöbalken föreligger. Endast de listade 
omständigheterna kan utgöra särskilt skäl för 
upphävande av strandskydd. 

1. Området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften

2.  Området genom en väg, järnväg, bebyg-
gelse, verksamhet eller annan exploate-
ring är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen,

3. 3. Området behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför 

området,
4.  Området behövs för att utvidga en pågå-

ende verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området,

5.  Området behöver tas i anspråk för att till-
godose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller

6.  Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.

7. Nedan anges de särskilda skäl som åbero-
pas för upphävande av strandskydd inom 
planområdet.

8.  Området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften

1. Området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften
Det första skälet är aktuellt för en mindre 
del av fastigheten ARÖD 1:241 och RÖNN-
ÄNG 1:510 där områden som idag används 
som uppställningsytor för verksamheter inom 
fastigheterna övergår till vägområde. Även för 
området i söder som utgör en del av fastighe-
ten 1:539 är området redan ianspråktaget. 

2. Området genom en väg, järnväg, bebyggel-
se, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen
Avser skäl för bostadsbebyggelsen som ligger 
på östra sidan väg 169. Inom bostadsområdet 
är det endast aktuellt att upphäva strandskyd-
det inom kvartersmark samt för gatan. Det 
strandskydd som eventuellt återinträder ska 
kvarstå inom naturmark. Bedömningen är att 
väg 169 utgör en sådan barriär som skiljer 
bostadsområdet med strandlinjen. Vägen är 
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utformad med mittrefug och i dag finns få möj-
ligheter att korsa vägen. Väg 169 är sommartid 
trafikerad, då målpunkter för turism nås via 
vägen och trafik som ska till industriområdet 
passerar, vilket ökar vägens barriäreffekt. 

3. Området behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet och beho-
vet inte kan tillgodoses utanför området,
Tredje punkten är aktuell för den delen av 
detaljplanen som avser V1 ”Småbåtshamn. 
Lager, förråd, service, handel samt parkering 
och upplag för båtar medges.” Lager, för-
råd, service och handel som hör samman med 
verksamheten i småbåtshamnen behöver för 
sin funktion ligga i direkt anslutning till ham-
nen. Även parkeringsytor och upplagsplatser 
för båtar lämpar sig att ha i direkt anslutning 
till båthamnen. Området ansluter till befintligt 
verksamhetsområde där verksamheter med 
inriktning mot sjösport finns.

En lokaliseringsutredning (COWI 2012) visar 
på att behovet av båtplatser uppskattas till 
2000 för Tjörns kommun, varav effektivisering 
och utbyggnad av befintliga småbåtshamnar 
bedöms kunna bidra med 1 100 – 1 300 fler 
båtplatser än idag. I översiktsplanen från 2013 
har Tjörns kommun lyft behovet av fler båt-
platser som en prioriterad fråga. Därför har 
underlag för småbåtshamnsplanering på Tjörn 
(Ramböll, 2014) tagits fram. I rapporten finns 
principer för lokalisering och beskrivning av 
förutsättningar. I den mån nya hamnar anläggs 
bör dessa ligga i anslutning till planlagda om-
råden eller i anslutning till infrastruktur/bebyg-
gelse på land. Behovet av båtplatser på Tjörn 
uppskattas till ca 1 200 eller knappt 2000 på 
sikt. Störst behov av båtplatser bedöms fin-

nas vid befintliga tätorter på västra sidan av 
Tjörn. I rapporten sammanfattas förslag till 
förhållningssätt till nyetablering av båtplatser. 
I lokaliseringsutredningen från 2012 pekades 
aktuell vik ut som en av tre alternativa platser 
för nyanläggning av båtplatser, en av de andra 
var också i anslutning till Rönnäng, den tredje 
norr om Stockevik. Det aktuella förslaget samt 
även det andra i anslutning till Rönnäng ligger 
inom detaljplanelagt område redan idag. Det 
aktuella området skulle rymma fler båtplatser 
än alternativen och är därmed fördelaktig för 
utbyggnad.

Inom vattenområde W1 ”Öppet vattenområde” 
och W2 ”Småbåtshamn. Bryggor medges” 
kommer det strandskydd som återinträder 
kvarstå. Genom att strandskyddet inte upphävs 
inom vattenområdet skyddas området från 
framtida intrång. Anläggande av småbåtshamn 
har bedömts vara av den omfattningen att det 
krävs tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken. I 
en sådan tillståndsprövning vägs strandskydds-
intresset in. 

4. Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genom-
föras utanför området,
Fjärde punkten är aktuell för ett mindre om-
råde inom fastigheten ARÖD 1:257 där befint-
lig verksamhet inte kan växa i någon annan 
riktning än mot vattnet. En omlokalisering 
är inte aktuell. För kommunen är det viktigt 
att ge verksamheter möjlighet till att växa det 
innebär ett bibehållet näringsliv och möjlighet 
till arbetsplatser inom kommunen.  
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5. Området behöver tas i anspråk för att till-
godose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området,
Femte punkten bedöms vara aktuell för såväl 
småbåtshamnen (se ovan) som bostadsområ-
det. Behovet av båtplatser på Tjörn är stort, se 
vidare under punkten 3 ovan. Området mellan 
Bleket och Rönnäng har tidigare pekats ut som 
lämpligt för bostadsbebyggelse och en länk 
mellan de två samhällena i en tätortsstudie för 
Bleket-Klädesholmen-Rönnäng 2007. Viktiga 
mål för hela området Bleket-Klädesholmen-
Rönnäng är att kommunen vill skapa förutsätt-
ningar för en utbyggnad av ca 300 bostäder 
med god tillgänglighet till serviceutbud och 
fritidsaktiviteter. 

Kommunen har därefter i sin nya översikts-
plan tagit fram en strukturbild som syftar 
till att förlägga verksamheter och boende till 
befintliga tätorter längs med det huvudstråk 
som utgörs av väg 169 till Rönnäng och väg 
723 till Skärhamn. Planförslaget är i linje med 
översiktsplanens intentioner och har betydelse 
för utvecklingen inom tätortsklustret Bleket-
Klädesholmen- Rönnäng. 

Reglering i detaljplan för att främja  
strandskydd 
Regleringen i planen ska syfta till att bevara 
och utveckla tillgängligheten till havet och 
kustzonen. Bryggor och kajer ska säkerstäl-
las så att området ska vara fritt tillgängliga för 
allmänheten vilket kan ge hamnen en funktion 
som mötesplats och utgångspunkt för frilufts-
liv. Bedömningen är att genom detaljplanen 
kan tillgängligheten till strandområdet öka.
 
Reglering för att tillgodose strandskyddets 
intressen: 

• Allmän plats längs strandlinjen/sjöbodar. 
Allmän plats ska vara sammanhängande 
med omgivande allmän plats.  

• x på kvartersmark, sammanhängande till 
allmän plats för utfyllnad i söder.   
Administrativa bestämmelser om markre-
servat för allmännyttiga ändamål innebär 
att ett område eller utrymme reserveras 
för att ge utrymme för ett visst allmännyt-
tigt ändamål. Anläggningen är avsedd för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik (x). 

Upphävande enl . särskillt 
skäl 3 och 5

Upphävande enl . särskillt 
skäl 2 och 5

Upphävande enl . särskillt 
skäl 4

Upphävande enl . särskillt 
skäl 1
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Upphävande enl . särskillt 
skäl 3 och 5

Upphävande enl . särskillt 
skäl 2 och 5

Upphävande enl . särskillt 
skäl 4

Upphävande enl . särskillt 
skäl 1

Upphävande enl . särskillt 
skäl 3 och 5

Upphävande enl . särskillt 
skäl 2 och 5

Upphävande enl . särskillt 
skäl 4

Upphävande enl . särskillt 
skäl 1

Områden där strandskyddet återinträder och skäl för upphävande.
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3. Förutsättningar

Mark och vegetation
Geotekniska förhållanden

Det aktuella området är cirka 12 hektar stort 
och utgörs av bergspartier. Terrängen utgörs av 
en havsvik som omges av huvudsakligen berg 
i dagen i norr och öster samt ett kajområde i 
söder. De högsta partierna ligger på cirka +20 
till +30 meter över havet.

Genom planområdet löper flera bergsryggar i 
sydöst-nordvästlig riktning. Förekommande 
naturliga bergsslänter och blockslänter bedöms 
vara stabila. I den södra delen av undersök-
ningsområdet löper väg 169 genom en cirka  

8-10 meter hög dubbelsidig bergsskärning 
vilken bedöms vara stabil. Vid industriområdet 
söder om havsviken finns berg i dagen längs 
mittdelen av kajen som löper längs den södra 
stranden. Berget är här platt, lågt och rundat.

En geoteknisk utredning har genomförts för 
anläggandet av småbåtshamn i den grunda 
havsviken väster om Stansviksvägen (Bohus-
geo 2018). Jordlagerprofilen i viken utgörs av 
gyttja och skalsand (0-2 meter) följt av lera ner 
till ett djup av 4 till 25 meter. Under leran finns 
friktionsjord vilande på berg. Utredningen 
konstaterar att släntstabiliteten är otillfredsstäl-
lande och att stabilitetshöjande åtgärder måste 
utföras till följd av planerad utfyllnad och 
muddring.

Jordartskarta från SGU.
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Förorenad mark

Marken i området är såvitt känt inte förorenad 
men planområdet angränsar till industrimark 
och tidigare utfyllnader. Exploatering i de 
strandnära lägena bör föregås av provtagning 
av föroreningshalter i ytliga jordlager. I januari 
2018 togs sedimentprov vid fem stationer i 
havsviken vid Springholmen, inom området 
för den planerade småbåtshamnen. Halterna 
av de analyserade ämnena var huvudsakligen 
mycket låga till låga. Några ytprov innehöll 
medelhöga halter av Cd, Cu, PAH och PCB. 
Halterna var genomgående något högre i ytliga 
sediment än i djupare sediment (Hydrogis 
2018).

Radon

Mätresultat som tagits fram i samband med 
den geotekniska utredningen visar sammanta-
get på att berggrunden inom aktuellt undersök-
ningsområde utgörs av normalradonmark.

Marin miljö 

Vattenområdet är påverkat av utfyllnader för 
industrietablering. Springholmen och Änghol-
men var öar på 1950-talet, avskilda från Tjörn 
av grunda sund. Sunden är nu ersatta av anlagd 
mark för småindustri och handel. Viken kring 
Springholmen förbinds med omkringliggande 
kustvatten av tre smala sund mot väster och 
en vägkulvert i norr (mellan Tjörn och Bock-
holmen). Vattenomsättningen i viken är därför 
begränsad. 

Marinbiologiska undersökningar inklusive 
sedimentprover för analys av miljögifter har 
gjorts av Hydrogis 1995, 2013 och 2018. 
Undersökningarna visar att havsviken har i sitt 
nuvarande tillstånd ett lågt till måttligt marin-
biologiskt värde (klass 3-4), vilket dock har 

ökat jämfört med situationen för 20 år sedan 
då värdet var extremt lågt till lågt (klass 1-3). 
Orsaken till det förbättrade tillståndet beror på 
att utsläppen från dåvarande Ängholmens fisk-
mjölsfabrik, som var belägen på Ängholmens 
västra del, har upphört. Vid en jämförelse med 
hur den marina miljön var i viken för 20 år 
sedan, så har en betydande förbättring inträf-
fat, vilket främst kännetecknas av att de då 
omfattande mattorna med fintrådiga grönalger 
numera har försvunnit. Det antas att nuvarande 
status i viken kommer att kvarstå på ungefär 
samma nivå i framtiden, dvs. inga ytterligare 
förbättringar av tillståndet kan förväntas. 

Viken utgörs huvudsakligen av mjukbottnar 
av gyttja och skalsand med inslag av skal och 
skalfragment. Vid undersökningarna uppvi-
sade bottnarnas yta en normal ljusgrå färg men 
några millimeter under sedimentytan observe-
rades svavelväte och svarta svavelutfällningar 
som visar på syrebrist. Vegetationen är gles 
med fläckvis förekomst av tarmtång samt 
enstaka förekomster av snärjtång, blåstång och 
havssallad. I den norra delen av viken före-
kommer även karragentång och sargassosnärja. 
Några bestånd av ålgräs eller nating förekom-
mer inte, trots att de grunda mjukbottnarna är 
av den typ där framförallt nating borde kunna 
förekomma. 

Vidare har man funnit förekomst av främst 
havsborstmaskar, snäckor, slammärla, musslan 
Abra nitida, pungräka och hästräka. Förutom 
pungräka, som var talrik, förekom arterna 
genomgående i låga tätheter. I den norra delen 
av viken observerades även strandsnäcka och 
sparsamt med blåmusslor. Viken bedöms ha 
viss potential för födosök och som uppväxt-
område för fisk, främst skrubbskädda, lerstubb 
och ål.
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Land- och sötvattensmiljö 

De landliggande delarna av planområdet 
utgörs av hällmarker med berg samt lågvuxen 
vegetation av främst rönn, björk, en, sälg, vide, 
nypon och ljung i sänkor och skrevor. Området 
är i en igenväxningsfas där tidigare åkerlap-
par och betesmarker långsamt växer igen med 
lövsly och buskvegetation. Utfyllnader har 
skett längs vägar och vid den anlagda industri-
marken på Springholmen och Ängholmen. 

Sötvattensmiljöerna utgörs av tre små vatten-
samlingar i hällmarkerna öster om Stansviks-
vägen. De tre gölarna är näringsfattiga med en 
vegetation av bland annat säv, starr, vit näck-
ros, gäddnate, vitmossa och sydbläddra. 

Vid en naturvärdesinventering (Norconsult 
2017) framkom att följande områden inom 
planområdet bedömdes ha visst naturvärde 
(klass IV): 

• De tre vattensamlingarna i hällmarkerna 
öster om Stansviksvägen. De två små 
gölarna upptar tillsammans cirka 250 kva-
dratmeter medan den större vattensam-
lingen upptar cirka 1 600 kvadratmeter. 

De bedöms ha ett visst naturvärde genom 
att de utgör en annorlunda naturmiljö i ett 
hällmarksdominerat landskap, och därmed 
bidrar de till en ökad biologisk mångfald. 

• Ett område med ung lövskog, på delvis 
storblockig mark, längs den östra gränsen 
av planområdet. Området erbjuder många 
skyddande miljöer, för t ex småfåglar, 
liksom gott om rönn och fågelbär. 

• Ett litet blockrikt område med både större 
och mindre naturstensblock. Området be-
döms utgöra en potentiell övervintrings-
miljö för grod- och kräldjur och bedöms 
även erbjuda småmiljöer för andra djurar-
ter. 

• Landstranden längs Springholmens södra 
och västra strandlinje. Huvuddelen av om-
rådet utgörs av klippstrand, särskilt i den 
västra delen. Stranden bedömdes ha ett 
visst naturvärde på grund av den naturliga 
strandmiljön med ganska riklig förekomst 
av den fridlysta växten bohusmarrisp.

En inventering av groddjur har genomförts i de 
tre små vattensamlingarna. (Norconsult 2017) 
Syftet var att dokumentera eventuell grodlek 
eller förekomst av salamandrar. Varken gro-

De två gölarna, bild från naturvärdesinventeringenOmrådet, bild från naturvärdesinventeringen
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dor, grodrom eller grodyngel noterades och 
det bedömdes inte troligt att gölarna används 
som reproduktionsområde för grodor. Däremot 
noterades mindre vattensalamander i samtliga 
vattensamlingar. Flest individer fanns i den 
stora gölen. Mindre vattensalamander och 
bohusmarrisp omfattas av fridlysningsbestäm-
melser i 6 § respektive 8 § Artskyddsförord-
ningen (2007:845). Det innebär för mindre 
salamander att det är förbjudet att döda, skada 
eller samla in arten. Om gölarna påverkas 
av exploateringen ska komensationsåtgärder 
genomföras. 

För bohusmarrisp innebär fridlysningen att det 
är förbjudet att plocka, gräva upp eller på an-
nat sätt ta bort eller skada exemplar inklusive 
frön. De två arterna är dock inte hotade enligt 
den svenska rödlistan. 

Tre rödlistade fågelarter har observerats i om-
rådet enligt Artdatabankens artportal: 
• Ejder, sårbar (VU), födosök,  

februari 2017. 
• Havsörn, nära hotad (NT), födosök, fe-

bruari 2016. 
• Gråtrut, sårbar (VU), födosök,  

mars 2000. 

Fornlämningar och kulturhistoria
Fornlämningar har påträffats inom planområ-
dets norra del. En av dem är av lämningstypen 
boplats och härstammar troligtvis från neoli-
tisk tid eller tidig bronsålder. Den andra består 
av två husgrunder. Husgrunderna härstammar 
enligt den arkeologiska undersökningen från 
sent 1800-tal. 

Fornlämningen Stenkyrka 100:1 är belägen 
utanför planområdet och berörs inte av den 
föreslagna exploateringen.

Landskapsbild
Området öster om Stansviksvägen är förutom 
några enstaka hus, relativt obebyggt idag. Den 
största arealen består av naturmark med berg 
i dagen och hav. Området är relativt kuperat 
med en del våta lågpartier. Det finns även tre 
mindre gölar inom området.
 Sett från havet och Klädesholmen domineras 
området mellan Bleket och Rönnäng av Stans-
viks industriområde, med tre vindkraftverk, 
samt de höga bergspartierna på Springholmen, 
ögruppen Lilla Getryggen och Ällingarna samt 
Ängholmen. Från väster bedöms planområdet 

Områdesbild från fornsök med fornlämningar.
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till stor del vara insynsskyddat av de utanför-
liggande höjdryggarna.

Från Stansviksvägen är planområdet väl syn-
ligt, såväl havsviken i väster som sluttningen 
i öster. I kommunens tätortstudie framhålls 
höjdryggen strax söder om Bleket, inklusive 
sydsluttningen ned mot Springholmen, som 
viktiga för landskapsbilden och känsliga för 
exploatering.

Bebyggelse
Inom planområdets östra del finns två befint-
liga hus. De är utförda med träfasad i vitt och 
grått, 1-2 våningar höga med varierad takut-
formning.

Planområdets västra del angränsar till befintligt 
industriområde i norr och söder. Bebyggelsen 
präglas av storskaliga verksamhetslokaler i 
2-3 våningar med tak och fasad i plåt eller trä. 
Byggnaderna omgärdas av asfalterade parke-
ringsytor, båtuppställningsplatser och höga 
stängsel. I den norra delen finns även några 
mindre bodar i målat trä med tak av tegelpan-
nor.

Service
Bleketskolan är belägen drygt 100 meter norr 
om planområdet. Här går lite drygt 200 elever 
fördelat på 9 olika klasser för årskurs 7, 8 och 
9. Västerut finns Klädesholmen med bland an-
nat flera restauranger och en livsmedelsbutik, 
nordväst om planområdet. Cirka 400 meter 
öster om planområdet ligger Klädesholmens 
nya kyrkogård. Söder om planområdet lig-
ger ett verksamhetsområde med bland annat 
Rönnängs ishall. Ytterligare längre söderut, 
cirka 1,5 kilometer, ligger samhället Rönnäng 
med bland annat livsmedelsbutik, Rönnängs 
skola med årskurs förskoleklass till årskurs 6. 
Här finns även fritidsgård och förskola. I den 
norra delen av planområdet, i angränsning till 
Springholmen, finns en byggvaruhandel, ett 
bageri samt kajakuthyrning.

Närhälsan Skärhamn ligger cirka 10 minuter 
bort med bil alternativt cirka 30 minuter med 
kollektivtrafik och Närhälsan Tjörn knappt 15 
minuter bort med bil, alternativt 30-40 minuter 
med kollektivtrafik. Tjörns Kommunbibliotek 
ligger beläget i Skärhamn, cirka 30 minuter 
bort med kollektivtrafik, alternativt cirka 10 
minuter med bil.

Befintlig bebyggelse, foto Johan Thein Befintlig bebyggelse, foto Sofia Larsson
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Störningar
Trafikbuller

Väg 169 tillhör det övergripande huvudvägnä-
tet och skyltad hastighet är 70 km/tim i höjd 
med planområdet. Enligt stickprovsmätningar 
på väg 169, genomförda på uppdrag av Tra-
fikverket 2013, så trafikeras vägen med en 
ÅDT på 2500 fordon, varav 7,6 % tung trafik. 
Den nya verksamheten och de nya bostäderna 
kommer att bidra till en ökning av trafikmäng-
derna på väg 169. Årsdygnstrafiken på sträck-
an kan väntas öka från 2 500 fordon till cirka 
3 500 fordon. Även fortsättningsvis kommer 
trafikmängden ett sommardygn vara betydligt 
högre än under ett medelvardagsdygn.

Farligt gods

Stansviksvägen, väg 169, är en sekundär trans-
portled för farligt gods. Vägen passerar genom 
planområdet och planerad bostadsbebyggelse. 
Sekundära vägar för farligt gods är inte tillåtna 
för genomfartstrafik men ofta transporteras 
mindre mängder farligt gods på dessa vägar. 
Transportvolymen av farligt gods bedöms 
vara liten på aktuell vägsträcka mellan Bleket 
och Rönnäng. Den tunga trafiken beräknas i 
genomsnitt uppgå till 200 fordon per dygn. En 
mindre del av dessa fordon bedöms transpor-
tera farligt gods, huvudsakligen brandfarlig 
vätska som bensin, diesel m.m.
Risk översvämning

Klimatförändringarna kommer att höja havsy-
tans nivå längs västkusten och öka riskerna 
för översvämningar i kustnära lägen. Längs 
västkusten förväntas havsnivån öka med sju 
decimeter fram till år 2100. Även frekvensen 
och risken för extrem nederbörd kommer troli-
gen att öka i framtiden. Skyfall som lokalt kan 

skapa översvämningar med materiella skador 
som följd. Kuststräckan inom aktuellt område 
har karterats avseende sannolikheten för över-
svämning. I zon 4 är sannolikheten för över-
svämning högst medan den är lägre i zon 3 och 
2. Områden inom zon 4 är belägna på en höjd 
av 0- 2,6 meter över havet, vilket kan jämföras 
med högsta högvattennivå år 2100 som beräk-
nas uppgå till 2,4 meter vid södra Bohuskusten 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2014). 

Om kapaciteteten på utloppstrumman under 
Stansviksvägen inte är tillräcklig, kan vatten 
fyllas upp till +2,3 - 2,4 meter (befintlig höjd 
på Stansviksvägen, RH2000) innan det bräd-
dar över vägen). Det område som riskerar 
översvämmas är lågpartiet närmast Stansviks-
vägen. Detta innebär att planering av bostads-
bebyggelse kräver anpassning till den framtida 
havsnivåhöjningen. Även byggnaderna inom 
småbåtshamnen berörs av översvämningsrisk. 
Enligt Stigande Vatten (Länsstyrelserna Västra 
Götalands och Värmlands län, 2011) rekom-
menderas åtgärder om enklare byggnader, så 
som uthus, förråd och garage, ligger inom 
översvämningszon 4. För ”parkeringar”, re-
kommenderas åtgärder redan inom översväm-
ningszon 3.
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Till vänster

Utbredning av översvämning om dämning upp 
till +2,3 m inträffar vid utloppstrumma Samtliga 
planerade plushöjder för fastigheterna inom planen 
ligger över +2,3 m. Från dagvattenutredning.

Till höger, över

Översvämningsrisk vid stigande havsvatten. Ur-
klipp från kartering av Tjörns översvämningszoner 
(översiktsplan, bilaga till del 2, 2012). De olika fär-
gerna motsvarar en havsnivåhöjning med interval-
len 0-2,6 m (zon 4, röd), 2,6-3,1 m (zon 3, orange) 
och 3,1-3,6 m (zon 2, gul).

Till höger, nedre

Beskrivning av de olika zonerna, vilka grundar sig 
i ett högsta högvattenscenario i kombination med 
säkerhetsmarginal om 0,5 m eller 1 m beroende på 
bebyggelsetyp (Stigande vatten, Länsstyrelserna 
Västra Götalands och Värmlands län, 2011).
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Trafik och tillgänglighet 
Bil

Väg 169 tillhör det övergripande huvudnätet 
och är cirka 9 meter bred, varav 7 meter bred 
körbana. Väghållare är Trafikverket och skyl-
tad hastighet är 70 km/tim. Belysning saknas 
längs vägen. Anslutande vägar vid planområ-
det är Ängholmsvägen i söder samt en infarts-
väg till fritidshusen och kyrkogården på den 
östra sidan av väg 169. Båda vägarna har
enskilda väghållare, varav Ängholmsvägen är 
klassad som lokalgata med hastighetsbegräns-
ning 30 km/tim.

Gång och cykel

Gång- och cykeltrafiken är i höjd med pla-
nområdet idag hänvisade till cirka en meter 
bred vägren på vardera sida om väg 169. Söder 
om planområdena finns en kombinerad gång- 
och cykelbana på nordöstra sidan av vägen. 
Gång- ochcykelbanan är cirka 2,5 meter bred 
och viker i höjd med Tjörns ishall av norrut, 
genom den östra delen av planområdet, mot 
Bleketskolan och är därmed ett viktigt cykel-
stråk för skolbarn. I höjd med ishallen finns 
även en osäkrad gång- och cykelpassage över 
väg 169 som ansluter till en cirka 25 meter 
lång gång- och cykelväg som leder fram till 
ishallen. Längs Ängholmsvägen och den östra 
vägen till kyrkogården är gående och cyklister 
hänvisade till blandtrafik. 

Kollektivtrafik

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen 
vid Rönnäng Ishall ungefär 200 meter söder 
om planområdet. Det finns även busshållplats 
vid Bleketskolan cirka 300 meter norr om 
planområdet. Bussarna går bland annat till 

Bleketskolan och Rönnängs skola samt till 
Aröd, Kungälv, Stenungssund och Göteborg. 
TjörnX (Tjörn - Göteborg/Stenungssund) har 
en turtäthet på 2 bussar/timmen under rus-
ningstiden. Buss 355 (Bleket – Kungälv) har 
en turtäthet på mindre än en buss i timmen sett 
över dygnet.

Från Rönnäng avgår färjan till de kringliggan-
de bilfria öarna Stora Dyrön, Åstol och Tjör-
nekalv. Turer med färjelinjen 361 är ganska 
jämnt fördelade under dagen, men något tätare 
på morgonen, eftermiddagen och kvällen.

Parkering

Parkeringsplatsen vid ishallen samt parkering 
Dyrön-Åstol, norr om ishallen är de stora 
parkeringsplatserna inom planområdet. Övrig 
parkering sker inom tomtmark.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och spillvatten

Kommunalt vatten och avlopp finns delvis i 
området. I nuläget ingår inte hela planområdet 
i verksamhetsområdet för VA.  Kommunen är 
ansvariga för drift och underhåll av den all-
männa vattenanläggningen. 

Kommunen har låtit ta fram en VA-plan för 
vattenförsörjning och spillvattenfördelning
på Tjörn. I arbetet med VA-planen har kom-
munen gjort ett omfattande inventeringsarbete 
och analys av nuläget för att kunna beskriva 
funktion och behov av åtgärder som finns i det 
befintliga systemet. Därefter har utbyggnads-
behovet studerats för en 20-årsperiod fram till 
2025 utifrån det planeringsunderlag som nu är 
aktuellt.
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Avrinningsområden, bild från dagvattenutredningen

VA-planen bygger på uppgifter från sam-
hällsbyggnadsförvaltningen om att det inom 
en 20-årsperiod kan vara aktuellt att ansluta 
ytterligare cirka 2455 bostäder till kommunal 
VA-försörjning. Av dessa bedöms cirka300 bo-
städer utgöra nybyggnation i Rönnäng, Bleket 
och Klädesholmen.

Dagvatten

Det finns inga befintliga dagvattenledningar 
inom planområdet. Majoriteten av den land-
belagda delen av planområdet utgör ett avrin-
ningsområde på 9,7 hektar, som mynnar ut i 
viken. Ett uppströmsliggande avrinningsom-
råde på 28 hektar bestående av en kyrkogård 
och kuperad, bergig skogsmark belastar pla-
nområdet. Båda avrinningsområdena ansluter 
till ett huvudstråk för naturlig, ytlig avledning 
av dagvatten som passerar genom planområ-
det. Avvattningen sker via ett dikesstråk utmed 
befintlig gång- och cykelväg och vidare till en 

ravin, som leder ner dagvattnet till en lågpunkt 
vid norra infarten och sedan ut till viken under 
Stansviksvägen.

I lågpunkten får dagvattnet en naturlig för-
dröjning och rening i form av sedimentation, 
infiltration och näringsupptag av växterna. De 
geotekniska förhållandena (bedömt utifrån 
jordartskarta av SGU 2016) tyder även på 
att det kan finnas möjligheter till infiltration. 
Instängda områden förekommer även vid de 
befintliga tjärnarna och bland bergsknallarna.

Ledningar 
Skanova och Ellevio har idag ledningar inom 
planområdets östra delar. Det rör sig om både 
luftledningar och jordkablar.

Avfall

Det finns en befintlig återvinningstation vid 
Isahallen i Rönnäng.
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4. Detaljplanens innebörd 

Bebyggelse
Bostäder

Planförslaget medger utbyggnad av cirka 
24 bostäder i villor och parhus. Området är 
kuperat och lämpar sig bäst till att bebyggas 
med friliggande hus. Två områden har bedömt 
lämpliga för parhus. Bebyggelsens gestaltning 
ska anpassas i val av färg och material. Detta 
regleras med planbestämmelser. 

Största tillåtna exploatering vid uppförande av 
frilliggande villor är 110 kvadratmeter bygg-
nadsarea per tomt, härutöver medges komple-
mentbyggnad om maximalt 30 kvadratmeter 
byggnadsarea. Minsta tillåtna tomtstorlek är 
500 kvadratmeter. Vid uppförande av parhus 
medges 75 kvadratmeter byggnadsarea per 
huvudbyggnad och en minsta tomtstorlek på 
260 kvadratmeter. 

Högsta tillåtna nockhöjd för villor och parhus 
är 8,5 meter för huvudbyggnad (motsvarar två 
våningar) och 4,0 meter förkomplementbygg-
nad. För huvudbyggnad medges taklutning 
mellan 28-35 grader. 

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
tomtgräns och minst 3,0 meter från tomtgräns 
mot naturmark. Komplementbyggnad ska pla-
ceras minst 1,0 meter från tomtgräns eller sam-
manbyggas i tomtgräns. Komplementbyggnad 
får också sammanbyggas med huvudbyggnad, 
dock får inte kjedjehus uppföras. Garage/car-
port skall placerasminst 6,0 meter från gata.

Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak och 
träfasad. Taket på huvudbyggnad ska ha en 
vinkel mellan 28-35 grader. Fasader ska vara 
i obehandlat trä eller i målade i dova färger i 
naturtoner med mist 30% svärta och max 20% 
i mättad enligt NCS färgsystem.

Området utgörs av hällmark med lågvuxen ve-
getation, brantare partier, höjdknallar och häll-
mark. Bebyggelse ska terränganpassas så att 
större sprängningar och utfyllnader undvikes, 
tillexempel genom grundläggning med plintar 
eller genom anläggning av suterräng- eller 
etagevåningar, alternativt med socklar direkt 
på berg. Stödmur får enbart användas för att-
anordna infart från allmänplats gata till garage 
samt hårdgjorda gångytor från allmänplats gata 
eller garage till entré för huvudbyggnad.

Carport, inspiration Hus, inspiration
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1

1

24

2
3

1

2

3

2

2

3
4

5
6

7
8

8
9

10

11
12

13
14

15

1617

18

3
4

53

4

20

21

3

4
5 6

78
9
10

3 4
5

6 7

8

9

10

5
6

7

8
9 10

11

12

13 14

15

16 17 18 19

18

19

18

1
2

3
4

5
6

7

8911

10

1112
13

14
15

16

17

1

12345

6789

123

4
5

1

1

2
3

4567891011

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

12

12

13

14 15 16

17

18

1

2
3

23456

7

8
9

10
1112

13

14

151617

18

19202122232425

25

14

1 2
3

4 5 6 78 9 10 11 12 13

21
22

23
24

20
19

17

18

20
21

20

21
22

23

16

1
2

3
4

5
6

7
89

1112

13 14

15 16 17 18 20
21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2
3

4

5 6

7

8

9

10
11

12

13

14

9 10

10

23

45

6

78

9

9
10

11

12

1

1
2

3

4

56

7

8

9

10

11

2
3

45

6

7

8

9

10

11

1

39

2

3 4 5 6 7 8 9

10
11

12

13
14

1515

15
16 17

18

19 2021
20 2122

23242526
27

28
29

30
31

32
33 34

35

36

37

12

13
14
15

161718

19
20

21
22

33 34 35

36

39

40

41

4243

44

3635
34

36

35

35
36

37
38

30

31

32 33

34

36
37

38

39

40

41

42
43 44

18

19

2021
22

23

24
25

26

27
28
29

17

18
19

20

212223242526

27

25

333435

34

35

22

232425

26

8

9

10

9

10

11 12
13

14
15

16

17
18

19

20

21

1011

10
11

12
13

14
15

16
17

18 19

20

22

21

23

12 13

3

4
5 6 7

8

9
10

11

12

13 14 15 16

3

4
5

56

7
8

2 3 4 5

6

9
10

11

12 13 14 15 16

17

18

7
8

9

12

3
4

5

6

7 8

2

22

9
10

11

12
13

14
15

16

18
17

16

8
9 10

11
12

1314

15

9

9

9

10
11

12131415

13

9

10

11

12

7

8

6 7 8

2

3

4

5

8 9 10 11

11

2

3
4

5

6 7

6 7 8 9 10 11

7

8
9

7

8

9

10

11

12
13

14
15

2 2

3 4 5

1

8

9

10

7

7
8

3

4

5
6

7 8 9 10

11

12

13

3
4 5 6

7
8

9

10
11

12 13

13

2

2

2

5

6

7

8

9
10

11 12

2

3
4

5 6

78
9

10

11

12

13

14

15
16
17

11 12

13

14

15

16

17
18

19 20

21
22

13

14

8 9

10

11 12

13

14

15

16

19
20

17
18

222324

25
26

272829

30
313

2
33

353637

38

18

17

16

16
17

15

16

15 16 17

15

16

17

18
19

20
21

22 23 24

25
26

27

28
29

11 12 13 14 1511

12

13

14

12

13

13

14

15

10
11 12

13

14

9 10
11

12

15

16

17 18 19

11 12 13

14

15

16

11 12
13

14

15
16

17

18

19
20

20

21

22

2324

25

23 24

25

26

202122

15 16 17 18

19
20

21

22

17

18

19

20
21

22

16 17 18 19 20 21 22 23

24

25
26 27 28 29 30

31

32
33

34

1

2

3

4

5
6

7
8
9

10
11
12

11

12
13

14

15

12 13

14

12

1 2
3

4
5

6
7

8

9

10

11

1

2

3
45

6
7

8

91011

1:241

1:65

1:14

1:14

s:13

s:14

s:1

1:191
1:377

s:11:191

1:191

1:248

1:344

1:539

1:669

1:567

1:564
1:556

1:257

1:141

RÖNNÄNG

ARÖD

Rönnäng ga:3

Rönnäng ga:3

2,6

2,5

1,0

1,4

1,5

2,6

7,8

2,4

2,3

2,5

2,4

2,3

2,6

1,4

2,6

2,4

8,9

Rönnäng ga:3

Serv 1

Serv 2

Serv 3

Serv 4

Se
rv

 5
Lr

 1

Lr
 2

s:12

1:14

Serv 6

N=6425100

N=6425200

N=6425300

N=6425400

N=6425500

N=6425600

2,3

3,1

3,0

3,0

3,1

2,9

2,9

3,2

2,6

2,5

2,4

2,3

2,1

2,2

2,1

2,1

8,4

8,4

7,6

7,5

7,5

7,5

7,9

7,7

7,7

8,7

9,7

10,3

10,4

10,5

10,4

10,4

10,5

10,5

10,6

10,7

11,0

11,9

13,8

14,8

15,1

15,8

17,5

17,8

16,7

15,8

8,3

9,0

9,2

9,0

8,6

8,2

7,4

6,3

4,6

3,2

8,5

7,7

6,4

4,9

3,5

2,6

2,2

2,0

1,8

1,8

2,02,0

Skala: ######

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Illustration tillhörande detaljplan för

Aröd Rönnäng 1:65

Tjörns Kommun Västra Götalands län

Planeringsbesked

Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Upprättad 2019-06-27

Åsa Jönsson
Planchef

Linnea Blixt
Plankonsult Krook & Tjäder

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

båtar, spolplattor, toatömning, sjösättnings-
ramper, vinteruppläggning, reparations- och 
underhållsservice mm. Alla transporter blir 
också minimala vilket är miljömässigt posi-
tivt. Havsviken ligger väl skyddad och har ett 
begränsat naturvärde.

Området omfattar den västra delen av Spring-
holmen samt delar av den grunda havsvik som 
sträcker sig mellan Bockholmen i norr, Äng-

Marina / småbåtshamn / industri

Den planerade småbåtshamnen med projekt-
namnet ”Lilla Getryggens Marina” ligger i 
omedelbar anslutning till Stansviks Industri-
område och Stansviks befintliga båthamn. 
Det innebär att stor del av nödvändiga vägar 
och övrig infrastruktur för en marina redan är 
utbyggd och finns på plats. Detta gäller också 
de flesta servicefunktioner som upptagning av 
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Illustrationsplan småbåtshamnen

holmen i söder och öarna Lilla Getryggen och 
Ällingarna i väster. Inom småbåtshamnen pla-
neras bryggor både från Springholmens södra 
del och från Ängholmens norra del. Längs 
Springholmens västra och norra sida anläggs 
en brygga som följer halvöns naturliga form. 
Längs bryggan anordnas tilläggningsplatser för 
småbåtar och byggnader för hamnverksamhe-
ten.

Totalt planeras för cirka nya 350 båtplatser. 

Kopplat till hamnverksamheten möjliggörs 
även utbyggnad av parkeringsplatser samt för-
råds- och lagerbyggnader. Även andra funk-
tioner så som latrin- och avfallsmottagning, 
båtförsäljning, båtuthyrning, annan besöksnä-
ring medges. Dock medges ej båtuppställning. 
I användningen inryms även kompletterande 
handel och service. Det kan till exempel hand-
la om handel och service i form av kiosker, 
restauranger, caféer och olika typer av affärer 
och butiker för försäljning av presenter, kläder, 
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böcker med mera. Även uthyrning av båt, bil 
eller cyklar tillåts.

Större byggnadsvolymer medges på den syd-
östra delen av Springholmen med koppling 
till befintligt verksamhetsområde. Här möjlig-
görs även för parkering och angöring samt för 
uppställningsytor. Byggrätterna är flexibelt 
utformade och för de större byggnaderna ges 
en största byggnadsarea på 300 kvm. Längs 
med den planerade bryggpromenaden ligger 
byggnaderna mer exponerade. Därför regleras 
bodarnas placering och utförande mer utförligt 
i denna del. Största byggnadsarea per huvud-
byggnad regleras till 75 kvadratmeter. 

Utbyggnad av sjöbodar/lager/förråd och parke-
ringsplatser möjliggörs även på Ängholmens 
norra del. Här ges i planen även en byggrätt 
för att kunna utöka befintlig verksamhets 
utbyggnadsmöjlighet, Klädesholmens Seafood. 
Byggrätten möjliggör utbyggnad av en större 
industrilokal, största byggnadshöjd regleras 
till 8,0 meter i likhet med gällande detaljplan. 
Minsta taklutning är 14 grader och största 33 
grader.

För fastigheten Rönnäng 1:567 ändras under-
liggande plan för att motsvara dagens marka-
använndning för industri, J. Marken regleras 
med egenskapsbestämmelse n2 lastning ramp 
får anordnas. 

Muddring och utfyllnad

Vattendjupet i berörd havsvik är relativt litet, 
genomgående endast 0,5-1,5 meter. Den pla-
nerade småbåtshamnen förutsätter därför att 
strandnära delar fylls igen medan andra delar 
muddras. Utfyllnaderna sker till en höjd av 2,4 
meter över havet inom en areal vattenyta av 

totalt 3,4 hektar, varav cirka 2,4 hektar finns 
inom planområdet. En bottenyta på 3,5 hektar 
behöver muddras till ett djup av 1,5-2,5 meter.

Trafik och parkering
Angöring bostäder

Bostadsbebyggelsen angörs anläggning av en 
ny gata. Gatan förläggs till till befintlig gång 
och- vykelbana som idag är enskild. För att få 
en god terränganpassning är utgångspunkten 
att minimera vägutrymmet. Den totala vägsek-
tionen blir 7,45 meter, vilket ger tillräckligt 
bred för att lastbil och personbil att mötas. I 
dag är gång- och cykelbanan är helt avskild 
från biltrafiken eftersom stråket är ett viktigt 
gång- och cykelstråk för skolbarn till Bleket-
skolan. en god säkerhet ska också uppnås vid 
ombyggnad. Vid bergsskärning krävs därför 
extra säkerhetsutrymme intill gång och cy-
kelbanan. I vissa partier säkras även utrymme 
för dike vilket innebär att gatusektionen blir 
mellan 8-12 m. Utöver angöringsgatan anläggs 
även två nya stickgator med en bredd på 5,5 m.

Angöring marina/småbåtshamn

Den norra delen av marinan och småbåtsham-
nen kommer att anslutas via en ny korsning 
längs väg 169. Denna korsning finns redan 
med i gällande detaljplan men har ännu inte 
byggts. En vanlig trevägskorsning med väj-
ningsplikt bedöms klara de trafikmängder 
som förväntas vid korsningen. Det bedöms 
som lämpligt att sänka hastigheten på väg 
169 till 50 eller 60 km/h. För att förtydliga 
att man befinner sig inom en tätort med låg 
hastighetsgräns hade det kunnat vara lämpligt 
att markera korsningen med någon eller flera 
mittrefuger.
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För den södra delen av marinan/småbåtsham-
nen ordnas en infartsväg från Ängholmsvä-
gen, mellan Klädesholmen Seafoods kyllager 
och fabrik. Förslaget innebär att befintlig väg 
som är 5,7-6,1 meter bred och idag slutar i en 
vändplats, förlängs norrut till den nya småbåts-
hamnen. Dessutom föreslås en 2 meter bred 
gångbana då utrymme finns mellan befintlig 
väg och fastighetsgräns.

Väg 169 - Stansviksvägen

Gång- och cykelbanan längs med väg 169 fö-
reslås på den sydvästra sidan av vägen med fö-
reslagen utformning enligt nedan och sänkning 
av skyltad hastighet till 50 km/tim. Gång- och 
cykelbanan föreslås en bredd på minst 3 meter 
med 0,4 meter bred skyddsremsa mot vägen. 
En vägplan krävs inför ombyggnad av väg 
169, som är en statlig väg. I samråd med 
Trafikverket har kommunen därför beslutat att  
väg 169 ej ingår i gällande planläggning.

Gång och cykel

Idag finns ett gång- och cykelstråk för skolbarn 
genom området. Efter utbyggnad av ny gata 

Gång- och cykelbana med kantsten, 
personbil kan möta lastbil.

får den nya gång- och cykelbanan en bredd på 
2,4 meter, vilket bedöms vara tillräkligt utifrån 
det gång- och cykelflöde som förväntas genom 
området. 

Parkering

För de nya bostäderna möjliggörs 2 parke-
ringsplatser/fastighet. Härutöver anordnas 
även två gemensamma parkeringsytor för 
besöksparkering, totalt cirka 20 platser. 

Bostäderna antas användas som permanent-
bostäder men då de ligger nära kollektivtrafik, 
gång- och cykelvägar, skola och viss handel 
antas att de som bosätter sig här inte vara lika 
bilberoende som de som bor på många andra 
platser på Tjörn. De nya bostäderna antas där-
för alstra 4,5 bilresor per bostad på ett vanligt 
vardagsdygn. 40 nya bostäder antas därför 
alstra 180 fordonsrörelse per vardagsdygn. 

Den befintliga byggvaruhandlen antas alstra 
cirka 100 fordonsrörelser per dygn. Denna tra-
fik angör i dag via Bleketvägen till Strandvä-
gen men antas i framtiden komma att använda 
den nya infartsväg från väg 169 som finns med 
i gällande detaljplan men ännu inte byggts. För 
marinan och småbåtshamnen anläggs cirka 190 
parkeringsplatser i området som nås från den 
norra infartsvägen och cirka 160 parkerings-
platser som nås från Ängholmsvägen i söder. 
Totalt ger detta ett tillskott på 350 parkerings-
platser vilket är en plats/båtplats.

Kollektivtrafik

Ingen utbyggnad av kollektivtrafiken plane-
ras till följd av föreslagen exploatering. Både 
bostäderna och marina/småbåtshamn innebär 
dock ett ökat reseunderlag för befintlig kollek-
tivtrafik.



33

Friytor
Hällmark kommer delvis att finnas kvar inom 
planområdet och planläggs som naturmark. 
De sparade partierna har anpassats till ter-
rängförhållande och befintliga gångstigar och 
ger utrymme för allmänheten att röra sig fritt 
igenom området. Två av de tre gölarna i den 
östra delen av planområdet kommer två att fin-
nas kvar efter utbyggnaden. Den större gölen 
kommer att fyllas igen och därmed försvinner 
den som reproduktionsområde för mindre vat-
tensalamander. De två mindre gölar, som också 
utgör reproduktionsområden för arten, kommer 
att lämnas orörda. Som kompensationsåtgärd 
för utfyllnad av den stora vattensamlingen 
kommer en dagvattendamm att anläggas öster 
om Stansviksvägen. Därmed kan arten kan 
fortleva i området och den kommer troligen 
inte att påtagligt påverkas av planerad exploa-
tering. 

För de nya bostäderna planeras en mindre lek-
plats i mitten av området. Placeringen har tagit 
hänsyn till terrängförhållande och placerats för 
att klara tillgänglighetskrav.

Den planerade småbåtshamnen kommer inte 
att inhägnas och allmänheten kommer att ha 
fritt tillträde till bryggor och kajer, områden 
invid vattnet planläggs som allmän plats för att 
säkerställa tillgängligheten. En bryggförbin-
delse planeras mellan Springholmen och Äng-
holmen vilket skulle ge möjlighet för gående 
att passera mellan de två separata bryggområ-
dena.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och spillvatten

Kommunalt vatten och avlopp finns delvis i 
området och kommer att dras till hela området. 
Verksamhetsområdet kommer att utökas att 
gälla hela planområdet. Tjörns kommun är hu-
vudman för fastigheter som omfattas av verk-
samhetsområde vilket innebär att kommunen 
ansvarar för anläggande, drift och underhåll av 
den allmänna vattenanläggningen. 

Dagvatten
Sweco har tagit fram en dagvattenutredning 
på uppdrag av Tjörns kommun. Inga fördröj-
nings- eller reningskrav ställs på dagvattnet 
från bostadsområdet på grund av dess närhet 
till recipienten och låga föroreningsbelastning. 
Däremot ska dagvatten från parkeringsytor 
renas samt båtuppställningsplatsen i småbåts-
hamnen ska förses med icke-genomsläpplig 
beläggning och brunnsfilter förespråkas. (Mil-
jöenheten, Tjörns kommun, 2016-10-26)

Den planerade exploateringen av bostadsom-
rådet innebär en ökad avrinning på knappt 200 
l/s vid ett 10-årsregn från planområdet beläget 
öster om Stansviksvägen. En korrekt höjdsätt-
ning av planområdet är en förutsättning för 
att minimera risken att skador på bebyggelse 
uppstår i händelse av kraftiga regn. Fastigheter 
ska höjdsättas till en högre nivå än angräns-
ande gata (cirka 50 centimeter). Detta för att 
säkert kunna avleda dagvattnet ytledes på ga-
tan vid extrem nederbörd och i händelse av att 
dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. 
Befintligt dike utmed lokalgata öster om 
planen avvattnar idag ett större avrinningsom-
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råde (28 hektar) bestående av Klädesholmens 
nya kyrkogård och skogsmark. Detta område 
måste beaktas vid dimensionering av dagvat-
tenledningen inom planområdet. Kulvertering 
av befintliga diken utgör en risk för otillräcklig 
kapacitet vid kraftiga regn. Höjdsättningen 
inom området utformas så att lokalgatan kan 
fungera som ett säkert ytligt skyfallsstråk vid 
kraftiga regn då dagvattensystemen går fulla.  I 
fortsatt planarbete kommer gatans utformning 
att studeras vidare och vid behov kommer ga-
tan att reglera plusshöjder för att säkra skyfall/
dagvattenavrinningen.

Lågpartiet närmast Stansviksvägen utgör en 

naturlig dagvattenfördröjare. Här anläggs en 
dagvattendamm som även fungerar som kom-
pensationsåtgärd för utfyllnad av den göl som 
tas bort i den övre delen av planområdet. Om-
rådet kan även utgöra en buffert med hänsyn 
till att kapaciteten på utloppstrumman under 
Stansviksvägen kan medföra uppdämning vid 
vägen vid höga flöden.

Lokalgatorna föreslås avvattnas ytligt till ränn-
stensbrunnar belägna i lågpunkt, förslagsvis 
utmed kantsten eller en stenlagd ränna. Dag-
vattnet avvattnas sedan via rännstensbrunnar 
till en dagvattenledning. Fastigheterna ska an-
sluta sitt dagvatten via en dagvattenservis till 

Principförslag dagvattenhantering från dagvattenutredningen.
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dagvattenledning i lokalgata, för att undvika 
risk för isbildning på gata vid ytlig avledning. 

Hur dagvattenhanteringen inom fastighet sker 
är upp till fastighetsägaren. Exempelvis kan 
dagvatten samlas upp i ett dike, lågpunkt med 
kupolbrunn eller stenkista innan anslutning till 
den kommunala dagvattenledningen. Avskä-
rande avvattningsstråk måste anläggas där risk 
för ytligt avvattning till fastighet från om-
kringliggande mark finns. Avvattningsstråkens 
syfte är att skydda fastigheterna, i detta fall de 
norra fastigheterna och fastigheter mittemot 
den södra parkeringen. Bestämmelse införs på 
plankartan.

Beskrivning av dagvattenhantering inom fastighet enligt Svenskt Vattens publ. P105 (2011).
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Rening av dagvatten från parkeringarna före-
slås ske genom biofilter, gräsbeklädda svackdi-
ken med underliggande dräneringslager av ma-
kadam eller översilningsytor. En kombination 
av brunnsfilter och sandfång rekommenderas 
att installeras vid båtuppställningsplatserna. 
Detta då ett stort urval av föroreningar är parti-
kelburna och kan fångas upp i sandfång.

Avfall

Avfallshantering sker vid befitnlig station vid 
ishallen. 

Övriga åtgärder
Radon

Berggrunden inom aktuellt plansområde utgörs 
av normalradonmark och byggnader för per-
manent boende/längre vistelse ska utföras med 
radonskyddande konstruktion. Detta säker-
ställs i plankartan med en skyddsbestämmelse, 
m1.

Buller

Detaljplanen tilllämpar förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader. Enligt förordningen bör ljudnivåer från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad. Vid uteplats i anslutning till byggnaden 
gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 
dBA maximal ljudnivå.

I dagsläget trafikeras vägsträckan vid det pla-
nerade bostadsområdet av i genomsnitt cirka 
2 500 fordon per dygn och fordonshastigheten 
får inte överskrida 70 km/tim. En översiktlig 
beräkning av trafikbuller har tagits fram som 
en del i arbetet med Miljökonsekvensbeskriv-
ningen (MKB). För uteplats uppnås riktvärdet 
50 dB (ekv) först vid ett avstånd av 41 meter. 
För att riktvärden för buller inte ska överskri-
das fastställs att avståndet till bostäder inte får 
understiga 45-50 meter. Ingen av de planerade 
tomterna ligger närmare än 50 meter från 
Stansviksvägen, vilket innebär att riktvärdena 
för buller klaras.

Vid anläggning av en småbåtshamn kommer 
den nuvarande trafikintensiteten troligen att 
öka något. 

Översiktligt beräknat avstånd från Stansviksvägen (vägkant) där Naturvårdsverkets (2017) riktvärden för väg-
trafikbuller erhålls. De beräknade avstånden baseras på 2.500 fordon per dygn, varav 200 fordon tung trafik, 
som passerar med en hastighet av 70 km/tim
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Av Länsstyrelsen i Skåne (2007) föreslagna 
skyddsavstånd.

Risk från farligt gods

Planförslaget innebär att nya bostäder planeras 
i nära anslutning till Stansviksvägen, inom ett 
avstånd av 50-225 meter från vägen. Vägen 
är en sekundär transportled för farligt gods. 
Sekundära vägar för farligt gods är inte tillåtna 
för genomfartstrafik men ofta transporteras 
mindre mängder farligt gods på dessa vägar. 
Transportvolymen av farligt gods bedöms vara 
liten på aktuell vägsträcka mellan Bleket och 
Rönnäng.

I MKB:n anges skyddsavståndet till bostäder 
till minst 70 meter. Fyra av de nya fastighe-
terna hamnar inom detta avstånd. En del av 
den bebyggelse som ligger närmst väg 169 
kommer att ligga cirka 4-6 meter över befint-
lig väghöjd. De hus som ligger närmre än 70 
meter från vägmitt på väg 169 regleras med 
färdiggolvhöjd. 

Förutsättningar och hantering avseende risk 
kommer att utredas vidare i planarbetet. Upp-
gifter om vilka volymer och typ av farligt gods 
som transporteras på aktuell vägsträcka bör sä-
kerställas i samarbete med räddningstjänsten.

Risk från ishallens kylanläggning

Inom Stansviks industriområde på Ängholmen 
finns Tjörns ishall. I ishallen används ammo-
niak, enligt uppgift 110 kilo, som köldmedium. 
Utsläpp av ammoniak från ishallens kylanlägg-
ning till följd av olyckshändelse kan påverka 
kringliggande verksamheter och människor. 
Ammoniak kan ge frätskador på hud, ögon och 
luftvägar och ge upphov till andnöd vid lång-
varig exponering. Halter och exponeringstid 
bestämmer de hälsovådliga effekterna.
I Boverkets (1995) publikation Bättre plats för 
arbete anges ett generellt skyddsavstånd om 
200 m mellan kylanläggningar och bostäder. 
Lokala faktorer som anläggningens utform-
ning, anläggningens mängd av ammoniak, 
fördröjande mekanismer och utsläppspunkt 
bör dock ligga till grund för en bedömning 
av lämpligt skyddsavstånd. Skyddsavståndet 
påverkas också av de verksamheter som finns i 
närområdet. Exempelvis är hälsoriskerna större 
utomhus än inomhus. Tjörns ishall är belägen 
på ett avstånd av 200 från planerat bostads-
område. Troligen är behovet av skyddsavstånd 
mindre än 200 m. En riskutredning bör dock 
genomföras innan detaljplanen fastställs.

Risk för översvämning

Marken inom delar av planområdet kan 
komma att översvämmas vid framtida högre 
havsnivåer för att säkerställa en god klima-
tanpassning krävs härmed riskreducerande 
åtgärder inom de områden som ligger under de 
rekommenderade planeringsnivåer.

För att förebygga problem med översväm-
ningar vid höga havsvattennivåer ska bostäder 
placeras med en lägsta färdiggolvnivå på minst 
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+ 3,4 meter. Detta innebär att marknivåerna i 
de lägst liggande delarna närmast Stansviksvä-
gen behöver höjas upp med cirka 2-4,5 meter. 
Åtgärder krävs även för bostadsgatan som 
kommer att höjas upp för att få en god anslut-
ning till de nya tomterna. Bostadsgatan anslu-
ter till Stansviksvägen, väg 169 som tillhör det 
övergripande huvudvägnätet. Stansviksvägen 
klarar ej rekommenderade planeringsnivåer. 
Detta innebär att tillgängligheten till bostä-
derna påverkas i samband med en eventuell 
översvämning. Möjlighet finns dock att nyttja 
befintlig gång- och cykelbana som ansluter till 
Bleketskolan som utrymningsväg för att säkra 
tillgängligheten till området.

Åtgärder för att skydda väg 169 och den plane-
rade bebyggelsen samt ev. efterföljande pro-
blematik med skapande av instängda områden.
Om kapaciteteten på utloppstrumman under 
Stansviksvägen inte är tillräcklig, kan vatten 
fyllas upp till +2,3 - 2,4 meter (befintlig höjd 
på Stansviksvägen, RH2000) innan det bräd-
dar över vägen). Kapaciteten på utloppstrum-
man under Stansviksvägen bör ses över för 
att undvika uppdämning vid vägen vid höga 
flöden. Detta utreds lämpligen inom ramen för 
ny vägplan för Stansviksvägen.

Dagvattenutredningen (SWECO 2017) föreslår 
flera åtgärder för att minska risken för över-
svämning inom planerat bostadsområde till 
följd av skyfall. 
• Fastigheter ska höjdsättas till en högre 

nivå än angränsande gata (ca 50 cm).
• Närmast huskroppen rekommenderas en 

marklutning på 2 %.
• Anläggning av skyfallsstråk genom bo-

stadsområdet för bortledande av vatten 

från uppströms liggande avrinningsom-
råde.

I samband med granskning avses en förprojek-
tering av gatan tas fram. Utifrån detta underlag 
avses plankartan kompletteras med plushöjder 
på gata och färdiggolvnivåer för bebyggelse. 
Bebyggelsens placering avses att regleras i 
enlighet med Swecos rekommendationer för 
att säkra en god klimatanpassning och undvika 
risk för översvämning. Det rekommenderade 
skyfallsstråket placeras inom gatumark och sä-
kerställas genom gatans placering och utform-
ning.

För de marinan/småbåthamnen gäller andra 
planeringsnivåer än för bostäder. Utfyllnader 
vid småbåtshamnen planeras ske till nivån + 
2,4 meter vilket innebär att byggnader och 
parkering ligger inom översvämningszon 4. 
Nivåerna innebär att byggnaderna och parke-
ringsytorna tillåts översvämmas, vilket får ses 
som acceptabel för funktioner så som lager-
byggnader och förråd kopplade till hamnverk-
samheten. Utfyllnaderna sker inom en areal 
vattenyta av totalt 3,4 hektar, varav cirka 2,4 
hektar finns inom planområdet. För utfyllnad 
används sprängsten från Springholmens norra 
del där etablering av verksamhet planeras.

Arkeologi

De två befintliga fornlämningarna i områ-
dets norra del bedöms kunna ligga kvar och 
påverkas ej av den planerade bebyggelsen, 
bestämmelse införs på plankartan. Länsstyrel-
sen har i sitt slutmeddelande meddelat att de 
ur kulturhistorisk synvinkel inte har något att 
erinra mot att den aktuella planen tas i anspråk 
för avsett ändamål. Fornlämningen Stenkyrka 
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100:1 är belägen utanför planområdet och be-
rörs inte av den föreslagna exploateringen.

Geotekniska åtgärder

Åtgärder för att förbättra släntstabiliteten i 
anslutning till den planerade småbåtshamnen 
föreslås i den geotekniska utredningen (Bo-
husgeo 2018). För att erhålla tillfredsställande 
släntstabilitet för utfyllnaden har en lösning 
med spont bedömts vara lämplig. I anslutning 
till parkeringsytor krävs även tryckbankar 
för att uppnå tillfredsställande släntstabilitet. 
Föreslagna åtgärder regleras på plankartan. 
Föreslagna nivåer för fyllning och muddring 
inarbetats för att säkerställa släntstabiliteten.

För byggnader och bryggor i västra delen av 
området ska muddring utföras ända in till 
berget. Pålning sker därefter utan risk för att 
påverka bryggornas stabilitet eftersom höjd-
skillnader i stort saknas. 
Samtliga byggnader bör grundläggas med 
pålar för att undvika att skadliga sättningar 
uppstår.

En värdering av hur eventuella sättningar kan 
påverka omgivande bebyggelse och anlägg-
ningar bör utvärderas i samband med detalj-
projektering. Möjligheterna för grundläggning 
bör studeras närmare inom respektive område 
beroende på verksamhet och vilka sättningar 
som kan accepteras. Kompletterande geotek-
niska undersökningar kan erfordras i samband 
med projektering.

Bergsteknik 

En bergstekniks utredning har tagits fram med 
fokus på planområdets östra delar och berör 
de delar som avses bebyggas med bostäder 
och mindre angöringsvägar som är förlagda i 
huvudsak på berg. 

Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms 
nödvändiga i området innan eventuella bergs-
chaktsåtgärder. Förekommande sprickrikt-
ningar föranleder inga restriktioner i val av 
utsprängd släntriktning eller lutning. Grund-
läggning och berguttag kan utföras konventio-
nellt. 

I delar av planområdet ska block i slänter 
avlägsnas före byggnation, detta säkerställs 
genom planbestämmelse. Även ovanliggande 
block bör alltså schaktas bort. Åtgärder utförs i 
samband med övriga markarbeten. Efter even-
tuellt bergschakt rensas kvarstående bergs-
chaktväggar på löst bergmaterial och bergs-
akkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt 
behov av förstärkning såsom bultning.

För bergsskärningarna längs med vägen och 
längs mittdelen av kajen bedöms inga åtgärder 
vara nödvändiga.
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5. Konsekvenser
Miljökonsekvenser
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits 
fram som underlag för detaljplanen. MKB-
dokument beskriver planförslagets påverkan 
på miljö, människors hälsa och hushållningen 
med naturresurser. Dokumentet är ett besluts-
underlag för detaljplan och fungerar rådgivan-
de. För bedömningar av planens konsekvenser 
beskrivs först vilka förändringar ett plang-
enomförande ger upphov till för olika aspekter 
och därefter vilka effekter och konsekvenser 
förändringen bedöms ge upphov till. 

Konsekvenser bedöms för: 
• Biologisk mångfald, havsmiljö och land-

miljö – ianspråktagande av havsbottnar 
och naturmark. 

• Människors hälsa och säkerhet
• Rekreation och friluftsliv – tillgängliggö-

rande av naturmark kan ge konsekvenser. 
• Kulturmiljö – förekomst av tre kulturhis-

toriska lämningar i nära anslutning till 
planområdet.

Utöver detta beskrivs påverkan på miljökvali-
tetsnormer, hushållningsbestämmelser, strand-
skyddsbestämmelser och hur planen förhåller 
sig till de nationella miljömålen. Slutsatserna 
från miljökonsekvensbeskrivningen samman-
fattas nedan.

Påverkan på havsmiljö

Utfyllnader i samband med anläggande av 
småbåtshamn kommer att reducera arealen 
strandnära grund botten i berörd havsvik. Det 
innebär att cirka 2,5 ha mjukbotten inom pla-
nområdet permanent försvinner som livs- och 

uppväxtmiljö för marin flora och fauna. Efter 
avslutad muddring kommer mjukbottensam-
hället successivt att återetableras. Uppskatt-
ningsvis dröjer det 4-5 år innan faunan och 
floran helt har återkoloniserat de muddrade 
bottnarna. Grumlingen kommer att påverka 
undervattensvegetation, bottenfauna och fisk i 
närområdet. De försämrade miljöförhållandena 
medför att fisk och rörlig epifauna lämnar el-
ler undviker området. Erfarenheter visar dock 
att återhämtning och återkolonisation medför 
att några bestående skador inte uppkommer. 
Om muddringen genomförs på vinterhalvåret, 
då den biologiska aktiviteten är låg, minskar 
påverkan ytterligare.

Vid muddringen kan miljögifter i sedimenten 
frigöras till vattnet vilket kan leda till ökad 
exponering och därmed negativa effekter på 
djurlivet i viken. Effekterna bedöms dock som 
små i förhållande till den direkta påverkan som 
muddringen och grumlingen medför. Vikens 
bottensediment är i relativt liten grad förore-
nade. Efter avslutad muddring kan förorening-
arna förväntas att återsedimentera till vikens 
botten tillsammans med sedimenterande sus-
penderat material. Grumling och spridning av 
miljögifter till utanförliggande vatten bedöms 
bli liten.

Den aktuella havsviken utgörs huvudsakligen 
av mjukbottnar av gyttja och skalsand. Vege-
tationen är artfattig och utgörs av fläckvisa 
förekomster av makroalger. Även faunan är 
sparsamt förekommande och artfattig. Bot-
tenfaunan bedöms vara negativt påverkad 
av låga syrehalter strax under sedimentytan. 
Avsaknaden av grävande och sedimentlevande 
djur, exempelvis hjärt- och sandmussla, samt 
förekomst av svavelväte och svarta svavelut-
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fällningar är tydliga tecken på att så är fallet. 
Artdiversiteten är högre i den norra delen av 
viken än i den södra, troligen till följd av större 
vattenomsättning och bättre syreförhållanden. 
Det marinbiologiska värdet bedöms som lågt 
till måttligt högt.

Muddrade rännor och ökat djup i delar av 
havsviken kan förväntas ge förbättrade ström-
nings- och syreförhållanden och därmed med-
föra positiva effekter för det marina djurlivet 
i viken. Vid underhållsmuddring kommer 
effekterna på djur- och växtlivet i havsviken 
att likna de som uppkommer vid anläggnings-
muddringen. Dock med den skillnaden att 
effekterna blir mindre omfattande. 
Ökad tillförsel av föroreningar, som bensin, 
diesel, koppar och PHA, kan förväntas när båt-
hamnen är i drift. Detta leder till högre halter 
av förorenande ämnen i främst bottensedimen-
ten, vilket kan ge negativa effekter på känsliga 
bottenlevande arter i aktuell havsvik. 

Utfyllnader och anläggningsarbeten längs 
Springholmens landstrand kommer att redu-
cera antalet växtplatser för den fridlysta växten 
bohusmarrisp. Bohusmarrisp omfattas av frid-
lysningsbestämmelser i artskyddsförordningen 
(2007:845). Det innebär att det är förbjudet att 
plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort el-
ler skada exemplar inklusive frön. Länsstyrel-
sen får i det enskilda fallet ge dispens från för-
budet om det inte finns någon annan lämplig 
lösning och dispensen inte försvårar upprätt-
hållandet av en gynnsam bevarandestatus för 
arten. Växtplatser för bohusmarrisp kommer 
delvis att försvinna men arten är inte sällsynt i 
regionen och inte heller hotad enligt Artdata-
bankens rödlista. Den förekommer exempelvis 
rikligt vid den närliggande stenstranden vid 

Stansviksvägen. I den mån det är möjligt bör 
dock växtplatser för bohusmarrisp skyddas och 
lämnas orörda i samband med utfyllnader samt 
anläggning av bryggor och sjöbodar. 

Påverkansområdet utgörs i huvudsak av havs-
viken vilket innebär att effekterna i den marina 
miljön blir lokala och geografiskt begränsade. 
Floran och faunan är artfattig och påverkad av 
tidigare syreförbrukande utsläpp. Förekomster 
av skyddsvärda habitat, som ålgräsängar eller 
musselbankar, saknas. Effekterna av plan-
förslaget bedöms medföra en måttlig negativ 
konsekvens.

Påverkan landsmiljö

Hällmark kommer delvis att finnas kvar inom 
planområdet och kommer även fortsättningsvis 
att utgöra naturmark. De tre små vattensam-
lingarna i bostadsområdet bedömdes vid natur-
värdesinventeringen ha vissa naturvärden. Den 
större gölen kommer att fyllas igen och där-
med försvinner den som reproduktionsområde 
för mindre vattensalamander. De två mindre 
gölar, som också utgör reproduktionsområden 
för arten, kommer att lämnas orörda. Som 
kompensationsåtgärd för utfyllnad av den stora 
vattensamlingen kommer en dagvattendamm 
att anläggas öster om Stansviksvägen. Där-
med kan arten kan fortleva i området och den 
kommer troligen inte att påtagligt påverkas av 
planerad exploatering. 

Vid utbyggnaden säkerställas att de två kvar-
varande vattensamlingarna som naturmark. 
Enligt genomförd dagvattenutredning kommer 
de två kvarvarande vattensamlingarna inte att 
påverkas av dagvatten (SWECO 2017). Riske-
rar tillkommande eller förändrad dränering att 
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avsevärt minska grundvattentillrinningen bör 
dagvatten istället ledas via vattensamlingarna.

Den rödlistade växten paddfot (Asperugo pro-
cumbens) påträffades strax väster om den stora 
gölen i juni 2000. Växtplatsen kan komma att 
beröras av anläggningsarbetena. Arten är inte 
hotad men rödlistad som nära hotad (NT). Om 
möjligt bör hänsyn tas till eventuella förekom-
ster om arten fortfarande finns kvar i området. 

Två blockrika hällmarker öster om Stansviks-
vägen bedömdes ha vissa naturvärden. På 
grund av den rikliga förekomsten av sten och 
block erbjuder områdena skyddade miljöer för 
faunan, exempelvis småfågel samt grod- och 
kräldjur. Stora delar av det större området, som 
ligger längs den östra plangränsen, planläggs 
som naturmark och bedöms kunna bevaras re-
lativt intakt. En påverkan på de två områdena 
lär inte ge upphov till några betydande konse-
kvenser för faunan. 

De observationer av rödlistade fågelarter som 
gjorts i området omfattar endast födosökande 
individer. Det finns inga uppgifter på sällsynta 
eller rödlistade fågelarter som häckar eller 
rastar i området. Arter som troligen utnyttjar 
bergsområdena för häckning är exempelvis 
koltrast, stenskvätta, grönfink, järnsparv och 
gulsparv. Förekommande arter bedöms inte 
påverkas i någon nämnvärd omfattning av att 
vissa ytor tas i anspråk, då liknande miljöer 
finns i stor omfattning i närområdet.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
naturmiljön på land vara permanent och ir-
reversibel för de ytor som exploateras och som 
utgörs av hällmark eller våtmark idag. Det är 
dock för regionen vanliga naturtyper som be-

rörs. För mindre salamander minskar bedöms 
arealen uppväxtlokaler inte minska nämnvärt 
men och sammantaget bedöms den negativa 
konsekvensen av planförslaget som liten.

Hälsa och säkerhet

Möjliga negativa aspekter är främst kopplade 
till att nya bostäder planeras i relativt nära an-
slutning till Stansviksvägen. Trafikbullernivå-
erna förväntas understiga gällande riktvärden 
på ett avstånd av drygt 40 m från vägen men 
samtidigt kan fordonstrafiken komma att öka 
vid anläggning av ny småbåtshamn. Samtliga 
planerade bostäder ligger på ett avstånd av 
minst 50 m från vägen och bedöms härmed 
klara gällande riktvärden. Kompletterande 
utredning krävs dock för att fastställa bullerpå-
verkan.

Stansviksvägen (väg 169) utgör transportled 
för farligt gods. Bostäder bör därför inte upp-
föras närmare än 50-70 m från vägen. Planen 
möjliggör 4 tomter närmare än 70 meter från 
vägen. De föreslagna tomterna kommer att 
ligga betydligt högre än vägen vilket bedöms 
som positivt ur risksynpunkt. Riskpåverkan 
kan dock inte uteslutas utan kompletterande 
riskutredning.

Planområdet är beläget vid havet och risk för 
översvämningar till följd av framför allt sti-
gande havsvattennivåer föreligger. Dagvatten-
utredningen föreslår anläggande av skyfalls-
stråk vilket minskar risken för översvämningar 
i samband med intensiva regn. För att före-
bygga problem med översvämningar vid höga 
havsvattennivåer krävs även bestämmelser om 
grundläggningsnivåer för byggnader och regle-
ring av marknivåer. För bostäder ska en lägsta 
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färdiggolvnivå på minst + 3,4 meter kunna 
säkerställas. Detta innebär att marknivåerna i 
de lägst liggande delarna närmast Stansviks-
vägen behöver höjas upp med ca 2-4,5 meter. 
Tillgängligheten från Stansviksvägen klaras ej 
eftersom denna ligger under rekommenderade 
planeringsnivåer. Detta innebär att tillgänglig-
heten till bostäderna påverkas i samband med 
en eventuell översvämning. Möjlighet finns 
dock att nyttja befintlig gång- och cykelbana 
som ansluter till Bleketskolan som utrym-
ningsväg för att säkra tillgängligheten till 
området. Utfyllnader vid småbåtshamnen pla-
neras ske till nivån + 2,4 m. Nivåerna innebär 
att byggnaderna och parkeringsytorna tillåts 
översvämmas, vilket får ses som acceptabel för 
funktioner så som lagerbyggnader och förråd 
kopplade till hamnverksamheten.

Åtgärder för att förbättra släntstabiliteten i 
anslutning till den planerade småbåtshamnen 
behöver genomföras. För att erhålla tillfreds-
ställande släntstabilitet för utfyllnader har en 
lösning med spont bedömts vara lämplig. I 
anslutning till parkeringsytor planeras även 
tryckbankar. Nivåerna för fyllning och mudd-
ring inarbetas som planbestämmelse för att 
säkerställa släntstabiliteten. Området har nor-
mala nivåer av markradon

Tjörns ishall hanterar ammoniak som köldme-
dium och är belägen på ett avstånd av cirka 
300 m från planerat bostadsområde. Avståndet 
ger troligen tillräckligt skydd i händelse av 
ammoniakutsläpp men riskpåverkan kan inte 
uteslutas. 

Planförslaget innebär att bostäder anläggs 
drygt 600 m från Ängholmens avloppsrenings-
verk. Det avståndet bedöms som tillräckligt 

stort för att eventuella lukter från reningsver-
ket inte ska upplevas som besvärande. Avstån-
det till båthamnens södra bryggområde är dä-
remot cirka 300 m vilket innebär en ökad risk 
för luktproblem. I småbåtshamnen förekom-
mer emellertid inga bostäder varför eventuella 
olägenheter endast påverkar båtinnehavare 
eller besökare som tillfälligt vistas på platsen.

Rekreation och friluftsliv

Den planerade småbåtshamnen kommer enligt 
uppgift inte att inhägnas och allmänheten kom-
mer att ha fritt tillträde till bryggor och kajer. 
Hamnen skapar ökat utrymme till båtliv och 
ökar också tillgängligheten till Springholmens 
västra sida genom det promenaddäck som 
planeras längs strandlinjen. De ytor hällmark 
öster om Stansviksvägen som berörs av bo-
stadsbebyggelsen är tillgängliga för allmän-
heten via en mindre bilväg, som används av 
boende och som cykelled av skolungdom vid 
Bleketskolan.

Exploateringen kommer inte att medföra några 
betydande förändringar avseende tillgänglighe-
ten. Planförslaget bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan. Snarare kan positiva effekter 
uppnås genom tillkomsten av en småbåtshamn 
och ökade förutsättningar för rekreation vid 
kust och skärgård.

Kulturmiljö

De två befintliga fornlämningarna i områdets 
norra del bedöms kunna ligga kvar och påver-
kas ej av den planerade bebyggelsen. Länssty-
relsen har i sitt slutmeddelande meddelat att de 
ur kulturhistorisk synvinkel inte har något att 
erinra mot att den aktuella planen tas i anspråk 
för avsett ändamål. Fornlämningen Stenkyrka 
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100:1 är belägen utanför planområdet och be-
rörs inte av den föreslagna exploateringen.
 
Landskapsbild

Småbåtshamnen får liten påverkan på land-
skapsbilden. Viken är till stor del insyns-
skyddad av de stora höjdryggarna på Spring-
holmen, Lilla Getryggen, Ällingarna och 
Ängholmen samt höjderna söder om Bleket 
och öster om Stansvik. Från Stansviksvägen, 
på sträckan mellan Bleket och Stansvik, kom-
mer den dock att utgöra ett väsentligt inslag i 
vyn mot väster. Från norr torde förändringen 
bli positiv. Anblicken mot Ängholmen domi-
neras nu av industribyggnader och vindkraft-
verk. 

Det planerade bostadsområdet är beläget på 
en höjd av 3-25 m över havet i bergslutt-
ningen mot öster. Stora delar av området är 
därför insynsskyddat från flertalet väderstreck. 
Höjdryggarna i väster har en höjd på 15-25 m 
ö.h. medan höjderna i norr och söder ligger på 
40-50 m ö.h. Eventuellt kan de översta bo-
stadshusen i sluttningen komma att synas från 
väster och påverka landskapsbilden från havet 
och Klädesholmen. Den planerade byggnatio-
nen bedöms inte nämnvärt påverka anblicken 
mot höjdryggen strax söder om Bleket som i 
tätortsstudien är utpekad som viktig för land-
skapsbilden (Tjörns kommun 2007). Bostads-
området planeras sydost om höjdryggen och 
dess sydsluttning och uppförs på en betydligt 
lägre höjdnivå. Bergstoppen söder om Bleket 
har en höjd på 40 m medan den övre delen av 
bostadsområdet ligger på 25 m ö.h. 

Hushållningsbestämmelser

Planområdet omfattas av riksintresset högex-

ploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. 
Inom riksintresset, som omfattar södra Sve-
riges kust från Lysekil till Oskarshamn, får 
fritidsbebyggelse endast komma till stånd i 
form av komplettering till befintlig bebyg-
gelse. Planförslaget bedöms inte strida mot 
syftet eller bestämmelserna för riksintresset. 
Inga andra riksintressen berör planområdet 
eller dess närmaste omgivningar. Bebyggelsen 
anläggs på hällmark vilket bedöms positivt 
med avseende på hushållning med mark (jord-
bruksmark tas inte i anspråk). Småbåtshamnen 
bedöms vara lämplig avseende läge och behov. 
Aktuell havsvik är en av mycket få platser som 
har pekats ut som lämplig för nybyggnad av 
småbåtshamn inom kommunen. Sammantaget 
bedöms genomförandet av planen innebära 
god hushållning med resurser, både sett till 
det föreslagna nyttjandet och de planerade 
åtgärderna samt den tillgång på service och 
infrastruktur som finns i planområdets närhet. 
Planen är förenlig med gällande översiktsplan 
och andra övergripande strategiska planerings-
dokument för Tjörns kommun.

Miljökvalitetsnormer 

MKN för fisk- och musselvatten är inte till-
lämpliga i planens vattenområde. MKN för luft 
bedöms inte överskridas. Beräkningar av hal-
ten NO2 har gjorts i Skärhamns tätortsområde, 
där miljökvalitetsnormen innehålls. De normer 
som är aktuella att beakta är de för ytvatten. 
Alla vattenförekomster ska följa särskilda 
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt förordning 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. MKN för ytvattenförekomster 
utgör kvalitetskrav som syftar till att uppnå 
god/hög ekologisk status och god kemisk sta-
tus, om de inte omfattas av undantag. Planför-
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Miljökvalitetsmål Planens lokala miljöpåverkan

Begränsad klimatpåverkan Den verksamhet som planen ger möjlighet till bedöms medföra att såväl positiva som negativa 
effekter uppkommer. Anläggning av en småbåtshamn ökar möjligheter till båtägande vilket torde 
innebära ett byte från flygresor till båtliv under semester och ledighet. Flyg är det mest klimat-
negativa av våra transportslag. Småbåtshamnen kan förväntas öka biltrafiken i närområdet och 
användningen av motorbåtar vilket ökar koldioxidutsläppen. Sammantaget bedöms plangenom-
förandet ha liten betydelse avseende förutsättningarna att nå miljömålet.

Giftfri miljö Tillkomsten av en ny småbåtshamn bedöms medföra ökade föroreningar lokalt i viken. En små-
båtshamn kan förväntas öka kontamination av koppar från båtbottenfärger samt oljeföroreningar 
och PAH från drivmedelshantering och båtmotorer. Rening av dagvatten från båtuppställnings-
platser motverkar att föroreningar tillförs vatten och sediment. Planförslaget bedöms innebära en 
liten negativ påverkan på målet giftfri miljö.

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

Planförslaget bedöms ha obetydlig påverkan på övergödning, miljögifter, marint skräp och svaga 
fiskbestånd. Miljöproblem som har stor betydelse för om miljömålet kan uppnås. Vid anläggning 
av en småbåtshamn kommer grunda bottnar att fyllas igen vilket permanent reducerar arealen 
strandnära grund botten. Det innebär att cirka 2,4 ha mjukbotten inom planområdet permanent 
försvinner som livs- och uppväxtmiljö för marin flora och fauna. Viken är artfattig och sedan 
tidigare påverkad av utfyllnader och syreförbrukande utsläpp. Den uppvisar inga betydande na-
turvärden men kan ha viss betydelse som uppväxtmiljö för plattfisk. Plangenomförandet bedöms 
ha begränsad negativ påverkan och mindre betydelse avseende möjligheterna att nå miljömålet

God bebyggd miljö Det finns såväl positiva som negativa faktorer i planförslaget avseende kvaliteten på den be-
byggda miljön. Positiva förhållanden är att marken i området har normala nivåer av markradon 
samt att inga betydande naturvärden påverkas av det planerade bostadsområdet. De kulturhis-
toriska lämningar som finns i anslutning till planområdet säkerställas i detaljplanen och i samråd 
med länsstyrelsen. Möjliga negativa aspekter är främst kopplade till att nya bostäder planeras 
i relativt nära anslutning till Stansviksvägen. Trafikbullernivåerna förväntas understiga gällande 
riktvärden på ett avstånd av drygt 40 m från vägen men samtidigt kan fordonstrafiken komma 
att öka vid anläggning av ny småbåtshamn. Stansviksvägen (väg 169) utgör transportled för 
farligt gods. Bostäder uppförs inom riskområdet om 70 m. Planområdet är beläget vid havet och 
risk för översvämningar till följd av framför allt stigande havsvattennivåer föreligger. Riktlinjer 
och förebyggande åtgärder inarbetas detaljplanen. Dagvattenutredningen föreslår anläggande 
av skyfallsstråk vilket minskar risken för översvämningar i samband med intensiva regn. Tjörns 
ishall hanterar ammoniak som köldmedium och är belägen på ett avstånd av cirka 300 m från 
planerat bostadsområde. Avståndet ger troligen tillräckligt skydd i händelse av ammoniakutsläpp 
men riskerna bör närmare utredas. Under förutsättning att förebyggande åtgärder vidtas bedöms 
genomförande av planförslaget vara i linje med miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv Påverkansområdet i havsmiljön bedöms i huvudsak vara begränsat till berörd havsvik vilket 
innebär att effekterna i den marina miljön blir lokala. Anläggning av en småbåtshamn kommer 
att reducera arealen strandnära grund mjukbotten i aktuell vik vilket innebär en permanent 
förlust av livs- och uppväxtmiljö för marin flora och fauna. Grund strandnära mjukbotten bedöms 
vara relativt vanlig längs aktuell del av Bohuskusten. Den förekommande floran och faunan i 
påverkansområdet är artfattig och påverkad av tidigare förekommande syreförbrukande utsläpp. 
Den naturmiljö på land som påverkas utgörs av hällmark, klippstrand och till liten del av våtmark. 
Det är för regionen vanliga naturtyper som berörs. För mindre salamander minskar arealen 
uppväxtmiljö lokalt men arten bedöms ha alternativa uppväxtlokaler i området. Växtplatser för 
den fridlysta växten bohusmarrisp kommer delvis att förvinna av utfyllnader för småbåtshamnen. 
Arten är dock inte sällsynt i regionen och den förekommer på andra växtplatser i närområdet. 
Inga hotade arter kommer att påverkas av exploateringarna inom området. Inte heller förekom-
mer särskilt skyddsvärda miljöer, såsom ålgräsängar eller musselbankar. Plangenomförandet 
bedöms ha måttlig negativ påverkan och begränsad betydelse för möjligheterna att nå miljömå-
let
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slagets exploatering i form av anläggande av 
småbåtshamn och bostadsbebyggelse bedöms 
inte innebära någon försämring av betydelse 
för de kvalitetsfaktorer eller gränsvärden som 
ligger till grund för statusklassificeringen. 
Näringsbelastningen i vattenförekomsten för-
väntas inte öka. En tömningsstation i småbåts-
hamnen kan förväntas reducera utsläppen av 
båtlatrin. TBT är numera förbjudet i båtbotten-
färger och förorening av TBT ska inte längre 
uppkomma i småbåtshamnar. Trots det kan 
viss förorening av TBT uppkomma, exempel-
vis vid användning av olagliga färger eller från 
äldre båtar där båtbotten kan innehålla gamla 
underliggande färglager. Kontaminationen vid 
småbåtshamnar kan dock förväntas minska 
med tiden och det bedöms troligt att en nyan-
lagd båthamn, med dagvattenrening, inte kom-
mer att leda till halter av TBT som överstiger 
gränsvärdet för god kemisk status. En perma-
nent förlust av 2,4 ha mjukbotten, inom en vat-
tenförekomst med ytan 5 300 ha, bedöms ha 
obetydlig inverkan på de kvalitetsfaktorer som 
skulle kunna påverkas. Sammantaget bedöms 
planförslaget inte påverka förutsättningarna 
att uppnå god ekologisk och kemisk status i 
Marstrandsfjorden.

Miljökvalitetsmål

Aktuell detaljplanen har relaterats till de 16 
nationella miljökvalitetsmål och de miljömål 
som bedöms vara relevanta för planen visas i 
nedan tabell. En bedömning har gjorts av hur 
de relevanta miljömålen blir påverkade av ett 
genomförande av detaljplanen. Bedömningen 
gäller främst det lokalt begränsade planområ-
det och dess närmaste omgivning. Bedömning 
av relevanta miljömål och hur de påverkas av 
detaljplanen.

Upphävande av strandskydd
Enligt miljöbalken 7 kap. 13 § råder strand-
skydd vid havet och vid insjöar och vatten-
drag. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för djur-och växtlivet. 

Planområdet omfattas idag inte av strandskydd 
I planlagda områden där strandskydd saknas 
och där planen är fastställd innan 1 juli 1975 
inträder 100 meter strandskydd när den äldre 
planen upphävs och ersätts med ny detaljplan. 
För områden som planlagts efter 1 juli 1975 
och där strandskyddet upphävts i samband 
med planläggning återinträder det strandskydd 
som tidigare rådde på platsen (300 meter). När 
en plan som fastställts efter 1 juli 1975 ersätter 
en tidigare plan från före 1 juli 1975 inträder 
100 meter strandskydd. Byggnadsplanen från 
1988 ersätter en äldre byggnadsplan som fast-
ställdes i september 1975. 

Kommunens bedömning är att strandskyddet 
återinträder med 300 meter inom det planlagda 
området, men att det finns särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet. 

I detaljplanen föreslås väger intresset att ta 
området i anspråk tyngre än strandskyddsin-
tresset. Strandskyddet upphävs därför inom 
kvartersmark och för gator. Det återinträdda 
strandskyddet kommer att finnas inom områ-
den planlagda som allmän plats natur. 

Planen omfattar anläggningar som för sin 
funktion behöver ligga vid vattnet och där 
placeringen föregåtts av en lokaliseringsut-
redning. En mindre del av området är redan 
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ianspråktaget och en mindre del av området är 
avsett för utvidgning av befintlig verksamhet 
som inte kan tillgodoses utanför strandskydds-
området. Området är utpekat som lämpligt 
utbyggnadsområde såväl i tätortsstudie som i 
översiktsplan och syftar därmed också till att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Ett 
upphävt strandskydd inom de stränder som ex-
ploateras bedöms inte innebära konsekvenser 
av betydelse för naturmiljön eller det rörliga 
friluftslivet.

Planförslaget syftar även till att bevara och 
utveckla tillgängligheten till havet och kustzo-
nen. Anläggande av en småbåtshamn i anslut-
ning till industri- och handelsområdena på 
Ängholmen och Springholmen kan bidra till 
estetiska värden. Bryggor och kajer kommer 
att vara fritt tillgängliga för allmänheten vilket 
kan ge hamnen en funktion som mötesplats 
och utgångspunkt för friluftsliv.

6. Genomförande
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 redo-
visning av de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekven-
serna som planen medför för fastighetsägare
och andra berörda. Det ska även framgå om 
kommunen avser att ingå exploateringsavtal
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 bin-
dande verkan.

Organisatoriska frågor

Genomförandetid

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 fastig-
hetsägarna garanteras byggrätt i enlighet med 
planens bestämmelser. Skulle kommunen änd-
ra, ersätta eller upphäva planen under genom-
förandetiden, 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 fastighetsägar-
na har rätt till ekonomisk kompensation från
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kommunen.

Ansvarsfördelning

Huvuddelen av marken inom detaljplaneområ-
det ägs av privata exploatörer. Dessa ansvarar 
för exploateringen av kvartersmarken inom 
respektive område.

Allmän platsmark

Allmän platsmark består av gata samt natur-
mark inom bostadsområdet. För iordningstäl-
lande av tillkommande allmän platsmark så-
som gata med tillhörande anordningar ansvarar 
respektive exploatör. I dag förvaltas vägen upp 
till kyrkogården av Rönnängs vägsamfällighet 
och ingår i Rönnäng ga:3. Det blir nödvändigt 
att ompröva denna gemensamhetsanläggning 
och inlämma de nya gatorna under samma 
förvaltning. Ansökan sker hos Lantmäteriet. 
Exploatörerna ansvarar för utbyggnad samt 
drift och underhåll av tillkommande allmän 
plats till dess anläggningarna ingår i en gemen-
samhetsanläggning. Villkor, ansvar och kost-

nadsfördelning för utbyggnad av allmän plats 
och allmänna anläggningar kommer att regle-
ras vidare i exploateringsavtal med respektive 
fastighetsägare.

Kvartersmark

Detaljplanen ger möjlighet att bygga ut små-
båtshamn med tillhörande anläggningar, bygga 
bostäder norr om väg 167 och utöka vissa 
verksamhetsfastigheter i planområdets södra 
del.

Respektive fastighetsägare ansvarar för ut-
byggnaden på kvartersmarken.
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
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allmän plats. Nuvarande väg till kyrkogården 
ingår i Rönnäng ga:3 och förvaltas av Rönn-
ängs vägförening. Rönnäng ga:3 föreslås 
utökas med den nya allmänna platsen inom 
planområdet (gata o natur).

Avtal

Exploateringsavtal som reglerar utbyggnad av 
allmän plats avses att tecknas med ägarna till 
Rönnäng 1:14 och 1:65 (eploatörerna) innan 
planen antas av kommunen. Exploatörerna för-
väntas bekosta samtliga åtgärder som genom-
förandet av detaljplanen kräver, utifrån den 
nytta som exploatören har av planen. I exploa-
teringsavtalet kommer även exploatörens skyl-
digheter 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. Även exploateringsavtal med exploatö-
ren av småbåtshamnen skall träffas. Detta avtal 
skall bl a reglerar ansvarsförhållandena vad 
beträffar tillståndsansökningar för byggande i 
vatten, fastighetsöverlåtelser m m.

Avtal om överlåtelse av mark och annan fastig-
hetsbildning skall träffas mellan ett stort antal 
fastighetsägare och kommunen. Detta beskrivs 
vidare under fastighetsrättsliga frågor och res-
pektive fastighet nedan.

Några åtgärder på Trafikverkets väg 169 för-
väntas inte detaljplanen medföra.
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Området planlagt med x som innebär markre-
servat för allmännyttig gång och cykeltrafik 
ska säkerställas i exploateringsavtal.

Fastighetsrättsliga frågor
och konsekvenser
I en detaljplan regleras den framtida markan-
vändningen. Detaljplanen ger i sig inga rättig-
heter att nyttja marken såsom planen redovisar 
utan det krävs att rättigheter att nyttja marken
skapas. 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. Fastighetsbildning och 
upplåtelse av rättigheter ska ske i enlighet med 
detaljplanen.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrätts-
liga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte 
vara nödvändiga inom planområdet. I det 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 erforder-
liga avtal och därmed förknippade kostnader.

Fastighetsbildning inom kvartersmark

Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar 
exploatör 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. Förrätt-
ningskostnader regleras utifrån nyttan i det 
specifika fallet.

Nya fastigheter skall bildas dels för bostads-
fastigheterna och dels för den nya småbåts-
hamnen.

Fastighetsbildning vattenområde

Detaljplanen möjliggör att vattenområdet får 
utfyllas och muddras för att möjliggöra för an-
läggandet av småbåtshamn. Strandlinjen kom-
mer genom dessa åtgärder att förändras men 
detta bör inte påverka fastighetsbildningen 
då vattenområdena skall tillhöra intilliggande 
fastighet på land. Fastighetsreglering kommer 
att behöva göras av vattenområden.

Samfälligheter

Inom bostadsområdet finns tre samfällighe-
ter, Aröd s:12, s:13 och Rönnäng s:1. Dessa 
samfälligheter ligger där det enligt detaljpla-
nen skall byggas bostäder. Detta innebär att de 
måste lösas in och marken förs, företrädesvis, 
till intilliggande fastigheter. Inlösen begärs hos 
lantmäteriet.

Del av vattenområde för Aröd s:1 berörs even-
tuellt av detaljplanen. Gräns mellan Aröd s:1 
och Aröd 1:241.s vattenområde är oklar och 
bör fastställas i samband med planläggningen. 
Fastighetsbestämning begärs hos lantmäteriet.
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Gemensamhetsanläggning

I dagsläget förvaltas vägen till kyrkogården 
av Rönnängs vägförening. Allmän plats inom 
planområdet förslås ingå i befintlig gemen-
samhetsanläggning och fortsättningsvis också 
förvaltas av Rönnängs vägförening. En om-
prövning av befintlig gemensamhetsanlägg-
ning föreslås,vilken bekostas av bostadsex-
ploatörerna.

Bostadsexploatörerna ansvarar för och be-
kostar ut-/ombyggnaden av allmänplats som 
föranleds av dennes exploatering, för att sedan 
lämnas över, utan kostnad, till vägföreningen 
för förvaltning. Omfattningen regleras i ex-
ploateringsavtal.

För tillfart till småbåtshamnen på Södra 
Springholmen måste infart ordnas från väg 
169. Denna väg är angiven i gällande detalj-
plan men rättigheten för småbåtshamnen att 
nyttja denna måste i det fall småbåtshamns-
fastigheten styckas av från stamfastigheten 
säkerställas. Detta görs företrädesvis genom att 
gemensamhetsanläggning bildas för infarten. 
Samtliga ansökningar om bildande/ombil-
dande av gemensamhetsanläggningar söks hos 
lantmäteriet av berörda parter.

Fastighetskonsekvenser

Nedan redovisas de konsekvenser som planen 
medför per fastighet för berörda fastigheter
inom detaljplanen. Redovisningen är översikt-
lig och bedömningen av rättigheter baserar
sig på fastighetsförteckningen och kan vara 
ofullständig eftersom det exempelvis kan fin-
nas okända avtalsservitut.

Aröd 1:141

Mindre del av fastighetens nuvarande vatten-
område utgörs i detaljplanen av småbåtshamn 
och industri. Områdena skall genom frivillig 
uppgörelse med ägarna till Aröd 1:241 och 
Rönnäng 1:257 överföras genom fastighetsreg-
lering till dessa. Områdena kräver utfyllnad för 
att kunna användas för avsett ändamål.

Aröd 1:241 (del av)

Fastigheten är enligt gällande detaljplan 
avsedd för industriändamål. Den del av fast-
igheten som ingår i detaljplanen ges möjlighet 
att utvecklas till småbåtshamn med tillhörande 
verksamheter. Vattenområde skall föras från 
kommunens fastighet Rönnäng 1:539, och 
Aröd 1:141 till Aröd 1:241.

Gränsen mellan fastigheten och Aröd s:1 är 
oklar och skall bestämmas.

Fastigheten får del i gemensamhetsanläggning 
alternativt servitut för utfart mot väg 169.

Rönnäng 1:14

På fastigheten får ett antal bostadsfastigheter 
avstyckas och bebyggas i enlighet med plan-
bestämmelserna. Nybildade fastigheten måste 
överensstämma med planen för att erhålla 
bygglov. Mark upplåts för allmän plats - gata 
och natur. Möjlighet att boilda tomt för parke-
ringsändamål finns. Ansvaret för utbyggnaden 
av allmän plats regleras i exploateringsavtal.

Rönnäng 1:65

På fastigheten får ett antal bostadsfastigheter 
avstyckas och bebyggas i enlighet med plan-
bestämmelserna. Nybildade fastigheten måste 
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överensstämma med planen för att erhålla 
bygglov. Mark upplåts för allmän plats - gata 
och natur. Möjlighet att bilda tomt för parke-
ringsändamål finns. Ansvaret för utbyggnaden 
av allmän plats regleras i exploateringsavtal.

Rönnäng 1:257

Industrifastighet, utanför detaljplanen, som 
genom detaljplanen får möjlighet att förvärva 
mark från Rönnäng 1:539 och Aröd 1:141, för 
utökning. För att kunna utnyttja marken för av-
sett ändamål krävs utfyllnad av vattenområde 
med tillhörande tillståndsprocess.

Rönnäng 1:344

Fastighetens rätt att bebygga med bostad be-
kräftas i detaljplanen.

Rönnäng 1:377

Fastighetens rätt att bebygga med bostad be-
kräftas i detaljplanen.

Rönnäng 1:510

Fastigheten berörs till mindre del av planen. 
Utfart från södra delen av småbåtshamnen på 
Springholmen går enligt gällande detaljplan 
över fastigheten. Rättigheten för småbåts-
hamnsfastigheten att köra över Rönnäng 1:510 
säkerställs genom att gemensamhetsanlägg-
ning eller servitut för utfart bildas.

Rönnäng 1:539

Fastigheten ägs av kommunen. Del av vat-
tenområde tillhörande fastigheten överförs till 
Aröd 1:241 (småbåtshamnen) och en del till 

industrifastigheten Rönnäng 1:257. Vidare ges 
möjlighet att överföra mindre del av fastighe-
ten till Rönnäng 1:567. Denna marköverföring 
bekräftar endast pågående markanvändning.

Rönnäng 1:567

Ligger utanför detaljplanen men ges möjlighet 
att tillföras mindre markområde från Rönnäng 
1:539. Området disponeras redan idag.

Rönnäng s:1

Rönnäng s:1föreslås lösas in i delar som berör 
planområdet. Samfälligheten utgörs idag av 
vägmark vilken efter detaljplanens antagande 
kommer att utgöra gatumark och ingå i gemen-
samhetsanläggning.

Rönnäng 1:248. 

Befintlig väg mot kyrkogården skall lokalise-
ras om, vilket innebär att mindre markområde 
tas i anspråk för detta ändamål på fastigheten 
och den del som inte skall utgöra gata längre 
blir fri från belastning.

Rönnäng  1:191

Befintlig väg mot kyrkogården skall lokalise-
ras om, vilket innebär att mindre markområde 
tas i anspråk för detta ändamål.

Aröd s:1

Aröd s:1 gräns mot Aröd 1:241 är oklar och 
måste fastställas genom fastighetsbestämning.
Beroende på vad gränsbestämningen resulterar 
i kommer fastigheten vara berörd av planen 
eller inte.
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Aröd s:12

Aröd s:12 berörs av bostadsexploateringen och 
bör lösas in vid genomförandet av detaljpla-
nen.

Aröd s:13

Aröd s:13 berörs av bostadsexploateringen och 
bör lösas in vid genomförandet av detaljpla-
nen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunen äger delar av vattenområdet 
som är avsett för småbåtshamn samt mindre 
markområde som skall överföras till Rönnäng 
1:567. Kommunen kommer genom försäljning 
av dessa områden få intäkter av detaljplanen. 
Marken säljs i enlighet med kommunens mark-
policy.

Planen bedöms inte generera några kostnader 
för kommunen.

Ekonomiska konsekvenser för exploatö-
rerna

Exploatörerna bekostar samtliga anläggningar 
inom kvartersmark samt utbyggnaden av de 
allmänplatsanläggningar som behövs för res-
pektive kvarter.

Vidare måste de exploatörer som inte kan lösa 
sitt respektive fastighets behov av parkering 
vara med och medfinansiera.

Exploatörerna bekostar all fastighetsbildning 
samt ombildning av befintlig och eventuell 
nybildning av gemensamhetsanläggning. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga

Användningen av befintliga bostadsfastigheter 
bekräftas i o med planen men innebär inga 
konsekvenser ekonomiskt för dessa. Mark som 
överförs från en fastighet eller samfällighet er-
sätts till överenskommet marknadsvärde eller 
efter värdering av sakkunnig. 

Rönnängs vägförening får ett utökad område 
för drift och underhåll. Kostnaden för ombild-
ning av befintlig gemensamhetsanläggning 
regleras i exploateringsavtal med exploatö-
rerna.

Tekniska frågor
VA, Dagvatten

Kommunalt vatten och avlopp finns delvis i 
området och kommer att dras till hela området. 
Verksamhetsområdet kommer att utökas att 
gälla hela planområdet. Tjörns kommun är hu-
vudman för fastigheter som omfattas av verk-
samhetsområde vilket innebär att kommunen 
ansvarar för anläggande, drift och underhåll av 
den allmänna vattenanläggningen. 

Vägar

Allmän väg 169 omfattas inte av planområdet. 
Övriga vägar som skall byggas nya eller som 
finns utbyggda i planområdet, avses tas in i 
befintlig gemensamhetsanläggning.

Parkering

I första hand skall fastigheterna inom plan-
området lösa sitt parkeringsbehov inom den 
egna fastigheteten. Detaljplanen ger dock 
möjlighet att såsom gemensam åtgärd anlägga 
parkeringsplatser i anlutning till bostäderna. 
Företrädesvis bygger exploatörerna ut dessa 
parkeringar för att överlämna till de boende i 



54

området för framtida förvaltning.

Tekniska utredningar/undersökningar

Se detaljplanens innehållsförteckning avseende 
genomförda utredningar/undersökningar.
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
respektive ledning.

Tillstånd

Exploatören/berörd fastighetsägare ansvarar 
och bekostar samtliga erforderliga tillstånd, 
dispenser etcetera för genomförandet av ex-
ploateringen inom detaljplanen.

Inom vattenområde W2 småbåtshamn, bryggor 
medges, får inte startbesked för bryggor och 
byggnader ges förrän miljödomstolen beviljat 
tillstånd för vattenverksamhet.

För stadsbyggnadsförvaltningen

Åsa Jönsson 
Planchef 
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