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1. INLEDNING
Planprocessen
I Tjörns kommun ﬁnns ﬂera äldre kustsamhällen där det saknas detaljplaner eller gällande
detaljplaner är inaktuella och behöver uppdateras. Stockevik är ett samhälle utan detaljplan
men med kulturhistoriska värden och idag
ﬁnns det både fastboende och sommarboende i
området. Samhället ligger inte långt från Skärhamn och kommunalt vatten och avlopp ﬁnns
redan utbyggt i delar av området. Att planlägga
Stockevik säkerställer beﬁntlig byggnation
och att området behåller sin karaktär, samtidigt
som det möjliggör avstyckning och nya bostäder.
Vad är en detaljplan?
Med en detaljplan kan kommunen reglera
användningen av mark- och vattenområden.
Detaljplanen ska redovisa allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Kommunen kan upprätta en
detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för exempelvis bebyggelse. Det gäller till
exempel både när det ska byggas nytt och när
bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Den här detaljplanen upprättas med normalt
förfarande enligt reglerna i Plan- och bygglagen 2010:900. I ett första skede upprättas
samrådshandlingar. Resultatet av samrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse.
Därefter upprättas granskningshandlingar.
Efter granskningen redovisas resultatet i ett
granskningsutlåtande. Planförslaget antas av
kommunstyrelsen och vinner, om inte antagandebeslutet överklagas efter Länsstyrelsens
prövning, laga kraft. Synpunkter kan lämnas
under samråds- och granskningsskedena.
När detaljplanearbetet påbörjas kan beslut som
berör området redan vara fattade i demokratisk
ordning, såsom övergripande markanvändning
i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat
i program.
Aktuell plan har föregåtts av ett program för
detaljplan som godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2008-09-29.
Planförslaget var utsänt för samråd under tiden
2017-01-11 – 2017-02-08. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa ﬁnns samlade i
en samrådsredogörelse, godkänd av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott,
Här är vi nu

Planbesked

Start PM/
Beslut

Behovsbedömning/ samråd

Samråd

Granskning

Detaljplaneprocessen, Normalt planförfarande
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Inledning
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Antagande

KMSU, 2017-09-13 §200.

2. PLANHANDLINGAR
•
•
•
•
•

Plankarta i skala 1:2000 (A1) och 1:4000 (A3)
Illustrationskarta i skala 1:2000 (A1) och 1:4000 (A3)
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling)
Fastighetsförteckning
Grundkarta

•
•
•

Behovsbedömning Stockevik
Samrådsredogörelse
Fastighetskonsekvensbeskrivning

Övriga handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplaneprogram för Duvedalen/Stockevik, 2002-05-15 kompl 2008-08-15.
Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2008-09-29
Programsamrådsredogörelse, 2008-08-18
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Structor Mark Göteborg AB, 2014-10-10
PM Geoteknik, Structor Mark Göteborg AB, 2014-10-10
Bergteknisk undersökning, Petro Team Engineering AB, 2014-10-20
Naturvärdesinventering, Norconsult 2014-11-26, rev. 2015-06-18
Traﬁkutredning, Norconsult, 2014-11-20
Vägutredning Stockevik, avseende exploatering av fastigheten Stockevik 1:15, 2015-10-28
VA-utredning för detaljplan, WSP, 2016-01-12
Dagvattenutredning för detaljplan, 2015-12-07
Förprojektering, dagvatten inom Stockevik, 2018-08-24
Arkeologisk utredning, Riksantikvarieämbetet, UV RAPPORT 2014:169
Arkeologisk förundersökning, Folkvandringstid, vikingatid och sen medeltid/nyare tid i
Stockevik på Tjörn, Rapport 2015:97
Kulturmiljöunderlag Stockevik, Plan- och byggavdelningen Tjörns kommun, 2012-02-01
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Planhandlingar
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Stockeviks hamn

3. SAMMANFATTNING
Beslut om att upprätta ett förslag till program
för utveckling inom Stockeviksområdet fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott
2000-12-18. Planarbetet inleddes med ett planprogram som godkändes 2008 och godkänd
starthandling för detaljplan av samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22 SBN §287.Planförslaget var utsänd på samråd under januari/
februari 2017. Planen överensstämmer med
översiktsplanen och ett genomförande bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet omfattar Stockevik. Planen angränsar i norr till beﬁntlig fritidshusbebyggelse
i Duvedalen. Bebyggelsen i Stockevik speglar
att man historiskt sett både livnärt sig på ﬁske
och jordbruk. Närmast hamnen är bebyggelsen
typisk för ﬁskesamhällena och det ﬁnns mindre magasin och småhus som ligger tätt utefter
bergets fot. Inåt land ﬁnns jordbruksbebyggelse med röda bondgårdar och vita boningshus
omgivna av jordbruksmark.
Detaljplaneförslaget möjliggör en utveckling
av Stockeviksområdet med ca 44 småhus och
ca 45 lägenheter i mindre ﬂerbostadshus.
En övergripande ambition är att bebyggelseutvecklingen ska ske utifrån beﬁntliga kultur-
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Sammanfattning

miljövärden. Utformning och utseende regleras
för både ny och beﬁntlig bebyggelse. Några av
de äldre bostadshusen som är välbevarade och
särskilt viktiga för karaktären i området ges
rivningsförbud. Andra bostadshus och ekonomibyggnader får varsamhetsbestämmelser
för att ombyggnad och renovering ska göras
så att byggnaderna inte förvanskas. Mindre
förändringar medges. Ny bebyggelse föreslås
i huvudsak längs bergsfoten medan de öppna
ängsmarkerna och de låglänta delarna lämnas
obebyggda dels för att bevara siktlinjerna men
också för att marken kan komma att översvämmas vid höga vattenstånd och framtida klimatförändringar.
I området ﬁnns fornlämningar. Långröset i
sydost får skydd i planen. Fornlämningar längs
ny infartsväg ner mot Stockevik samt nya
bostadsområden är outgrävda och de måste
slutundersökas om byggnation eller markarbeten ska genomföras. De har markerats på
plankartan med särskilda bestämmelser.
I kapitel 11 beskrivs miljökonsekvenser, sociala- och ekonomiska konsekvenser. Nya bostäder skapar förutsättningar för ﬂer boende och
ett breddat utbud av olika bostadstyper. Planen
möjliggör bostäder för ﬂer åretruntboende i en
god boendemiljö nära hav och natur.

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Bevarande av bef.
hus och varsamhet vid
förändringar

Flerbostadshus
med 2-3 våningar
Nya byggrätter småhus eller parhus

Långröse med
skyddszon

Nya
byggrätter
småhus
villor

Lekyta /
bollplan

Nya byggrätter

Bevarande av bef.
hus och varsamhet vid
förändringar

Illustrationsritning - möjlig utveckling av planområdet
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Sammanfattning
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4. PLANENS SYFTE OCH
HUVUDDRAG
Bakgrund
I kommunens översiktsplan anges att orterna
i anslutning till Skärhamn ska utvecklas och
växa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2000-12-18 att påbörja ett detaljplanearbete
för utveckling inom Stockeviksområdet.
Miljö- och byggnämnden hade då tagit fram
ett förslag till hantering av VA –förhållandena.
VA-frågan kopplad till ﬁnansiering av skisserad nyexploatering visade sig svår att lösa och
arbetet med planprogrammet avstannade.
Syftet med programmet var att pröva möjligheten till kompletterande bostadsbebyggelse
samt att förbättra VA-förhållandena och därmed de miljömässiga förhållandena i området.
2008 återupptogs arbetet igen efter att kommunen hade antagit en VA –plan för åren 20052025.
Programmet godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2008-09-29. I programmet anges
att området ska planläggas för en blandad
bostadsbebyggelse eventuellt med inslag av
verksamheter.

karaktär ska bevaras. Planen omfattar byggrätter för ca 90 nya bostäder varav ca 44 småhus
och resten lägenheter i ﬂerbostadshus. Planen
möjliggör även en nybyggnation av förskola i
den norra delen av planområdet.
Detaljplanens syfte är att genom relevanta
planbestämmelser reglera markanvändningen
utifrån dagens förutsättningar, och att möjliggöra en rimlig och hållbar utveckling av samhället både avseende innehåll och utformning.
Planen innebär utbyggnad av nya gator. Beﬁntliga gator behåller en lägre standard med
smalare vägproﬁl. I området ﬁnns idag spridd
bostadsbebyggelse, både sommarstugor och
villor för åretruntboende.
Planen innefattar till stor del kommunal mark
och en målsättning är att skapa kommunala
tomter.
Skydd av kulturmiljövärden
Utvecklingen av beﬁntlig och ny bebyggelse
ska ske utifrån beﬁntliga kulturmiljövärden. I
planförslaget anges särskilda utformnings- och
varsamhetsbestämmelser som gäller vid såväl
nybyggnad som vid ändring och underhåll.
Reglering av befintlig bebyggelse

Syfte och huvuddrag
Detaljplanen innebär en förtätning med bostäder framförallt i dalgångarna utmed beﬁntliga och nya vägar. Planen ska möjliggöra en
utveckling med nya bostäder i området och tar
hänsyn till den värdefulla natur- och kulturmiljö som ﬁnns. Det innebär att området ska
utformas på ett sätt som tar hänsyn till strandskydd och riksintresset för friluftsliv. Beﬁntlig
bebyggelse som är kulturhistoriskt intressant
får skydd i planen för att områdets unika
8

Planens syfte och huvuddrag

För beﬁntlig bostadsbebyggelse medges mindre förändringar men också en ökad tydlighet avseende bevarande av kulturhistoriska
värden. Planen tydliggör genom utformningsvarsamhets- och skyddsbestämmelser förutsättningarna för hur beﬁntlig bebyggelse kan
utvecklas, och ger därmed en inriktning för
den framtida utvecklingen av samhället.

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Flerbostadshus

Läge

Längs Stockevik Sörnäsvägen vid vägen mot
Goviken medger planen lägre ﬂerbostadshus
med upp till tre våningar.

Planområdet är beläget ca 3 km söder om Skärhamn i Stockevik.
Avgränsning av planområdet

Parkering
Längs ny väg, utmed vägbanan, förslås att en
remsa grusas alternativt anläggs med stenmjöl
så att bilar kan parkera där sommartid när
många vill besöka badplatsen. Den yta som
idag används som parkering ligger kvar.

Bef. yta för
parkering

Ny
grusad yta, för
möjlighet till parkering
utmed väg

Planområdet utgörs av ett ca 34 hektar stort
område. Planen angränsar i norr till beﬁntlig fritidshusbebyggelse i Duvedalen. I öster
avgränsas planen av väg 715, i söder ingår
beﬁntlig bebyggelse längs Stockevik Apeldalsvägen och i väster omfattas bebyggelsen
inne i Stockevik och östra delen av berget mot
Stockevik Sörnäsvägen.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet är både i privat ägo
och kommunal. Kommunens markinnehav i
området består framförallt av strandnära områden vid Goviksberget samt oexploaterade
strandnära delar och mark i dalgången in från
Stockevik.

5. PLANDATA

Orienteringskarta - planområdets läge.

Ortorfoto över planområdet.

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Plandata
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6. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintresse
Delar av planområdet omfattas av riksintresse
för det rörliga friluftslivet.
Översiktsplan
Översiktsplan 2013 (ÖP) vann laga kraft den
16 maj 2014. Planförslaget överensstämmer
med ÖP 13. I ÖP 13 ingår området i den del i
och runt Skärhamn där man har för avsikt att
orterna ska utvecklas och växa.
Detaljplaner
Norr om aktuell plan ﬁnns en gällande detaljplan för Duvedalen (fortfarande gällande
byggnadsplan för fritidsboende, fastställd av
LS 1966-03-22). I övrigt är området inte planlagt.
Inom ramen för områdesplanen Rönnäng-Bleket, från 1979, har tidiga översiktliga studier
gjorts för en utveckling av Duvedalen och
Stockevik med helårsbebyggelse.
Allmän platsmark är förordnad enl. PBL
6:19 (fd § 113 enl. byggnadslagen).
Program för planområdet
För området ﬁnns ett detaljplaneprogram,
godkänt 2008-09-29. Där ingår ett antal skisser
för markanvändning med exempel på hur en
eventuell utbyggnad skulle kunna se ut. Programmet anger att planområdet ska planläggas
för blandad bostadsbebyggelse med eventuellt
inslag av verksamheter.
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Tidigare ställningstaganden

Programmet anger vidare att:
- Karaktären på Stockevik skall bibehållas. Vid
utformning av bebyggelsen, bör intentionerna
i kommunens skrift ” Ditt hus på Tjörn” vara
vägledande.
- I planarbetet liksom vid genomförandet av
detaljplanen skall kommunens målsättning
rörande kretsloppsanpassat byggande beaktas.
- Områdets koppling till kommunens överordnade gång- och cykelnät och lämpligt hållplatsläge för buss, skall studeras med tanke på
den framtida bebyggelsens tyngdpunkt i området och kopplingen till kommunens allmänna
badplats i Stockeviks hamn.
- Förhållandena kring de särskilt känsliga kustområdena skall uppmärksammas vid planläggningen.
- Behovet av och förhållandet mellan badplatser och småbåtsplatser med litet djupgående,
skall uppmärksammas.
Övriga kommunala beslut
Strategiskt bostadsprogram 2014 - 2025
I kommunens strategiska bostadsprogram
anges att det ﬁnns ett stort behov av lägenheter
för framförallt unga och äldre i Skärhamn och
området runt omkring. Det ﬁnns också visst
behov av radhus och boenden med särskild
service. Småhus är det mindre behov av eftersom bostadsbeståndet på Tjörn är mycket
homogent med 88% småhus.

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Kulturmiljöprogram

7. BEHOVSBEDÖMNING

Kommunens kulturmiljöprogram, ”Vårda,
bevara och utveckla - program för Tjörns
kulturmiljöer”, som antogs 2015-12-11, innehåller en fördjupning av översiktsplanens
övergripande strategier och ställningstaganden
kring kommunens kulturmiljöer. I Stockevik
ska ny bebyggelse prövas med försiktighet.
Nya byggnader ska anpassas till kringliggande
byggnaders form, storlek och utförande. De
ska placeras i ett läge som tar utgångspunkt i
beﬁntlig bebyggelse förhållande mellan naturmark, jordbruksmark och vattnet. Traditionellt
har byggnader uppförts på impediment och vid
bergsfoten. Områdets starka kulturhistoriska
karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Tjörns kommun har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6
kap 11 § avseende konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har
kriterier i MKB förordningen bilaga 4 särskilt
beaktats. Kommunen bedömmer att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra risk
för betydanade miljöpåverkan.

Grundstrukturen med bebyggelsen som är placerad nedanför bergspartiets höjdpunkter och
anpassad till markens förutsättningar bibehålls.
Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.
Tätortstudie
I tätortsstudien för Skärhamn, antagen 2006,
ingår också Stockevik som ett samhälle där
förtätning av bostäder föreslås. Studien visar
att intresset för bosättning och verksamhetsutveckling är mycket starkt.
Planen redovisar utbyggnadsområden för ca
600 nya bostäder och verksamheter av olika
slag i hela området och ett kommunalt mål på
100 nya bostäder i Stockevik.

Behovsbedömningen har den 28 november
2014 stämts av med Länsstyrelsen som delar
kommunens bedömning. Samtidigt meddelade
länsstyrelsen att:
• Damm, i område 19 (se karta över värdefull natur på sida 13) i naturvärdesinventeringskartan, ska sparas. Om det inte går ska
den undersökas så att den inte innehåller
fridlysta groddjur.
• Biotopskyddade miljöer ska bevaras på
sina beﬁntliga platser, och helst i anslutning till naturmark, genom att de vävs in i
detaljplanen samt ges skydd i planbestämmelserna.
• Behov av skyddsavstånd där bebyggelsen
kan komma i konﬂikt med djurhållning ska
ses över. Tjörns kommun har tagit fram
en hästpolicy; en policy angående avstånd
till hästhållning vid nyetablering, som ska
beaktas vid genomförandet av detaljplanen.
Dock görs platsspeciﬁka bedömningar i det
enskilda fallet (vilket policyn lämnar som
möjlighet).
Efter att behovsbedömningen för detaljplanen
var gjord har bäcken i Vittlingsävja lagts till i

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Behovsbedömning
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detaljplanen, i sydöstra Stockevik. Anledningen
till detta är att stora delar av Stockevik avvattnas genom denna del av samhället och åtgärder
kan behöva göras. I bäcken Vittlingsävja kan
det också behövas säkra upp mot stigande havsnivåer. Det föreslås i dagvattenutredningen att
en skyddsbarriär kan uppförs i det område där
det är möjligt att havsvatten riskerar att tränga
in och skada beﬁntlig och ny bebyggelse.
Utökningen av planområdet med barriären är
nödvändig för att skydda beﬁntlig och ny bebyggelse och har muntligt samråtts med Länsstyrelsen. Utökningen av planområdet krävs för
att kunna genomföra detlajplanens syfte. Den
mindre utökningen av planområdet ingick inte i
miljöbedömningen men anses inte medföra risk
för betydanade miljöpåverkan.
Avvägning enligt PBL och Miljöbalken
Planen medger förtätning och nybyggnad av
ﬂer bostäder i anslutning till redan beﬁntlig
bebyggelse. Underlaget för service ökar i
området. Planen anger att nybyggnation ska ta
hänsyn till den byggnadstradition som råder
i området och nya byggrätter placeras enligt
de principer som tidigare funnits i området.
Ökad biltraﬁk kan leda till ökad pendlingstraﬁk
till Göteborg. Utsläppsnivåerna bedöms dock
påverkas ytterst marginellt. För att främja andra
färdmedel än bil är det viktigt att ny bebyggelse
får tillgång till kollektivtraﬁk.

inte negativt påverka dess syfte. Ny bebyggelse
utgörs av en varsam komplettering som följer
framtaget kulturmiljöunderlag. Enligt 2 kap 10 §
i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 § miljöbalken (MB) iakttas
vid planering och planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller tillåten halt av kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, bly i luften och partiklar (PM 10). Genomförande av planförslaget
förväntas inte medföra att miljökvalitetsnormerna
överskrids.

8. FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Landskapsbild
Områdets nära koppling till havet och stora
bergsformationer är det som karaktäriserar platsen. Bergshöjderna bildar stora öppna landskapsrum med milsvida utblickar. I dalarna används
större sammanhängande mark för odling och

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
De förändringar som föreslås i detaljplanen är
förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna
enligt 3 kap Miljöbalken.
Planområdet berörs delvis av riksintresse för
det rörliga friluftslivet men förslaget bedöms
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Förutsättningar

Landskapsanalys

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Bild ur Kulturmiljöunderlag

bete. Området är kuperat. Mellan skogsbevuxna, ofta brant sluttande, höjdpartier ligger plan
ängs- och åkermark. Höjdpartierna sträcker sig
upp till nivåer på omkring +25 som mest. Den
plana ängs- och åkermarken ligger på nivåer
mellan +3 och +7.
I mötet mellan fastlandet och havet har vikar
bildats som idag ger skyddade lägen för båtar
och badande.
Vegetation och djurliv
Marken inom planområdet visar typiska drag
för natur i södra Bohuslän med hällmarksområden och mellanliggande små dalgångar och
klåvor. När man färdas på väg 721 mot Stockevik möts man av dramatiska bergsbranter.
Bergshöjderna som är mer väderutsatta är fria

Värdefull natur

från vegetation. Vegetationen, som till stora
delar består av buskar och buskträd, har etablerats i kanten av bergsfoten, i övergången till de
öppna landskapsrummen och ravinerna.
Det ﬁnns inga rapporterade uppgifter i Artportalen om grod- och kräldjur i området.
Närmaste fynduppgift av strandpadda är från
Flatholmen i skärgården väster om Stockevik.
En naturinventering har gjorts av Norconsult,
daterad 2014-11-26, rev. 2015-06-18 och där
ingår en grodinventering gjord våren 2015. Då
noterades vanlig padda Bufo bufo och mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris i en
damm i delområde 19, se naturvärdesinventeringskartan nedan. Alla Sveriges groddjur är
fridlysta.

Bild ur Naturvärdesinventering
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Skyddsvärd natur
Vid naturinventeringen konstaterades att det
ﬁnns fem delområden med påtagligt högt
naturvärde (klass 3) och sjutton delområden
med visst naturvärde (klass 4) inom planområdet. Se karta s.13. Naturområden klassiﬁceras enligt fyra värdeklasser där 1 är högsta
naturvärde. Tre av områdena enligt klass 3 är
miljöer med äldre ädellövträd med förekomst
av signalarter av lavar. De två andra är dels
vägkanterna längs väg 721 och dels den inre
delen av Stockeviken med intilliggande strandäng. För båda de senare områdena ﬁnns en del
intressanta artfynd rapporterade i Artportalen.
Naturvärdena enligt klass 4 består till största
delen av busk- och lövskogsmiljöer. Buskmil-

jöerna innehåller ofta buskage av slån, nypon,
apel och hagtorn, vilka är betydelsefulla för
t.ex. nektarsökande insekter och många fåglar.
Inom området ﬁnns dammar och ett bredare
dike som bedömts som potentiella grodlokaler.
I Artportalen ﬁnns även uppgifter om fågelobservationer från inventeringsområdet eller
strax utanför inventeringsområdet. Åtta stycken rödlistade fågelarter ﬁnns bland dessa uppgifter. De ﬂesta av dessa är observationer av
förbiﬂygande fåglar eller tillfälliga gäster vid
födosök såsom ejder, havsörn, pilgrimsfalk,
fjällvråk och bivråk. Uppgifter om gråtrut och
tornseglare tyder på häckning i eller i anslutning till området; den förstnämnda vid
Stockeviken i sydväst och den senare vid Röa
i nordost.

Stockevik 1964
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Bild: Bohusläns museum
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Biotopskydd
Biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäller generellt för vissa objekt i jordbrukslandskapet. Inom inventeringsområdet förekommer
stenmurar, öppna diken och åkerholmar som
omfattas av biotopskydd. Se karta s.33
Bebyggelse
Inom Duvedalen, Stockevik och Bö (beläget
nordost om planområdet) är för närvarande ca
110 personer permanentboende. Huvuddelen
är boende i Stockevik. Inom området ﬁnns
ca 90-100 bostäder idag, både fritidshus och
fastboende.
I Stockevik har man historiskt sett livnärt sig

både på ﬁske och jordbruk. Närmast hamnen
är bebyggelsen typisk för ﬁskesamhällena och
inåt land ﬁnns jordbruksbebyggelse. Beﬁntlig bebyggelse ligger i dalgångarna och längs
bergsfoten och bergen är främst fria från hus.
Området är relativt glesbebyggt. Den lite tätare
bebyggelsen närmare hamnen i Stockevik i
sydväst är beﬁntliga bostäder huvudsakligen
belägna längs Stockevik Sörnäsvägen i norr
och väster samt längs Stockevik Apeldalsvägen i söder.
Byggnaderna saknar idag planstöd och det
ﬁnns osäkerheter kopplat till byggrätter och
fastighetsförhållanden. Med nuvarande planer
saknas skydd för bebyggelsens värdebärande
karaktärsdrag vilket riskerar att leda till en

1. Fiskelägeskaraktär

4

2. Agrar karaktär
3. Spridd bebyggelse

3

4. Fritidshus och äldre

2

bebyggelse

1

Bebyggelsens karaktär

Bild ur Kulturmiljöunderlag
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ovarsam hantering både av enskilda byggnadens antikvariska värden samt bebyggelsens
samlade karaktärsdrag.
Byggnadskultur och gestaltning
Stockevik
Till detaljplanen har ett kulturmiljöunderlag
tagits fram som innehåller en genomgång av
bebyggelsens kulturhistoriska värden.
Samhället Stockevik ligger i huvudsak omgärdat av kala bergspartier. Stockevik utgjordes
under den senare hälften av 1700-talet, under
den stora sillperioden, främst av salterier och
trankokerier som låg på öarna utanför. Då
fanns endast en gård i Stockevik och några
mindre boningshus i och kring Duvedalen.
Under 1800-talet utvecklades Stockevik som
samhälle i samband med att jordbruket effektiviserades. Jordbruk och fraktfart blev då de
viktigaste inkomstkällorna. Stockevik var en
viktig kommunikationslänk för Tjörn och den
normalt sett isfria hamnen där det fanns ett
antal magasin som användes för lastning och
lossning.
1877 började en ny sillperiod i Bohuslän som
gav Stockevik, liksom många andra samhällen

Stockevik Apeldalsvägen

16

Förutsättningar

längs Bohuskusten, ett ekonomiskt uppsving.
Under slutet av 1800-talet ﬁck samhället ett
postkontor, och senare även ångbåtsförbindelse och pensionat. Några rejäla bostadshus,
dubbelhus med vindsvåning, låg då i samhället
förutom enstaka enkelhus. Invid bondgårdarna
låg faluröda ekonomibyggnader och uthus.
När tillgången på sill minskade fortsatte invånarna att försörja sig på jordbruk i kombination med fraktfart, ﬁske och sommartid uthyrning till sommarboende. Kring sekelskiftet,
1800-1900talet, hade Stockevik en ångbåtsförbindelse och 60-talet invånare.
Det ﬁnns äldre byggnader kvar nere i Stockeviks hamn och längs vägen. Inåt land närmare landsvägen ﬁnns nyare bebyggelse som
avviker från den gamla byggnadstraditionen.
Husen är betydligt större och har en modernare
karaktär.
Goviken
I Goviken ﬁnns ingen äldre bostadsbebyggelse
kvar utan endast lämningar. Goviken används
som tilläggsplats för småbåtar och rekreations
område. I Goviken ﬁnns fornlämningar som
ännu inte inventerats.

Stockevik Kärret
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1

2
3

Inventering av befintlig bebyggelse som
ges skyddsbestämmelser i detaljplanen
1. Duvedalen 1:7 - Enkelhus uppfört vid början
av 1900-talet

4
5
10

Byggnaden har en karaktäristisk förhöjd källare
vilket blev vanligt runt förra sekelskiftet samt en
inglasad veranda förskujten på husets långsida där
övrig fönstersättning och frontespis är symmetriskt placerade. Äldre fönster med återkommande
spröjsning samt tidstypsik panelarkitektur och
”snickarglädje”. Byggnaden redogör för ett arkitektoniskt ideal från tiden kring förra sekelskiftet
med en välbevarad exteriör. En byggnadstyp som
återkommer över hela Tjörn, både i agrara- som
ﬁskelägesmiljöer.

8
6
7

9

11

12

2. Stockevik 1:71 - Bostadshus uppfört under
1940-talet

1

Byggnaden är en bra representant för den byggnadsstil och sedemera byggnadstradition som hade
sin början i en standardiserat (nationellt) byggteknik som blev allt vanligare under mellankrigstiden
- standardiserade mått, regelverk osv. På Tjörn är
det vanligt att se bostadshus uppförda under denna
tid som tagit utgångspunkt i en beﬁntlig byggnadstradion, med utgångspunkt i dubbelhusets utformning, symmetri och den förhöjda källaren. Byggnaden är klädd med asbestcementskivor vilket var
väldigt vanligt vid tiden då byggnaden uppfördes.
Byggnadstypen ﬁnns över hela ön men ofta har
fasadskivorna ersatts av träpanel eller på annat sätt
ändrats eller förvanskats. Stockevik 1:71 är en bra
representant för en lokal byggnadstraditon som
ofta förbises.

2
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3. Stockevik 1:107 - Enkelhus uppfört 1912

3

Ett enkelhus med en förhållande vis enkel utformning,
asymmetriskt placerade fönster och en del snickerier
som kan häröras till tiden vid byggnadens uppförande,
samt till stor del förhöjd källare. Under den period
som enkelhusen blev en dominerande byggnadstyp
på Tjörn (1800-talets senare hälfte fram till mellankrigstiden) fanns en stor variation i fönstersättning
och panelarkitektur, bara för att nämna två exempel.
Byggnaden är en god representant för byggnadstypen
och de ideal som rådde runt tiden vid skarven runt
förra sekelskiftet.
4. Stockervik 1:120 - Dubbelhus från slutet av
1800-talet med tillhörande ekonomibyggnad

4

4
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Gården är karaktäristisk för tiden för dess uppförande, där ekonomi- och bostadsbyggnaden ligger i
direkt anslutning till varandra med ett delvis omslutet
gårdsutrymme. Mangårdsbyggnaden är ett dubbelhus
av den större typen som frångår den annars vanliga
korsplanen, en byggnadstyp som blev allt vanligare
under 1800-talets slut. Mangårdsbyggnaden har en
del bevarad panelarkitektur runt takfoten. Ekonomibyggnaden har öppningar både åt gårdsplan som mot
vägen, där byggnadens olika funktioner redogörs för
i dess varierade höjd och utformning. Dessa mindre
ekonomibyggnader blir allt ovanligare på Tjörn och
representerar en tid då en hushållsekonomi både var
beroende av lantbruk som övriga intäkter från exempelvis ﬁske, fraktfart eller hantverk. Tillsammans
bildar mangårds- och ekonomibyggnaden en representation för både byggnadsstil, bebyggelsestruktur som
socioekonomisk struktur vid tiden för dess uppförande.

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

5. Stockevik 1:81 - Mangårdsbyggnad, dubbelhus, med ekonomibyggnader
Mangårdsbyggnaden är uppförd på slutet av 1800-talet och har en mycket välbevarad exteriör, rik på
detaljer och tidstypisk panelarkitektur. Tegeltak med
papptak på utbyggnader, spöjsade fönster med accentuerade foder och utsmyckning kring takfot. Ekonomibyggnader, sammanbyggda med plank, omgärdar
gårdsplanen och avskiljer denna från allmäna vägar
på två sidor av gårdsbilden. Byggnadernas placering,
utformning och förhållande till omkringliggande infrastruktur är mycket miljöskapande och med ett högt
upplevelsevärde.
5
6. Stockevik 1:70 - Enkelhus från 1904

6

Högt placerat i miljön närmast hamnen ligger ett
enkelhus med utskjutande frontespis på husets östra
långsida. Även åt väst fanns vid uppförandet en
frontespis, senare tillkom en veranda på denna långsida (samt en mindre tillbyggnad på norra kortsidan).
Byggnaden har en annan panel i dag (liggande panel
vid uppförande) och vissa detaljer i fasad är original eller återskapade. Fönstren är utbytta, dock inte
mezzaninfönstren, men fodren runt fönstrerna återger delvis utförandet från när byggnaden var ny. En
återkommande byggnadstyp för hela Tjörn och en bra
representant för bredden hos en återkommande byggnadstyp vid förra sekelskiftet.
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7. Stockevik 1:82 - Enkelhus från början av
1900-talet

7

Huset har en symmetrisk fönstersättning med en förskjuten glasad veranda på ena långsidan. Något eller
ﬂera mezzaninfönster har satts igen vid något tillfälle
samt att en bred med låg takkupa anordnas. Byggnaden har en förhöjd källare med murad natursten.
Byggnaden har ett till stort sätt oförvanskat uttryck
som relaterar både till vägen till hamnen som hamnmiljön i sin placering.
8. Stockevik 1:24 - Dubbelhus från 1800-talets
senare hälft

8

Mangårdsbyggnaden tillsammans med ladugården
bildar en för Tjörn typisk gårdsbild från tiden kring
slutet av 1800-talet. Placerade nära intill varandra
med en omsluten gårdsyta dit både mangårds- som
ekonomibyggnadens portar och entrér öppnar sig.
Mangårdsbyggnaden har ett enkel uttryck i fasad
med locklistpanel, naturstensgrund och symmetri.
Ekonomibyggnaden har ett ett enkeltuttryck som likt
mangårdsbyggnaden relaterar tydligt till omgivningen
i sin placering. Den agrara miljön som gårdsbilden
ger yttryck för har en kulturhistoriskt värdefull roll i
Stockeviks historia. Där både jordbruk, sjönäring och
tidig turism genom ångbåtstraﬁk som ortens betydelse
för Tjörn genom en betydande anlöpningspunkt från
sjösidan gett upphov till en varierad bebyggelse med
spår från olika verksamheter.

8
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9. Stockevik 1:27 - Mangårdsbyggnad från senare hälften av 1800-talet

9

Huset ﬂyttades från fastlandet till Stockevik under
1800-talets slut. Byggnaden har spår av ett dubbelhus
men har en längd som påminner om en salsbyggnad.. Osäkert vilken slags byggnad huset vart innan
det ﬂyttades. I huset har funnits telegraf och bageri.
Byggnaden ligger med en gårdsplan mot vägen och
har ett högt miljöskapande värde. Byggnadadstypen är
ovanlig för Tjörn på så sätt att den är svår att deﬁniera utifrån de vanliga byggnadstyperna, enkel- och
dubbelhus. Det har en symmetrisk panelarkitektur,
fönster- och dörrsättning samt en återkoppling till
Stockeviks historia som en byggnad med betydelse
för orten.
10. Stockevik 1:118 - Dubbelhus från slutet av
1800-talet

10

Gårdsbilden med mangårds- och ekonomibyggnaderna är typisk för tiden runt förra sekelskiftet. Där
entrén till boningshus och gårdsplan omringas av
ekonomibyggnader. Mot gårdsplan ﬁnns en inglasad
veranda med spröjsade fönster och huset har en symmetrisk ordnad exterör typsik för dubbelhuset. Stockevik har en varierad bebyggelsemiljö där Stockevik
1:118 redogör för ett jordbruk av betydelse för samhället - där jordbruksmark respekterats och tillkommande bebyggelse tydligt relaterat till detta.
11. Stockevik 1:31 - Dubbelhus från början av
1900-talet

11

Huset ﬂyttades till Stockevik 1910 från Flatholmen
där det ursprunlingen restes några år innan. Byggnaden är klädd med asbestcementskivor, med frontespis
på norra långsidan och en tillbyggnad på respektive åt
söder. Byggnaden har en hög naturstensmurad källare,
ett fasaduttryck som återspeglar ett ideal från mitten
av 1900-talet (med träpanel ersatt med skivor, få utsmyckningar och ett stramt uttryck) och relaterar i sin
placering till både väg och jordbruksmark.
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12. Sjöbodar/magasin
I hamnen ligger ett antal magasin och sjöbodar,
längs den vattenlinje där det sedan ﬂera hundra år
legat båtar och skepp. Fler byggnader har funnits i
hamnen, på båda sidor om viken. Hamnen har på
många sätt varit central för ortens framväxt och utveckling - för ﬁske, ﬁskberedning, fraktfart, förvaring och ångbåtstraﬁk. Magasinen och sjöbodarna
är av blandad ålder och har haft olika funktioner förvaring, sillsalteri, affär och till och med bostad.
De är traditionellt utformade och uppförda med
både kantad som okantad panel, tegeltak och få
öppningar i fasad. De står på gjutna pelare, stenkistor och större stenblock. Byggnaderna har en stark
relation till orten och är av betydande historisk och
upplevelsemässig karaktär för hamnen och hela
Stockevik.
12

12
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Kollektivtrafik

Inom Stockeviksområdet ﬁnns ett antal mindre
verksamheter som keramisk verkstad mm. I
direkt anslutning till väg 721, i anslutning till
planområdets sydöstra del, ligger fastigheten
Morik 9:1 inom vilken det bedrivs verksamhet,
knuten till hästar.

I området ﬁnns en hållplats placerad i korsningen Sörnäsvägen och Stockevik Gatan.
Hållplatsen består av en hållplatsskylt i dikeskanten och är inte tillgänglighetsanpassad.
Hållplatsen traﬁkeras av busslinje 963 (ArödSkärhamns skola) med en tur på morgonen och
två turer tillbaka på eftermiddagen. Bussturerna är främst anpassade för skolelever i årskurs
F-5 vid Skärhamns skola.

Offentlig service
Det aktuella området är beläget 3 km söder
om Skärhamn där offentlig och kommersiell
service som skolor, förskolor och affär ﬁnns.
Hamnar och vattenområden
En mindre hamn för småbåtar ﬁnns i Stockevik. Hamnen har anor från 1800-talet när
sillperioden infann sig och under slutet av
1800-talet fanns här även en ångbåtsbrygga.
Hamnen ägs av Tjörns hamnar AB. Även i
Goviken ﬁnns en mindre båtplats. Hamnen ägs
av Stockeviks Samhällsförening S:2.

Längs väg 721 ﬁnns två hållplatser. Röa, som
ligger vid den beﬁntliga infarten till Stockevik
och Morik västra, som ligger ca 785 meter
söder om samma infart.
Parkering och utfarter
All privat parkering sker i dag på tomtmark.
Besöksparkering ﬁnns på en yta längs Stockevik Sörnäsvägen. Under sommarsäsongen är
det ont om besöksparkeringar i området.
Friytor

Gator och trafik
Planområdet nås från väg 721 och genom
Stockevik går väg 715. Traﬁkverket är huvudman för båda dessa vägar. Traﬁknätet i området är småskaligt och på vissa platser är vägbredden så smal att två bilar inte kan mötas.
Hastighetsgränsen i området är 30 km/h. På
väg 715 är det i nuläget knappt 300 traﬁkrörelser per dag.
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Området har idag asfalterad cykelväg längs
väg 721. Längs väg 715 ﬁnns inga separata
gång- och cykelbanor.

Lek och rekreation
I området ﬁnns bostadsnära natur i form av
berghällar och ängsmark. I Stockevik ﬁnns en
allmän badplats. Gemensam lekplats saknas.
Geotekniska förhållanden
Generellt utgörs jordlagren i de låglänta partierna, mellan bergspartierna i området, av ett
mäktigt lerlager. Lerlagrets mäktighet varierar
kraftigt inom området, djup till fast botten
överstiger lokalt 20 m. Lerlagrets översta del
innehåller rikligt med skalrester. Leran överlagras normalt av ett mellan 1 – 2,5 m tjockt
lager sand, silt eller skalgrus. I den södra delen
förekommer kvicklera.
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Samtliga geotekniska fält - och laboratorieundersökningar redovisas i separat handling
benämnd ”Detaljplan i Stockevik, Tjörns
kommun, Markteknisk undersökningsrapport
(MUR)/ Geoteknik, Planeringsunderlag” daterad 2014-10-10.

menderas inför detaljprojektering av gator och
VA i området.
Leran i området är mycket sättningsbenägen.
Vid uppfyllnad med 0,5 m bedöms sättningarnas storlek uppgå till mellan 0,2 och 0,4 m.
Krypsättningar pågår sannolikt inom området.

Släntstabilitet och sättningsförhållanden
Den plana markytan utmed lermarken i dalgångarna samt de måttliga djupen på beﬁntliga
diken innebär att totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är tillfredsställande. Både
stabilitets- och sättningsförhållanden bedöms
vara tillfredställande för planerad exploatering
enligt planförslaget förutsatt att grundläggning
av planerade byggnader, ledningar och gator
dimensioneras med hänsyn till rådande geotekniska förutsättningar. Kompletterande undersökningar samt geoteknisk utredning rekom-

Bergras och blocknedfall
Totalt har nio stycken undersökningspunkter
påträffats där instabila block ﬁnns. Rekommenderad åtgärd är i första hand skrotning men
blocken kan också stabiliseras med konventionella helingjutna bergbultar.
Eventuella bergskärningar placeras i riktningar
som ej går i nordöst-sydväst. Det rekommenderas att rensa bergytorna från lösa block för att
rörelse av dessa ej ska orsakas vid sprängning.
Yt- och grundvatten
I de nordvästra och västra delarna har noterats
en fri grundvattenyta 0,7 m under markytan.
I den södra delen har fri stabiliserad vattenyta i
skruvprovtagningshål noterats på mellan 1,3
och 1,5 m djup under markytan. I anslutning
till åkermark inom området ﬁnns ett antal diken vars djup generellt är ca 1–1,5 m.
Miljöförhållanden
Förorenad mark
Det ﬁnns inga kända markföroreningar.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna gäller tillåten halt av
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid,
bly i luften och partiklar (PM 10). Dessa halter
överskrids inte i området. Planen innebär ﬂer

Instabila block som har identiﬁerats och bör skrotas.
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boende i ett läge med begränsad kollektivtraﬁk
varför bilåkning sannolikt inte kan undvikas.
Tillskottet den nya planen ger är marginellt
och bedöms inte medföra några överskridanden av miljökvalitetsnormer på annan plats.

Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)

Vattenförekomster

Nordost om planområdet ﬁnns en hästgård
av typen ”mindre anläggning”. Tjörn har en
hästpolicy som i första hand är till för att
användas vid nyetablering av hästanläggningar
och inte tvärtom, exploatering i anslutning till
beﬁntliga anläggningar. Om man tillämpar
den vid bedömning i det här fallet så ska det
enligt policyn vara ett skyddsavstånd på minst
100 meter från stall och gödselhantering och
minst 50 meter från område där hästar vistas
(hagar och liknande). I det här fallet ligger
stall och gödselförvaring ca 400 meter från
närmsta plangräns. De västligaste hagarna
och travbanan tangerar plangränsen. Närmsta
nya bostadshus planeras ca 80-90 meter från

I området förekommer dammar med groddjur
och mindre salamandrar. Planen bedöms inte
medverka till överskridanden av MKN för vatten.
Radon
Marken utgörs av normalriskområde enligt den
översiktliga radonkartan för Tjörns kommun
och den bergtekniska undersökningen som
utförts.

Området bedöms ha liten risk för störningar i
form av buller- eller luftföroreningar.
Djurhållning

En av gårdarna i Stockevik.
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hagmark. Hela hästverksamheten är belägen
i motsatt håll från förhärskande vindriktning.
Miljöavdelningen bedömning är därför att
risken för olägenhet är liten. Skulle olägenhet
ändå uppstå lämnar hästpolicyn utrymme för
bedömning i det enskilda fallet.
Risk och säkerhet
Klimatanpassning – Stigande vatten
Utifrån beräkningar av den globala havsnivåns
höjning förväntas konsekvenser för Bohuskustens städer och samhällen, men lokala variationer förekommer. För nya områden som enligt
detaljplanen är avsedda för bostäder innebär
det att de delar av byggnader som ska använ-

das för boende ska ligga minst +3,4 meter över
dagens medelhavsnivå inklusive en säkerhetsfaktor. Delar av byggnader som ligger under
höjden +3,4 meter får inte inredas för bostadsändamål.
Enligt dagvattenutredningen är det störst risk
för översvämning i vikarna. Ett antal boende i
områden nära Vittlingsbäcken har tidvis problem med översvämningar på sina fastigheter
redan idag. Dels av att bäcken har höga ﬂöden,
men det kan också bli ett ökat problem med
stigande vatten från havet.
Strandskydd
Upphävande av strandskydd
Den oexploaterade strandzonen är en värde-

0-2,6 zon 4

2,6-3,1 zon 3

3,1-3,6 zon 2

Översvämningskarta vid stigande vattennivå.
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Bild ur dagvattenutredning
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full naturtillgång för det rörliga friluftslivet. Stora
delar av strandzonen är strandskyddad, enligt 7 kap
i miljöbalken. Inom sydvästra delen av Stockevik
ﬁnns beﬁntlig bebyggelse inom strandskyddat
område. I planen föreslås inga nya byggnader inom
strandskyddat område.
Kommunen bedömer att det ﬁnns särskilda skäl
enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c § för att upphäva
strandskyddet för kvartersmarken inom fastigheter
med beﬁntlig bebyggelse. Särskilt skäl är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Aktuella fastigheter har fått beteckningen a3

Röd linje visar gräns för strandskydd. Sjöbodar i hamnen (blåmarkerade) och 5 fastigheter med beﬁntliga
hus norr om viken (orange markering) berörs av strandskyddet. Kommunen avser upphäva strandskydd inom
kvartersmark med bostadsändamål i planen. (Se orange
markering på kartan.)

Fornlämningar
Det ﬁnns fornlämningar inom området och en
arkeologisk utredning har gjorts i samband med
planarbetet. Dessutom har en förundersökning
gjorts av gårdstomten Stenkyrka 799 (ID170) och
boplatserna Stenkyrka 797 (ID172), 794 (ID174)
och 792 (ID175). Vid den arkeologiska utredningen upptäcktes fem boplatser och en gravgrupp samt
två stenpackningar, fyra husgrunder som är kända
från de historiska kartorna och nyare tid, ett sentida
odlingsröse och en väg från 1700-talet. Invid långröset Stenkyrka 86:1 dokumenterades ytterligare
två gravar, ett rös och en stensättning.
Förundersökningen dokumenterade två husgrunder
och ﬂera boplatsrelaterade anläggningar såsom
härdar, gropar och stolphål. Fynd av keramik,
ﬂinta, bergkristall, kvarts och järnnitar samt yngre
rödgods och stengods påträffades. Inom Stenkyrka
794 och 792 fanns eldstäder som har daterats till
folkvandringstid, 500-talet efter Kristus. Inom den
södra delen av boplatsen Stenkyrka 797 har en
eldstad daterats till vikingatid. Längst i söder, inom
gårdstomten Stenkyrka 799, fanns ett kulturpåverkat lager med anläggningar och fynd; bland annat
en trefotsgryta, järnnitar och yngre rödgods. Träkol
från lagret och från en eldstad i lagret har daterats
till 1460–1620, det vill säga sen medeltid/ tidig
nyare tid.
Länsstyrelsen har genom ett slutmeddelande daterat 2015-05-20 informerat Tjörns kommun om
att Länsstyrelsen kommer att tillåta borttagning av
fornlämningarna med villkor om att arkeologisk
undersökning först genomförs. I plankartan anges
var det kan krävas arkeologisk åtgärd innan exploatering. Markägaren/exploatören ansvarar för
att söka tillstånd till ingrepp i fornlämning och står
även för eventuella kostnader.
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Utredningsområde
Fornlämningsområde.
Kräver slutundersökning innan exploatering
Schakt

Orange ytor är avstämda med Länsstyrelsen och motsvarar kända fornlämningar som kan kräva arkeologisk
åtgärd innan exploatering. Markägaren/exploatören ansvarar för att söka tillstånd till ingrepp i fornlämning.
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Teknisk försörjning

El

Vatten och avlopp

För elförsörjning i området svarar Fortum
distribution.
Utmed delar av väg 721 ﬁnns en högspänd
kraftledning och utmed väg 715 ﬁnns en
utbyggd luft- och markförlagd ledning som
försörjer området med el. Utbyggnad av vindkraftverk inom planområdet bedöms inte vara
aktuellt.

Idag ﬁnns beﬁntliga kommunala vatten- och
spillvattenledningar genom Stockevik förlagda
i väg 715 (Sörnäsvägen). Det saknas i dagsläget god försörjning av alla tre ändamålen
i stora delar om planområdet, kommunala
ledningar för spill- och dricksvatten kommer
byggas ut i samband med att planen vinner
laga kraft. Det ﬁnns en äldre kommunal vattenledning som förser viss beﬁntlig bebyggelse
i södra Stockevik med vatten. Idag ﬁnns en
brandpost inom planområdet. Brandposten är
lokaliserad vid den beﬁntliga pumpstationen
längs Sörnäsvägen i norr.
Dagvatten
Planområdet är kuperat med ett antal delavrinningsområden. För dagvattenhantering ﬁnns
3-4 diken/bäckar som idag är anslutningspunkter. Recipienterna är fem havsvikar i nordväst,
väst och i söder. Delar av området avvattnas
även åt nordost via dagvattenledningar och en
bäck som ligger parallellt med väg 721.

Avfall
Kommunen är huvudman för avfallshanteringen. Närmsta återvinningsstation för förpackningar ﬁnns vid Styckens Livs i Skärhamn.
Tele
Telia Sonera svarar för teleledningarna i området.
Tekniska anläggningar
Inom planområdet ﬁnns 16 tekniska anläggningar (transformatorer, elskåp el. liknande).
Fem av dessa anläggningar ligger på en marknivå som understiger +3,4 meter över medelhavsnivån.

De största bäckarna i området är Goviksbäcken som avleder dagvatten norrut, mot
Goviken. Vittlingsbäcken som har sitt utlopp i
söder vid Vittlingsäva och Västra bäcken i väster. Bäckarna är dåligt rensade och utﬂödet av
dagvatten är trögt. Ett antal boende i områden
nära Vittlingsbäcken har tidvis problem med
översvämningar på sina fastigheter.
Det ﬁnns ett fåtal beﬁntliga kommunala dagvattenledningar och brunnar i området. Samt
ett antal icke kommunala dagvattenledningar.
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9. PLANFÖRSLAGET
Områdets stora tillgång är naturen och det
havsnära läget med vackra utblickar. Planen
är utformad så att denna kvalitet tas till vara
och områdets unika karaktär bibehålls. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och
följer de riktlinjer som beskrivs i det kulturmiljöunderlag som tagits fram i samband med
planarbetet.

och växtligheten.
I övrigt ska föreslagen bebyggelsen följa kulturmiljöunderlagets riktlinjer som anger:
•

Inga nya byggnader direkt på större öppna
ytor Ny bebyggelse förhåller sig till helhetsmiljön genom att ej placeras direkt på
större öppna ytor vilket kan påverka områdets öppna karaktär, det vill säga större

Bebyggelse
Bostäder
Planen möjliggör komplettering med ca 90
bostäder i form av friliggande villor och några
mindre ﬂerbostadshus vid vägen ner till Goviken som skulle kunna innehålla ca 45 lägenheter.

Berg
Ökat avstånd ger mindre sprängning.

Gestaltningsprinciper
I Stockeviksområdet är det viktigt att beﬁntlig
och ny bebyggelse utvecklas/ utformas utifrån
beﬁntliga kulturmiljövärden så att områdets
karaktär bibehålls.
Intentionerna i kommunens skrift ” Ditt hus på
Tjörn” samt kulturmiljöprogram ”Vårda, Bevara och Utveckla” bör vara vägledande både
vid utformning av ny bebyggelse och renovering av äldre byggnader området.
Föreslagen bebyggelse på berget avviker från
den tidigare byggnadstraditionen. Byggnaderna ska placeras så att de inte blir högre än
bergets högsta punkt. Det ska vara suterränghus där terrängen tillåter. Byggnaderna ska
ha en dov färgsättning med gråa eller bruna
nyanser som harmonierar med det karga berget
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Nivåskillnaden kan utnyttjas till rymd i husets nedre del.

Sluttningshus ger en följsam anpassning till naturen och
mer användbar yta.

Fyll
Grundvatten
Bilderna ovan visar olika sätt att anpassa husen till förutsättningarna på platsen.
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sammanhållna grönytor.
Ny bebyggelse skall förhålla sig till naturmiljön på så sätt att den beﬁntliga ordningen mellan bebyggelse och naturmark
bibehålls.

bostadsbebyggelse medges mindre förändringar samt ökad tydlighet avseende bevarande
utifrån kulturhistoriska värden.

•

Ingen byggnation på höga höjder Ingen
nybyggnation tillåts på höjder där detta
kan ses dominerande. Bebyggelsen tillåts
på högre höjder enbart i undantagsfall: i
anslutning till redan beﬁntlig bebyggelsestruktur men inte genom en markerande
placering.

Varsamhet ska iakttas vid underhåll och ändring av byggnaders exteriörer, i avsikt att bevara bebyggelsens särart. Autentisk byggnadsvolym, takform, materialval och färgsättning ska
särskilt beaktas. Antikvarisk medverkan kan
krävas vid anmälnings- och bygglovspliktiga
åtgärder inom k1 och k2 markerade områden.

•

Ny bebyggelse visar hänsyn till beﬁntlig
bebyggelsekaraktär Kompletterande bebyggelse skall ta hänsyn till beﬁntlig i sin
utformning där denna har tydlig karaktär.

Utöver detta har somliga hus fått särskilda
varsamhets och skyddsbestämmelser.

•

•

•

Beﬁntlig bebyggelse hanteras varsamt
Byggnader inom planområdet hanteras
varsamt utifrån individuella uttryck: I form
av hänsyn till värdebärande individuella
karaktärsdrag som färgsättning, volym och
detaljer i fasad. Tillbyggnader inordnar sig
genom ett varsamt förhållande till berörd
byggnad samt kringliggande bebyggelse.
Relationen mellan vägar och bebyggelse
respekteras Ny vägdragning förhåller sig
till naturmark och bebyggelse på ett sätt
som respekterar den beﬁntliga miljöns
karaktärsdrag.

Reglering av befintlig bebyggelse
Planen säkerställer det redan byggda på ett
sätt som understödjer en framtida utveckling
av samhället och bebyggelsen. För beﬁntlig

Varsamhetsbestämmelser

Bostadshusen på fastigheterna Duvedalen 1:7,
Stockevik 1:20, 1:81, 1:24 resp. 1:27 har i
planen fått q dvs. Byggnad får ej rivas och q1
Byggnad får ej förvanskas. Vid ombyggnad/
renovering ska traditionella material/ metoder
användas.
Bebyggelsen ska anpassas till tomtens förutsättningar och större förändringar av marknivån bör undvikas.
Allmänna platser
Vägar inom planområdet föreslås bli allmän
plats. Naturmark mellan beﬁntlig och ny
bebyggelse planläggs som NATUR. På så vis
säkerställs allmänhetens möjlighet att nå ut i
naturen och ner till bad- och båtplatser och det
övriga strandområdet. Centralt i området anges
en yta där en lekplats kan uppföras. För allmän
plats föreslår planen enskilt huvudmannaskap.
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Trafik, parkering, gång- och cykelvägar
Ny in-/ utfart på väg 721
I planarbetet har en traﬁkanalys gjorts av konsult med prognoser av förväntade traﬁkmängder
i området. Det ﬁnns olika scenarier beroende på
hur många av de tillkommande bostäderna som
blir permanentboende. Med 50-65 nya bostäder för
permanentboende antas de alstra 250-350 resor per
dygn. Om beﬁntliga hus också blir permanentboende ökar bilrörelserna med ytterligare 250. Om
majoriteten blir åretruntboende och nya bostäder
byggs enligt kommunens planer kan traﬁken totalt
antas bli 850 bilresor per dygn.
Traﬁkfördelningen i området beror på vägnätets
utformning. Norconsult förordar ett alternativ
där ytterligare en anslutning till väg 721 placeras
längre söderut och att de boende har möjlighet att
välja mellan båda utfarterna. En ny infart skulle
utföras med ett vänstersvängfält som görs genom
breddning av beﬁntlig väg åt sydväst.

Konsulten antar att en ny infart skulle innebära att
resorna fördelas så att ca 250 bilresor per dygn sker
via den norra utfarten och 600 bilresor går via den
nya södra utfarten.
Nya gator föreslås få en småskalig utformning
liknande beﬁntliga gator. För att utryckningsfordon
och renhållningsbilar ska få god tillgänglighet är
rundkörnings- alternativt vändmöjlighet viktig.
När hastigheterna är under 30 km/h och traﬁkﬂödena är låga går det bra att ha blandtraﬁk. Med
förväntade traﬁkmängder och hastigheter bedöms
blandtraﬁk fungera i hela området.
På nästa sida ﬁnns en typsektion som medger att en
personbil kan möta en lastbil men genom att markera en del av vägytan som i första hand gångbana
kan gatan ändå upplevas som smal och bidra till
att man håller låga hastigheter. Beﬁntliga gator är
4,0-4,5 m breda.
Det ﬁnns förslag på att placera en ny busshållplats
vid den nya infarten för att täcka in området bättre.
Den är tänkt att ersätta de två andra hållplatslägena
längs väg 721. Vägplan för dessa åtgårder och
förslag pågår hos Traﬁkverket.
Idag saknas rundkörningsmöjligheter i området.
En ny infart till området är en fördel ur traﬁksäkerhetssynpunkt då bussen som kör nere i Stockevik
slipper backa. Rundkörningen förbättrar möjligheten för ﬂer lokala busslinjer att gå genom området
och underlättar även för renhållningen.
Offentlig och kommersiell service

Blå markeringar visar hur traﬁkfördelningen från bostäderna i stora drag blir fördelad över de två infarterna,
om den södra infarten byggs.
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Förslaget möjliggör en utbyggnad med en skola/
förskola i den norra delen av planområdet.
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Tillgänglighet/säkerhet
Hållplats för kollektivtraﬁk ﬁnns i anslutning
till ny bebyggelse men för några fastigheter är
avståndet mer än 600 meter.
Biotopskydd
Inom planområdet förekommer stenmurar,
öppna diken och åkerholmar som är biotopskyddade. Dispens från Länsstyrelsen krävs
i de fall de kan komma att påverkas av föreslagen byggnation. Förslagsvis läggs berörda
stenmurar om i nytt läge. Se karta s. 33.
Geotekniska förhållanden
Stabilitet
För att undvika stabilitetsproblem rekom-

menderas att tillåten justering av markytan i
området begränsas till + 0,5 m utifrån rådande
marknivåer, såvida inte geoteknisk utredning
för det enskilda fallet visar annorlunda. För att
undvika påhängslaster på pålar samt undvika
differenssättningar i anslutning till byggnader samt vid ledningar i mark bör höjning av
markytan undvikas i anslutning till tomtmark
inom partier med mäktigare lerlager. Vid dimensionering av dränering samt ledningsbäddar och kringfyllning i VA-schakter i närheten
av byggnader måste risken för sättningar
beaktas.
Kompletterande undersökningar samt geoteknisk utredning rekommenderas inför detaljprojektering av gator och VA i området dels för att
kunna optimera eventuella förstärkningsåtgär-

Bedömning av biotopskydd
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der och dels för att minimera arbetsmiljörisker
under byggskedet.

ﬂytbenägen vilket måste beaktas vid schaktningsarbeten. Permanenta skärningsslänter bör
erosionsskyddas.

Grundläggning
Vid nybyggnation av vägar och bostäder i
direkt anslutning till beﬁntliga diken kan
åtgärder av begränsad omfattning krävas. Det
kan vara kulvertering av diken i anslutning till
byggnader och vägar. Alternativt kan byggnaders och vägbankars last kompenseras med
lättfyllning. Byggnader kan även grundläggas
på stödpålar. Mindre, samt ej sättningskänsliga, komplementbyggnader (förråd, skärmtak
o dyl) kan grundläggas med platta på mark.
I övrigt rekommenderas grundläggning på
stödpålar. I de fall jorddjupen är mindre, i
anslutning till fastmarksgränsen, kan urgrävning eller grundläggning på plintar vara
aktuellt. Vid stödpålning av nya byggnader på
lermark måste lerlagrets sättningsbenägenhet
även beaktas vid höjdsättning av anslutande
tomtmark med hänsyn till ledningar i mark
och risken för sättningsskador hos dessa. Vid
uppfyllnad av omkringliggande mark eller på
avskärningsnivå ovan beﬁntlig markytan måste
påhängslaster medräknas vid dimensionering
av pålgrundläggning.
Schaktnings- och fyllningsarbeten
Schakt- och fyllningsarbeten för gator och VA
kan normalt utföras med öppen schakt ned till
ca 1 m djup under markytan respektive med
1 m hög fyllningsslänt. Vid större schaktdjup
eller fyllningshöjd beror eventuellt behov av
temporära åtgärder främst på närheten till
ytlaster såsom traﬁklast samt temporära upplag
och grundvattenytans aktuella nivå i byggskedet. Jordlagren i området innehåller silt och är
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Riskanalys
Vid pålningsarbeten och sprängningsarbeten
ﬁnns risk för vibrationsskador på närbelägna
byggnader. En riskanalys med tillhörande
föreskrifter angående tillåtna markvibrationer
bör därför upprättas inför dessa arbeten. Den
ska innehålla föreskrifter angående tillåtna
markvibrationer och klargöra eventuellt behov
av byggnadsbesiktning och vibrationsmätning
samt ange vibrationskrav.
Yt- och grundvatten
Vid dimensionering av dränering samt ledningsbäddar och kringfyllning i VA-schakter i
närheten av byggnader måste risken för sättningar i ytliga lerlager på grund av uttorkning
beaktas. Källare bör undvikas i de lågt belägna
lerpartierna med hänsyn till närheten till havet.
Radon
För att säkerställa att radonförekomsten i nya
byggnader inom området inte innebär några
risker för människors hälsa bör nybyggnation
utföras med radonskyddande konstruktion.
Brandskydd
Då detta område inte kan ses som ett tätbebyggt område föreslås brandvattenförsörjningen ske genom alternativt brandvattensystem,
dvs. bränder ska släckas med vatten från tankbil i kombination med ett glest brandpostnät.
Dagens brandpost vid den beﬁntliga pumpsta-
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tionen längs Sörnäsvägen i norr föreslås kompletteras med ytterligare en brandpost i söder,
även där vid beﬁntligt pumpstationshus.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Detaljplaneområdet är delvis utbyggt och
behöver delvis byggas ut med allmänna VAledningar för att försörja tillkommande bebyggelse. När planen vinner laga kraft kommer
verksamhetsområdet för kommunalt VA inkludera hela planområdet. I den VA utredning
som utförts i planarbetet föreslås många lokala
tryckavlopp, med hänsyn till topograﬁn.
Inför byggnation ska berörda fastighetsägare/
exploatörer kontakta Tjörns kommun, vatten
och avloppsavdelningen, för information om
hur deras fastighet ansluts till det kommunala
VA-nätet.
Dagvatten
Nya tomter ska kunna visa på ett lokalt omhändertagande av dagvatten genom att anlägga
till exempel en stenkista, dagvattenkassett eller
öppna dagvattenlösningar med inﬁltrationsmöjligheter.
Storleken på fördröjd volym är beroende av
storleken på den avvattnade, hårdgjorda arean
och beroende på hur många mm regn som
ska fördröjas. Det går att beskriva genom en
formel, x mm kräver x*10 m3/ha. Fördröjs
10 mm behöver magasinet kunna fördröja
motsvarande 100 m3/ha avvattnad yta. Detta
innebär för en villatomt med 250 m2 avvattnad
yta behöver ett magasin på 2,5 m3.
Nya fastigheter höjdsätts så att ytvatten kan

rinna ner mot gatan. Detta för att leda bort
dagvatten från hus utan att omkringliggande
fastigheter riskerar att översvämmas. Enligt
den geotekniska undersökning som genomförts
i området bör markytan inte fyllas mer än 0,5
m över rådande marknivåer.
Inför granskningen har det gjorts en förprojektering av dagvatten. Dagvattensystemet
dimensioneras för att klara ett regn med
återkomsttiden 10 år. Enligt dimensionering i
dagvattenutredningen tas utöver detta hänsyn
till framtida klimatpåverkan med en ökning på
30%.
Dagvattenutredningen föreslår att dagvattnet
från fastigheter samt vägar leds och fördröjs
i diken där så är möjligt. Då det är trångt på
vissa ställen inom beﬁntlig bebyggelse föreslås det att dagvattnet avleds i ledningar innan
anslutning till diken. Om bäckarna underhålls
är bedömningen att de har kapacitet att avleda
dagvatten från regn med tio års återkomsttid i
nuläget.
Västra delen
I området närmast Sörnäsvägen bedöms grundvattennivån vara högre än i övriga delar av
planområdet, ca. 0,7 meter under marknivån.
Vatten blir därför stående i dagvattenledningar
och kapaciteten minskar. I västra delen av området ﬁnns en bäck som föreslås avleda dagvatten från ny bebyggelse som planeras intill
Stockevik Gatan. Denna bäck behöver delvis
ﬂyttas något norrut i nuvarande planförslag.
Det ﬁnns även en trång passage nedströms där
bäcken passerar intill byggnader på fastighet
1:14.
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Södra delen
I aktuellt förslag till exploatering räcker kapaciteten i framtiden inte till på vissa sträckor.
Vid extrema regnhändelser är bostäder kring
Vittlingsbäcken särskilt utsatta. Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka vilket leder till att
vattenﬂödena kommer att öka. Planförslaget
innebär därför att man anlägger en våtmark,
Norr om Apeldalsvägen, som även ska fungera som ﬂödesutjämnande damm för dagvatten
samt bidrar till naturvärden i området. Våtmarken bör rymma ca 725 m3 för att kunna
härbärgera ett 20-års regn. Utﬂödet stryps till
dagens 10-års regn genom en reglerbrunn nedströms våtmarken. Våtmarken kommer att rena
en del föroreningar för de uppströms liggande
områdena.
Skyfall och stigande vattennivåer
Barriär
En barriär föreslås anläggas vid en trång sektion på bäcken. Barriären föreslås göras påbyggnadsbar i en framtid. Idag räcker det att
den görs till nivå +2,7 m som skydd mot höga
vattenstånd i havet. För att beﬁntligt dike inte
ska dämmas görs en trumma med bakvattenventil genom barriären. Vid höga vattenstånd
i havet och stora regn kan vatten behövas
pumpas förbi barriären för att området uppströms inte ska översvämmas. För detta ändamål kan man anlägga en dagvattenpumpstation
i höjd med barriären. Beﬁntligt dike nedströms
våtmarken och även närmast nedströms barriären behöver rensas. Om det breddas fås en
extra volym som säkerhet mot översvämningar
och den bör då klara regn större än 100-års
återkomsttid. Från en punkt ca 40 m nedströms
barriären föreslås bäcken inte justeras utan
där bedöms ﬂödeskapaciteten vara tillfreds-
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ställande. I förprojektering av dagvatten står
det att pumpstationen är dyr då den ska klara
av att pumpa stora mängder vatten. Samtidigt
är det inte sannolikt att den kommer att vara
i drift särskilt ofta. Därför kan man överväga
att endast bygga en barriär. I kombination
med nytt dike söderom Apeldalsvägen och en
väl tilltagen våtmark klarar man av de ﬂesta
ﬂöden när havsnivån inte är mycket hög. Det
är osannolikt att situationen med höga havvattenstånd och stora regn inträffar samtidigt.
Höga havsvattenstånd inträffar oftast i samband med höst- eller vinterstormar medan de
största nederbördsepisoderna vanligen inträffar sommartid, enl SMHI. Om båda händelser inträffar samtidigt får man problem med
översvämningar och oavsett vad man gör för
åtgärder uppströms kommer fastigheten1:78
nära mynningen på Vitlingsbäcken att få problem med höga havsvattenstånd. Våtmarkens
ﬂödesbegränsande funktion kommer dock för
de ﬂesta regn att minska problemen med stora
ﬂöden i Vitlingsbäcken.
Allmännyttiga funktioner
Då vissa delar av Stockevik (främst de södra)
ligger lågt, med en markhöjd på mellan ca
2,5–3,5 möh hamnar ﬂera av de föreslagna
pumpstationer naturligt i låga lägen. Enligt
rapporten Stigande vatten ska planeringsnivån
för energi- och kommunalteknisk försörjning
inte ligga under säkerhetszon 1, vilket innebär
att pumpstationer bör ligga på marknivå 3,4
möh. Marknivån vid några pumpstationer måste därmed höjas ca 0,5-0,8 meter för att uppnå
säkerhetszon 1 och därmed säkerställa deras
funktion samt minimera risken för skador.
El
För ny elförsörjning i området svarar Ellevio.
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Telefoni
Telia sonera svarar för nya telefonledningar i
området.
Energi
Nya byggnader ska uppföras enligt gällande
byggregler men strävan bör i varje enskilt
projekt vara att tillämpa så miljöriktiga och
energieffektiva lösningar som möjligt.
Avseende uppvärmning kan detta exempelvis
ske genom till- och frånluftsvärmepump,
bergvärme eller gemensamma bergvärmeanläggningar.
Post
Postlådor för den nya bebyggelsen kommer att
uppföras i enlighet med kommunens policy för
posthantering.
Avfall
Kommunen svarar för avfallshantering i området. Gemensamma avfallsstationer för källsortering föreslås i några punkter.

10. GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för
att detaljplanen ska kunna genomföras på ett
samordnat och ändamålsenligt sätt och vilka
konsekvenser det medför för fastighetsägare
och andra berörda. Det ska även framgå om
kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar och det
huvudsakliga innehållet i dessa avtal och vilka
konsekvenser som föranleds av det. Detaljpla-

nen med dess planbestämmelser är en juridiskt
bindande handling och genomförandebeskrivningen är vägledande i hur detaljplanen är
tänkt genomföras.
Fastighetsägare vars fastighet inom detaljplaneområdet ges möjlighet till avstyckning är exploatör. Kommunen har tecknat planavtal med
merparten av exploatörerna, vilka är medﬁnansiärer till planen. Övriga exploatörer får betala
en planavgift i samband med att bygglov söks.
Tillkommande bebyggelse uppskattas till cirka
44 bostäder i småhus, varav drygt hälften på
kommunal mark. För del av den kommunala
marken medger planen användningsområde för
både små- och ﬂerbostadshus, samt skola och
inom detta område bedöms cirka 45 lägenheter kunna uppföras. För kommunal mark kan
upplåtelseformen regleras genom avtal. Detaljplanen möjliggör även för ägarlägenheter inom
vissa områden.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande enligt reglerna i Plan- och bygglagen
2010:900. För detaljplanen gäller följande tidplan förutsatt att detaljplanen inte överklagas:
Beslut om samråd
Samrådsskede
Beslut om granskning
Granskningsskede
Antagande

kv. 4 2016
kv. 1 2017
kv. 2 2019
kv. 3 2019
kv. 4 2019

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den
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dag planen vinner laga kraft. Genomförandetiden ger en skälig tid för utbyggnad av
planområdet. Under genomförandetiden har
fastighetsägaren en garanterad rätt att efter en
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med
detaljplanens bestämmelser. Detaljplanen får
under genomförandetiden endast ändras eller
upphävas om synnerliga skäl föreligger. Om en
fastighetsägare under genomförandetiden inte
ges bygglov i enighet med detaljplanen eller
om detaljplanen skulle upphävas eller på annat
sätt väsentligt ändras kan berörda fastighetsägare ha rätt till ersättning från kommunen.
Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt enligt
detaljplanens bestämmelser. För att byggrätten inte ska vara garanterad måste kommunen
ändra eller upphäva detaljplanen eller vara på
gång att göra så, annars fortsätter detaljplanens
förutsättningar att gälla. Efter genomförandetidens utgång har en fastighetsägare inte längre
rätt till ersättning från kommunen i de fall en
fastighetsägare inte ges bygglov i enighet med
detaljplanen eller om detaljplanen skulle upphävas eller på annat sätt väsentligt förändras.
Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Detaljplanen föreskriver istället enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att fastighetsägarna
inom planområdet är ansvariga för skötsel
och drift av de allmänna platserna (GATA, PPLATS och NATUR).
Tjörns kommun består av ﬂera skärgårdsöar
präglade av anrika ﬁskesamhällen och med
närhet till jordbruket. Samhällena var en gång
i tiden självhushållande och de boende sam-
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arbetade genom tillexempel ﬁskeföreningar.
Därav ﬁnns en tradition på Tjörn av att tilllämpa enskilt huvudmannaskap, både i tätort
och på landsbygd. Under 1900-talets senare
hälft övergick många av fastigheterna i samhällena på Tjörn till att bli fritidsbebyggelse,
vilket det fortfarande till stora delar är. Det
kan mätas i att Tjörns kommun knappt har 15
000 folkbokförda, medan det under sommarhalvåret har ca 45 000 invånare. Det är därför
av väsentlig betydelse för Tjörns kommun att
kunna förvalta allmän platsmark genom enskilt
huvudmannaskap eftersom även fastighetsägare som är folkbokförda i annan kommun, men
som äger fastighet i kommunen, kan stödja
utbyggnad och underhåll av infrastruktur och
offentliga platser i kommunen. Utbyggnad
och infrastruktur betungar inte då endast de
folkbokförda i kommunen. Stockevik är inget
undantag. Inom Duvedalen (Beläget utanför
planområdets norra infart) och Stockevik ﬁnns
för närvarande ca 260 fastighetsägare, varav
ca 60 stycken är folkbokförda i området och
ytterligare ca 10 i kommunen. Resterande ca
190 fastighetsägare är folkbokförda i andra
kommuner, utomlands eller på okänd adress.
Inom planområdet ﬁnns ca 90-100 bostäder,
med blandat fritidshus och permanentboende
och planen medger ungefär 90 ytterligare bostäder. Tjörns kommun har därmed i detaljplanen för Stockevik särskilda skäl till att frångå
huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap
för allmän plats. Planområdet har inte tidigare varit detaljplanelagt. Samfällda delar av
planområdet förvaltas av vägföreningar och en
belysningsförening. För tillkommande allmän
platsmark inom detaljplanen föreslås att nya
gemensamhetsanläggningar bildas. Gemensamhetsanläggningarna föreslås förvaltas av en
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samfällighetsförening.
Traﬁkverket är och förblir väghållare och huvudman för väg 715 som sträcker sig från väg
721 till Stockeviks hamn inom detaljplanen.
Kommunen kommer att vara huvudman för
dricks-, avlopps- och dagvatten inom planområdet. Det medför att kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp ska utvidgas
till att omfatta detaljplanen.

även två busshållplatser ﬂyttas och anläggas.
Traﬁkverket ansvarar för planläggning och arbete med vänstersvängfält och busshållplatser
som ligger utanför planområdesgränsen. Avtal
upprättas mellan Traﬁkverket och kommunen
som reglerar utförande och kostnader. Kostnaderna fördelas på kommun och exploatörer i
planområdet.

Allmän platsmark

Villkor, ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar regleras i exploateringsavtal (se avsnitt
Avtal).

För utbyggnad och iordningställande av
tillkommande allmänplatsmark GATA samt
för åtgärder på vissa beﬁntliga gator (GA:B,
GA:D och GA:E; se rubrik Gemensamhetsanläggningar) som är nödvändig för ny bebyggelse inom planområdet ansvarar kommunen,
tillsammans med ﬁnansiering från exploatörer.

Ägare som avstår mark för allmän plats har
rätt till ersättning från huvudmannen. Ägare
till mark eller utrymme för allmän plats kan
begära att huvudmannen förvärvar äganderätt,
nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken eller utrymmet.

Kommunen ansvarar för iordningställandet
för allmän platsmark NATUR i detaljplanen,
tillsammans med ﬁnansiering från exploatörer.
Allmänplatsmark NATUR omfattas även av
mark för lek och aktivitet. Marken upplåts
som gemensamhetsanläggning.
För allmänplatsmark P-PLATS krävs rådighet
över marken innan den kan iordningställas.
Det kan ske genom markförvärv eller genom
att marken upplåts som gemensamhetsanläggning efter lantmäteribeslut. Parkeringen ska
utföras inom 3 år efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Med anledning av den tillkommande bebyggelsen ska ett nytt vänstersvängfält byggas på
väg 721 i anslutning till planområdet. I samband med utbyggnad av vänstersvängfältet ska

För att den allmänna platsens underhåll och
drift blir det nödvändigt att inrätta en eller
ﬂera gemensamhetsanläggningar. Det kommer
dessutom bli nödvändigt att ompröva beﬁntliga gemensamhetsanläggningar. Ansökan
om omprövningsförrättning alternativt inrättande av nya gemensamhetsanläggningar sker
hos Lantmäteriet. Respektive exploatör eller
markägare ansvarar för drift och underhåll av
tillkommande allmän plats tills dess att förvaltningen av anläggningarna övertas av en
gemensamhetsanläggning (se avsnitt gemensamhetsanläggning).
Kvartersmark
Kvartersmarken är fördelad på kommunen,
det kommunala bolaget Tjörns Hamnar AB
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och privata ägare. Respektive fastighetsägare
ansvarar för samtliga åtgärder inom egen mark
som i föreliggande detaljplan är utlagd som
kvartersmark.
Inom kvartersmark ansvarar respektive exploatör för utförande av anläggning för fördröjning av dag- och dräneringsvatten, inklusive
att åstadkomma erforderlig markutformning,
markhöjd och lutning på marken.
Nödvändiga pumpanläggningar på kvartersmark byggs ut och ägs av kommunen. Anläggningarna ﬁnansieras genom anslutningsavgifter
enligt kommunens VA-taxa.
I detaljplanens sydöstra område planeras för en
barriär som ska skydda lågt belägen bebyggelse inom detaljplanen från förhöjda havsnivåer.
Det är kommunen som ansvarar för ﬁnansiering, utförande och drift av skyddsbarriären.
Barriären ﬁnansieras till viss del genom
anslutningsavgifter enligt kommunens VA-taxa
och till resterande del av kommunen.
En dagvattendamm avses att anläggas inom
planområdet. Dammen ska kunna svälla för att
fördröja regnvatten vid kraftigare nedfall och
skydda mark och bebyggelse längs avrinningsområdet. Dammen byggs ut och ﬁnansieras av
kommunen.
Fyra avfallsstationer på kvartersmark byggs
ut av kommunen. Tre av stationerna är mindre
och ska hantera dagligt hushålls- och restavfall för de boende inom planområdet. Dessa
stationer är placerade på kommunal mark.
Vid utfarten mot väg 721 ges utrymme för en
större avfallsstation som kan komplettera med
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hushållsavfallet med förpackningsmaterial för
de boende inom planområdet. Denna mark
ägs av privat markägare och för att möjliggöra
utbyggnaden krävs tillgång till marken, genom
att förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken. Avfallsstationerna
ﬁnansieras av kommunen och exploatörerna
i området. Kommunen ansvarar för drift och
skötsel av avfallsstationerna.
Inom markområdet ﬁnns mark avsatt för
odling som genom avtal med kommunen kan
upplåtas för näringsidkare för att bruka eller
till förening för odling. Hur marken får nyttjas,
bebyggas med odlingslotter eller annat regleras ytterligare i avtal utöver vad som regleras i
detaljplanen.
Avtal
Kommunen och exploatörerna ska upprätta exploateringsavtal. Avtalen ska reglera kostnader
och ansvar för fastighetsbildning, kostnader
och ansvarsfördelning för utbyggnad av allmän
platsmark (GATA och NATUR), anläggningsåtgärder för avvattning, utbyggnad och anslutning till kommunalt vatten- och avloppssystem, fördelning av tomter till den kommunala
tomtkön m.m. Kostnadsfördelningen mellan
kommunen och övriga exploatörer i området
baseras på hur mycket byggrätt respektive
exploatör erhåller genom detaljplanen. Vid utbyggnaden av gatan omfattande GA:B bedöms
dock en sådan fördelning leda till att en exploatör åläggs en kostnad som inte står i rimligt
förhållande till dennes nytta av detaljplanen.
Det medför att kommunen bygger ut större
delen av gatan. Åtgärden ﬁnansieras med hjälp
av markförsäljning.
Exploateringsavtalen ska vara undertecknade
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av samtliga parter och godkända av kommunstyrelsen innan antagandet av detaljplanen.
Kommunen avser teckna erforderliga avtal
om ledningsrätt för de vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar som ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet.
Fördelas kommunal mark genom markanvisning så upprättas markanvisningsavtal mellan
kommunen och utsedd exploatör. Överenskommelser om fastighetsreglering mellan
markägare och exploatör, avseende eventuell
marköverföring och bildande av servitut upprättas där så behövs.
Kommunen avser att upplåta markområden
som i detaljplanen utgör kvartersmark för
odling. För att få tillåtelse att nyttja marken
ska avtal upprättas mellan kommunen och den
näringsidkare eller förening som vill nyttja
marken.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår
av den till detaljplanen tillhörande fastighetsförteckningen. I bilagd fastighetskonsekvenstabell framgår dessutom konsekvenserna av
detaljplanen för respektive fastighet, gemensamhetsanläggning och berörd rättighet.
Fastighetsbildning
Planenlig fastighetsbildning är en förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas. Detta
innebär att detaljplanen medför att ett antal
fastighetsbildningsåtgärder behöver genom-

föras. I bilagd fastighetskonsekvenstabell ﬁnns
förslag på fastighetsbildningsåtgärder som kan
genomföras för att fastigheterna inom planområdet ska bli planenliga. Det kan ﬁnnas andra
alternativ till fastighetsbildningsåtgärder som
också medför att fastigheterna blir planenliga.
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte
vara nödvändiga inom planområdet.
Vissa fastigheter inom planområdet ges möjlighet till köp av kompletteringsmark som ägs
av kommunen, men det är först efter att fastighetsbildningsåtgärderna beslutats av Lantmäteriet samt vunnit laga kraft som fastighetsägarna ges rådighet över markområdet.
I de fall mark ska överföras mellan fastigheter,
ansvarar berörda fastighetsägare för erforderliga avtal och därtill förknippade kostnader.
Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning bildas genom
lantmäteriförrättning där förrättningslantmätaren beslutar vilka fastigheter som ska delta i
anläggningen. Det grundläggande kraven är att
gemensamhetsanläggningen ska vara av stadigvarande betydelse för de deltagande fastigheterna och att fördelarna med gemensamhetsanläggningen överstiger olägenheterna. För en
fastighet ska det vara av väsentlig betydelse
för fastigheten att ha del i en gemensamhetsanläggning. Kravet på väsentlig betydelse
behöver inte prövas av förrättningslantmätaren
om fastighetsägarna är överens om att fastigheterna ska ha del i anläggningen. I Lantmäteriets förrättningsbeslut bestäms andelstal som
reglerar fördelningen av framtida drifts- och
underhållskostnader mellan de deltagande
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fastigheterna.
I detaljplaneområdet ﬁnns beﬁntliga gemensamhetsanläggningar. Planen ger också förutsättningar för nya gemensamma anläggningar.
Anläggningarna kan utföras så att samtliga
anläggningar avsedda för gemensamt ansvar
ligger i en gemensamhetsanläggning. Det vill
säga att gator, naturmark och lekplats med
mera avsett för det allmännas behov ligger
under en gemensamhetsanläggning. Förslaget
kan förvaltas direkt av ägarna till de deltagande fastigheterna eller av en samfällighetsförening. I lantmäteriförrättningen prövas varje
fastighets nytta och andel i gemensamhetsanläggningen. Fördelen är bland annat att ansvaret fördelas lika mellan alla de fastigheter som
har del i anläggningen och att vid förbättringsåtgärder så kan man få bättre kostnadsofferter
då arbeten kan utföras som helhet och skapar
likvärdig standard. Nackdelar är tillexempel att
fastigheter i planområdets västra delar ansvarar
även för vägar i områdets östra delar som de
aldrig nyttjar.
De olika skötselområdena kan även delas upp i
sektioner där man till exempel skiljer på gator
för att ge dessa lite olika standard beroende på
förutsättningarna. Dessa förslag kan förvaltas direkt av ägarna till de deltagande fastigheterna eller av en samfällighetsförening. I
lantmäteriförrättningen prövas varje fastighets
nytta och andel av varje sektion. Fördelen är
att fastigheter kan ansvara mer för den mark
de faktiskt nyttjar än för hela markområdet
i detaljplanen. Det kan dessutom medföra
att underhållet blir mindre kostsamt. Det går
dessutom att styra utförandet av olika sektioner separat. Nackdelar är att vissa fastigheter
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som ligger längre in i området kan få betala
högre kostnader än fastigheter som är belägna
i utkanten, men som ändå nyttjar mark längre
in i skötselområdet.
Möjligheten ﬁnns att även bilda ﬂera skilda
gemensamhetsanläggar där till exempel varje
gata, naturområde och lekplats är en egen
skötselanläggning. Dessa förslag kan förvaltas
direkt av ägarna till de deltagande fastigheterna eller av en eller ﬂera samfällighetsföreningar. I lantmäteriförrättningen prövas varje
fastighets nytta och andel av varje anläggning.
Fördelar är att man endast bekostar det anläggningar där en fastighet anses ha nytta som
allmän plats och att det endast är de fastigheter
som har andelar som kan bestämma standarden
för vägen, vilket som helhet kan sänka kostnaderna. Nackdelen är att för området som helhet
kan det bli ﬂera olika standarder för tillexempel vägar vilket kan leda till mer och mindre
attraktiva områden. Delas anläggningarna
dessutom upp i ﬂera föreningar så blir det ett
större administrativt arbete då varje förening
ska skötas enskilt.
Fem gemensamhetsanläggningar inom detaljplanområdet är beﬁntliga. Påverkan av
detaljplanen är bland annat att nya fastigheter
ansluts till fyra av gemensamhetsanläggningarna. En gemensamhetsanläggning avseende
avloppsanläggning föreslås upphöra på grund
av kommunens utökade verksamhetsområde
för VA.
Gemensamhetsanläggningar för allmän platsmark föreslås förvaltas av en samfällighetsförening för att hålla god likvärdig standard samt
effektiv skötsel och underhåll av området.
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Inom planområdet föreslås Stockevik Kärretvägen,
Stockevik Västernäsvägen, Stockevik Västernäshöjdsvägen och del av Stockevik Porsmyren,
bestående av beﬁntliga vägar, särskiljas från övriga
områdets standard på vägar på grund av nuvarande
utformning, för att tillgodose områdets karaktär
samt bevara områdenas och vägarnas natur och
kulturvärden. Åtgärden prövas genom lantmäteribeslut i omprövningsförrättningen.

ing. Omfattningen på den föreslagna gemensamhetsanläggningen visas med skraffering på karta på
s.44. Exploatörerna svarar för drift och underhåll
av anläggningen från att den är utförd till dess att
den förvaltas av en samfällighetsförening.

För gemensamhetsanläggningar på kvartersmark
föreslås förvaltning ske genom enskilda samfällighetsföreningar.

För Stockevik Gatan föreslås en ny gem
ensamhetsanläggning (GA:C) bildas där beﬁntliga
fastigheter längs gatan samt de nya fastigheterna på
Stockevik 1:15 ansluts. Gemensamhetsanläggningen föreslås förvaltas av en samfällighetsförening.
Omfattningen på den föreslagna gemensamhetsanläggningen visas med skraffering på karta på s.44.

Inom planområdet föreslås en eller ﬂera nya
anläggningar bildas för gemensam förvaltning av
allmän plats. Av dessa gemensamhetsanläggningar
omfattas förutom vägar även mark som i detaljplanen avsats som allmän plats – natur och allmän
plats parkering. Till dessa gemensamhetsanläggningar ansluts ﬂertalet av fastigheterna i området.

En ny gemensamhetsanläggning (GA:D) föreslås
bildas omfattande nya gatan (arbetsnamn Jonsdalsvägen) till de nya fastigheterna i området Jonsdalen. Gemensamhetsanläggningen föreslås förvaltas
av en samfällighetsförening. Omfattningen på den
föreslagna gemensamhetsanläggningen visas med
skraffering på karta på s.44.

En ny gemensamhetsanläggning (GA:A) föreslås
bildas omfattande gata till nya fastigheter på Stockevik 1:125. Omfattningen på den föreslagna gemensamhetsanläggningen visas med skraffering på
karta på s.44. Gemensamhetsanläggningen föreslås
förvaltas av en egen samfällighetsförening för berörda fastigheter inom kvartersmarken. Markägaren svarar för drift och underhåll av anläggningen
från att den är utförd till dess att den förvaltas av
en enskild samfällighetsförening.

För den planerade nya infartsvägen mellan väg 721
och väg 715 föreslås en ny gemensamhetsanläggning (GA:E) bildas. Gatan har arbetsnamnet Passagen. Gemensamhetsanläggningen föreslås förvaltas
av en samfällighetsförening. Omfattningen på den
föreslagna gemensamhetsanläggningen visas med
skraffering på karta på s.44.

För Stockevik Goviksvägen föreslås en ny gemensamhetsanläggning (GA:B) bildas där beﬁntliga
fastigheter längs gatan samt de nya fastigheterna i
området Bredal’n ansluts. Gemensamhetsanläggningen föreslås förvaltas av en samfällighetsfören-

För den planerade nya parkeringen intill väg 721
föreslås en ny gemensamhetsanläggning (GA:F)
bildas. Gemensamhetsanläggningen föreslås förvaltas av en samfällighetsförening. Omfattningen
på den föreslagna gemensamhetsanläggningen
visas med skraffering på karta på s.44.
För den beﬁntliga parkeringen intill väg 715 med
föreslås en ny gemensamhetsanläggning (GA:G)

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Konsekvenser av planen

43

Översikt över nya gemensamhetsanläggningar, totalt 9 stycken benämnda GA:A - GA:I
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bildas. Gemensamhetsanläggningen föreslås
förvaltas av en samfällighetsförening. Anläggningen anses vara utförd och omfattningen på den
föreslagna gemensamhetsanläggningen visas med
skraffering på kartan s.44.
En ny gemensamhetsanläggning (GA:H) föreslås
bildas omfattande gatan utmed kajen för att säkra
allmänhetens rätt till tillgång till gatan och vattenområdet i hamnen. Gatan har arbetsnamnet Kajen
och är en förlängning av den statliga vägen väg
715. Gemensamhetsanläggningen föreslås förvaltas
av en samfällighetsförening. Anläggningen anses
vara utförd och omfattningen på den föreslagna
gemensamhetsanläggningen visas med skraffering
på kartan s.44.
En ny gemensamhetsanläggning (GA:I) föreslås
bildas omfattande lekplats och gemensamhetsanläggningen föreslås förvaltas av en samfällighetsförening. Omfattningen på den föreslagna
gemensamhetsanläggningen visas med skraffering
på kartan s.44.
I de fall mark för gemensamhetsanläggning ska
upplåtas för allmän plats, ansvarar kommunen för
att ta fram erforderliga exploateringsavtal. För
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark
ansvarar respektive exploatör för att ta fram erforderliga avtal.
Kommunen ansvarar för att ansöka om nödvändiga
lantmäteriförrättningar för allmän plats. Förrättningarna bekostas av kommunen och exploatörer.
Hur kostnaderna fördelas regleras i exploateringsavtal.
Övrig mark avsedd för gemensamhetsanläggning
och som ska förvaltas av en samfällighetsförening

anses redan vara utfört.
Ledningsrätt, servitut, nyttjanderätt
Säkerställande av kommunala såväl som icke
kommunala ledningars bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt ansvarar respektive ledningsägare för. Kommunen avser teckna
erforderliga avtal om ledningsrätt för de vatten-,
spillvatten- och dagvattenledningar som ska ingå
i det kommunala verksamhetsområdet. Bildande
av ledningsrätt sker genom lantmäteriförrättning.
Respektive ledningsägare ansöker om och bekostar
nödvändiga lantmäteriförrättningar. En fastighetsägare vars fastighet belastas av en ny ledning har
rätt till ersättning för intrånget.
Detaljplanen bedöms inte ge upphov till ett behov
av servitutsupplåtelser. Servitut kan dock bli aktuellt beroende på hur man väljer att dela in kvartersmarken i fastigheter. Bildande av servitut kan
ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal
mellan berörda fastighetsägare. Ett ﬂertal beﬁntliga
servitut kan upphävas när det kommunala vattenoch avloppsnätet byggs ut samt att gemensamhetsanläggningar för vägar bildas eller omprövas. I
bilagd fastighetskonsekvenstabell redogörs för hur
planförslaget påverkar beﬁntliga servitut. Upphävande av servitut hanteras i samband med bildande
av ledningsrätter alternativt vid omprövning eller
bildande av gemensamhetsanläggningar och bekostas av den part som bekostar förrättningen.
I bilagd fastighetskonsekvenstabell visas konsekvenserna av planförslaget för beﬁntliga gemensamhetsanläggningar, samt vilka nya gemensamhetsanläggningar som föreslås bildas.

11. KONSEKVENSER AV
PLANENS GENOMFÖRANDE

Detaljplan för Stockevik - granskningshandling

Genomförande

45

Miljökonsekvenser
Planen innebär en förtätning med ny bebyggelse
i samhället Stockevik. Förslaget överensstämmer
med ÖP 2013 och tätortsstudie för Skärhamn från
2006. Planen bedöms inte medverka till överskridanden av MKN.
Planen möjliggör en utbyggnad av VA till nya och
beﬁntliga fastigheter vilket är en miljöförbättrande
åtgärd.
Trafikbuller
I norra delen av planområdet ﬁnns en anslutning
från väg 721 in till området. Denna väg traﬁkeras i nuläget av knappt 300 fordon/dygn. Enligt
Traﬁkutredningen kommer traﬁken att öka till ca
850 fordon /dygn vid genomförande av planen om
ingen sydlig infart byggs. Detta innebär att ekvivalenta ljudnivån kommer att öka med ca 4 dBA för
boende längs norra infarten. För mest utsatt bostadshus kommer då ekvivalenta ljudnivån att öka
från ca 47 dBA till ca 51 dBA.
Om en sydlig infart byggs kommer enligt Traﬁkutredningen traﬁken på norra infarten uppgå till 250
fordon/dygn och på södra infarten till 600 fordon/
dygn. Detta innebär att ekvivalenta ljudnivån kommer att minska med ca 1 dBA för boende längs
norra infarten. För mest utsatt bostadshus kommer
då ekvivalenta ljudnivån att minska från ca 47 dBA
till ca 46 dBA. För boende längs södra infarten
innebär traﬁkökningen att ekvivalenta ljudnivån
kommer att öka med ca 10 dBA. För mest utsatt
bostadshus kommer då ekvivalenta ljudnivån att
öka från ca 40 dBA till ca 50 dBA.
Regeringen har utfärdat ”Förordning (2015: 216)
om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader”.
För buller från spårtraﬁk och vägar citeras följande
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om riktvärden och beräkning av bullervärden ur
förordningen:
3§ Buller från spårtraﬁk och vägar bör inte
överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Beräkningarna visar att samtliga planerade bostäder kommer klara riktvärdena enligt förordningen
utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Beﬁntliga bostadshus kommer få ökade ekvivalenta ljudnivåer
men inget hus kommer få högre ekvivalent ljudnivå än 51 dBA. Riktvärdet för maximal ljudnivå
gäller på uteplats. Samtliga bostadshus, beﬁntliga
och planerade, har ytor i anslutning till byggnaden
där riktvärdet för uteplats klaras.
Sociala konsekvenser
Förhoppningen är att planförslaget ska generera
ﬂer helårsboende i området vilket ökar skatteunderlaget i kommunen och även bidrar till större
social gemenskap och trygghet i området.
Tillgänglighet
Många boende har relativt långt till närmaste busshållplats och turtätheten är relativt låg. Cykelparkering vid busshållplats underlättar för eventuell
kollektivtraﬁk pendling. Dock bedöms boende i
området bli beroende av att kunna köra bil till och
från bostaden.
Barnperspektiv
Det ﬁnns utrymme för en gemensam lekplats i
området. Barnen får åka buss eller bil till skola och
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förskola i Skärhamn. Alternativt är det möjligt att
en förskola byggs i Stockevik.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för planläggning regleras i planavtal
eller genom planavgift vid bygglov. Planavtalen
är upprättade med de exploatörer som har nytta av
planen. Planavgift tas ut vid bygglov enligt kommunens taxa. Arkeologiska slutundersökningar
inom planområdet bekostas av respektive exploatör. Vilka områden som berörs är utmärkta på plankartan. Övriga erforderliga utredningar som t.ex.
geoteknik som behövs för byggnation inom kvartersmarken ansvaras för och bekostas av respektive
exploatör. Intäkter och kostnader för genomförande
av detaljplanen regleras i exploateringsavtal.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen och
dess bolag
Kommunens intäkter i samband med genomförandet av detaljplanen kommer från försäljning av
fastigheter för bebyggelse och anslutningsavgifter
till det kommunala VA-nätet.
Kommunens kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen kommer från utbyggnad av
gator, det kommunala VA-nätet, avfallsstationer,
lekplats samt iordningsställande av allmän plats
– natur och skyddsåtgärder mot stigande vattennivåer. Dessutom kommer kommunen att få kostnader för lantmäteriförrättningar och markförvärv
förknippade med ovanstående åtgärder. Delar av
åtgärderna kommer att medﬁnansieras av exploatörerna i området.
Följande åtgärder bekostas helt av kommunen

(inklusive nödvändiga markförvärv och lantmäteriförrättningar):
•
Utbyggnad av gatan omfattande GA:D,
•
Utbyggnad av vatten och avlopp (inklusive
ﬂytt av del av Apeldalsvägen för att ge plats
för ett dagvattendike),
•
Lantmäteriförrättning för upphävande av
Stockevik GA:2,
•
Skyddsbarriär mot stigande vattennivåer
•
Parkering intill nya infarten vid väg 721
GA:F
•
Ny lekplats, GA:I.
Följande åtgärder ansvarar kommunen för; dessa
åtgärder bekostas till 75 % av kommunen och till
resterande del av samtliga övriga exploatörer (inklusive nödvändiga markförvärv och lantmäteriför
rättningar):
•
Utbyggnad av gatan omfattande GA:E,
•
Nytt vänstersvängfält på väg 721 (inklusive
ﬂytt av två busshållplatser),
•
Byggande av nya avfallsstationer, samt
•
Iordningsställande av allmän plats – natur.
Kommunen kommer dessutom att ansvara för och
bekosta utbyggnad av gatan omfattande GA:B med
ﬁnansiering från ägaren av Stockevik 1:65. Kommunen ska bekosta anläggande av gatan, förutom
en ny vändplats vid Stockevik 1:65 som bekostas
av den fastighetens ägare, genom exploateringsavtal.
Lantmäteriförrättning för omprövning av Stockevik GA:1 och GA:3 bekostas av kommunen och
berörda exploatörer gemensamt.
Kommunens intäkter från detaljplanen bedöms
preliminärt överstiga kommunens sammantagna
kostnader för plangenomförandet.
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Kommunens kostnader i driftskedet är hänförliga
till anläggningar för vatten, avlopp och dagvatten,
samt till kommunens andel i de olika gemensamhetsanläggningarna i området.
Förprojekteringen av dagvatten innehåller en
kostandskalkyl som kommer förﬁnas när komplett
geotekniskt underlag ﬁnns. Kostnaderna kan då
både öka och minska. Summan för hantering av
dagvatten inom allmänplats är beräknad till
4 250 000 kr.
Utbyggnad av kommunens VA-anläggning och
kostnader för traﬁkplatser.
Ekonomiska konsekvenser för privata exploatörer
De privata exploatörerna ansvarar för och bekostar
samtliga åtgärder inom kvartersmark inom respektive exploatörs fastighet inom detaljplanen, inklusive anslutningsavgifter (till exempel för VA, el,
tele, ﬁber med mera). Detta ansvar omfattar även
eventuella tillkommande utredningar som krävs
för att bygglov ska kunna beviljas, till exempel
geotekniska undersökningar eller arkeologisk
slutundersökning, samt eventuella nödvändiga
markförvärv och lantmäteriförrättningar. Områden
som har belagts med krav på arkeologisk slutundersökning har markerats i plankartan. Respektive
privat exploatör ska också ansvara för och bekosta
nödvändiga åtgärder för fördröjning av dagvatten
inom egen fastighet (till exempel anläggande av
stenkista) samt för att tomtlutningen uppfyller
kraven i detaljplanen.
Utöver kostnader inom respektive egen fastighet
ska de privata exploatörerna också bekosta en del
av följande åtgärder (inklusive nödvändiga markförvärv och lantmäteriförrättningar):
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•
•
•
•

Utbyggnad av gatan omfattande GA:E,
Nytt vänstersvängfält på väg 721 (inklusive
ﬂytt av två busshållplatser),
Byggande av nya avfallsstationer, samt
Iordningsställande av allmän plats – natur.

Kommunen ansvarar för att åtgärderna utförs och
kostnaden fördelas mellan de privata exploatörerna
enligt tabell:

Exploatör

Andel av
kostnaden
Ägaren av Stockevik 1:2
3%
Ägaren av Stockevik 1:15 11 %
Ägaren av Stockevik 1:51 1 %
Ägaren av Stockevik 1:65 1 %
Ägaren av Stockevik 1:88 1 %
Ägaren av Stockevik 1:125 4 %
Ägaren av Stockevik 1:128 4 %
Tillsammans med kommunen ska berörda privata
exploatörer bekosta lantmäteriförrättningar för
omprövning av Stockevik GA:1 och GA:3.
Ägaren av Stockevik 1:125 ansvarar för och
bekostar utbyggnad av gatan omfattande GA:A,
inklusive eventuella nödvändiga markförvärv och
lantmäteriförrättningar.
Ägaren av Stockevik 1:65 bekostar en ny vändplats
på gatan omfattande GA:B. Kommunen ansvarar
för att vändplatsen byggs.
Ägaren av Stockevik 1:15 bekostar ombyggnad av
gatan omfattande GA:C, inklusive eventuella nödvändiga markförvärv och lantmäteriförrättningar.
Kommunen ansvarar för att gatans utbyggnad.
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Övrig allmänplats anses redan vara utförd.
Kostnaden för åtgärder som kommunen ska ansvara för och där ﬁnansiering helt eller delvis kommer
från de privata exploatörerna, kommer att regleras
i exploateringsavtal med respektive exploatör.
Exploatörerna ska betala kostnaden i förväg utifrån
en bedömd kostnad för åtgärden och ovan angiven
kostnadsfördelning.
Genom detaljplanen skapas värde genom byggrätter inom exploatörernas fastigheter.
För fastighetsägare som erhåller byggrätt och som
saknar planavtal med kommunen kommer planavgift att tas ut vid bygglov enligt kommunens taxa.
Ekonomiska konsekvenser för övriga fastigheter inom planområdet
Fastigheter som berörs av planen kan komma att
påverkas ekonomiskt genom förändrat ansvar för
beﬁntliga gemensamhetsanläggningar, samt att de
kan komma att anslutas till nybildade gemensamhetsanläggningar.
I de fall en fastighet ansluts till en ny gemensamhetsanläggning ökar fastighetsägarens kostnader
för drift och underhåll av det gemensamhetsanläggningen omfattar.

mensamhetsanläggning har inte rätt till ersättning
för dessa.
För fastigheter som ansluts till kommunens VA-nät
tillkommer en kostnad för anslutningsavgift enligt
kommunens gällande VA-taxa och avtal. I samband
med att planen vinner laga kraft kommer allmänna
ledningar byggas ut och fastigheter som tidigare
inte debiterats för provisorisk anslutning kommer
debiteras enligt gällande VA-taxa.
Ekonomiska konsekvenser på grund av bestämmelser i plan
Införandet av rivningsförbud och skyddsbestämmelser är i vissa fall kopplat till en möjlighet för
fastighetsägare att få ersättning. För att ersättningsgill skada ska uppkomma vid införande av rivningsförbud gäller att skadan ska vara betydande.
För att ersättningsgill skada ska uppkomma vid
införande av skyddsbestämmelser gäller att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
I bilagd fastighetskonsekvenstabell framgår konsekvenserna för beﬁntliga och föreslagna gemensamhetsanläggningar.

I de fall en fastighet är delägare av en beﬁntlig
gemensamhetsanläggning som får ett utökat ansvar
kan fastighetens kostnader antingen öka eller minska. Kostnaderna kan öka till följd av det utökade
ansvaret, men de kan också minska till följd av att
ﬂer fastigheter blir delägare av gemensamhetsanläggningen.
Fastighetsägare som får ökade kostnader i en ge-
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För orange markerade tomter tas planavgift ut vid bygglov.

Tekniska frågor
Utredningar

våtmark. Funktionen på våtmarken innebär både
fördröjning och en viss rening som uppstår genom
naturlig sedimentering och avsjunkning av föroreningsämnen.

MKN för vatten
Föroreningshalterna i dagvatten, som genereras
inom området, är under aktuella riktvärden, både
före och efter planens genomförande. Dock innebär
exploateringen en ökning av föroreningsämnen till
recipienten med ca 20% vilket innebär en negativ
påverkan på MKN, ökningen av mängderna är
dock liten. För att hantera större dagvattenﬂöden
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Om ytterligare minskning av föroreningsämnen
krävs bör ytterligare reningsanläggningar kunna
anläggas innan utloppen för de avrinningsområden
som inte leds via våtmarken. Reningsanläggningar
kan vara öppna dammar, gräsbeklädda öppna
diken, ﬁlterbrunnar eller liknande. Om ny bebyg-
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gelse kan förses med gröna tak kommer även det
att minska föroreningsmängderna.
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