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Läs hela samråds- 
förslaget till ny 
översiktsplan på 
tjorn.se/översiktsplan

aug 2021–dec 2022

Ta fram
samrådsförslag Samråd

25 jan–10 april 2023

Lorem ipsum

Granskning

dec–feb 2024

Revidera
inför granskning

april–okt 2023

Antagande

aug 2024

Handlingar
inför antagande

mar–jun 2024

HÄR ÄR VI NU!

Möjlighet att lämna synpunkter

M Ö J L I G H E T E R N A S  ÖV E R S I K T S P L A N

Medborgar-
dialog

2021–2022

Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar kommu-
nens syn på hur mark, bebyggelse och vatten ska användas, utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen har en tidshorisont till 2050 och ger 
vägledning för efterföljande planering och byggande i kommunen. 
Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning som visar 
planens påverkan på miljön. 

Processen
2019 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden i uppgift 
att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun. Den gällande 
översiktsplanen från 2013 bedömdes inaktuell och i behov av upp-
datering. Kommunstyrelsen beslutade att låta planförslaget gå ut på 
samråd den 15 december 2022. 

Under arbetet med att ta fram samrådshandlingen har kommunen 
haft dialog med medborgare via kommunens webbplats och som 
digitala och fysiska möten. Det som framkom under dialogtillfällena 
har legat till grund för översiktsplaneförslaget.

Tjörns kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 
för havet tillsammans med Orust kommun. Denna fördjupning var 
utställd för granskning under hösten 2022 och kommer när den antas 
vara en del av kommunens översiktsplan. 

Inledning och bakgrund
Detta är en sammanfattning av samrådsförslaget till ny översiktsplan. 
Översiktsplanen finns att läsa i sin helhet på kommunens webbplats, 
www.tjorn.se/översiktsplan, antingen i en digital version med klickbara 
kartor eller som en traditionell rapport. 

Samrådet om den nya översiktsplanen pågår mellan 25 januari och 10 
april 2023. Under denna period kan du lämna synpunkter på det som 
presenteras i planen eller om du har andra idéer om Tjörns utveckling. 
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Utgångspunkter
Översiktsplanen tar avstamp i kommunens vision att Tjörn ska vara en 
åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och 
närhet är kommunens kännetecken. Havet, det öppna landskapet och 
kulturen är kommunens unika värden. Översiktsplanen tar höjd för  
20 000 invånare år 2050.

Översiktsplanen utgår från de mål, planer och program på lokal, regional 
och nationell/internationell nivå som har betydelse för en hållbar utveck-
ling i Tjörns kommun. Framförallt Agenda 2030, nationella mål för byggd 
miljö och infrastruktur, mål om social hållbarhet och folkhälsa, hållbar 
regional utveckling, samt miljö- och klimatmål. Tjörns utmaningar hand-
lar framför allt om klimatförändringar, en hållbar utveckling, kommuni-
kationer, en åldrande befolkning och komplexa planerings-förutsättningar.

Klimatförändringarna och en hållbar utveckling
kräver insatser på både lokal, regional och global nivå där både sociala, 
ekonomiska och ekologiska dimensioner beaktas. Tjörns kommun behöver 
hantera klimatanpassning, vattenförsörjning, skyfall och värmeböljor. 
Det råder brist på dricksvatten redan idag och i ett förändrat klimat växer 
sannolikt frågan ytterligare. Att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp är 
förenat med mycket stora investeringar.

Kommunikationer är en utmaning på Tjörn 
Tjörnbron som enda fasta förbindelse till fastlandet ger en sårbarhet vid 
olyckor och stora trafikflöden. Särskilt under sommarhalvåret när många 
sommargäster och andra besökare reser till Tjörn. Restiden blir ofta svår 
att beräkna då långsamtgående fordon drar ned hastigheten. Många av 
Tjörns vägar är smala och saknar förutsättningar för säker omkörning.  
Det saknas också ofta gång- och cykelbana. 

Tjörn har en åldrande befolkning
Det ger en ökad försörjningskvot, alltså att de i arbetsför ålder ska försörja 
en större andel av befolkningen. För att få yngre och barnfamiljer att flytta 
in eller stanna kvar krävs att det finns bostäder som passar i livets olika 
skeden. Tjörns bostadsbestånd domineras av småhus med eget ägande. 
Genom att öka variationen i bostadsbeståndet går det att initiera flyttked-
jor och frigöra bostäder i det befintliga beståndet som passar för yngre och 
barnfamiljer.  

Tjörn har komplexa planeringsförutsättningar

Vad säger lagen? 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
anger att varje kommun ska 
ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen är inte juri-
diskt bindande, men ska ange 
inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska mil-
jön. Planen ska även ge vägled-
ning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas, 
och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras.

Var kan jag se förslaget?
Samrådsförslaget ställs ut i  
kommunhuset i Skärhamn och på 
Häggvallsskolan i Höviksnäs.Läs 
hela samrådsförslaget till  
ny översiktsplan på  
www.tjorn.se/översiktsplan

§

Vi vill veta vad du  
tycker!
Lämna gärna dina synpunkter 
digitalt. Skanna QR-koden nedan 
så kommer du direkt till den 
digitala översiktsplanen där du 
kan lämna så många synpunkter 
du vill.

Du kan också skicka synpunkter 
till samhallsbyggnad@tjorn.se  
eller skicka ett brev till  
Tjörns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
471 80 Skärhamn

Många planarbeten kräver stor arbets-
insats men resulterar i få bostäder 
eller annan byggrätt. Det är en 
utmaning att hitta lämplig mark 
att bebygga då många områden 
har höga värden och därför bör 
bevaras och utvecklas utifrån 
nuvarande användning. Natur- 
och kulturmiljöerna formar och 
ger Tjörn sin unika karaktär. 
Dessa värden är en stor tillgång 
och resurs för såväl boende som 
besökare. 
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Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin visar kommunens viljeinriktning för långsiktig samhällsutveckling på Tjörn.  
I strategikartan redovisas även viktiga regionala samband och strukturer. 
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Serviceorter

Bebyggelseutveckling ska koncen-
treras till seviceorterna Skärhamn, 
Rönnäng–Bleket, Myggenäs, 
Höviksnäs och Kållekärr för att 
stärka underlaget för och dra nytta 
av befintlig service. Skärhamn 
ska fortsätta utvecklas som Tjörns 
centralort med stort utbud av 
samhällsservice, handel, kultur, 
bostäder och arbetsplatser. 

Hamn och verksamheter

Kommunens större samlade 
verksamhetsområden finns i 
anslutning till godshamnen i Vall-
hamn (Vallhamn och Svanvik) och 
Rönnängs fiskehamn (Stansvik). 
Båda hamnarna är av riksintresse 
och ska värnas avseende funktion 
och anslutande infrastruktur på 
land och hav. 

Levande landsbygd 

Tjörn har en levande landsbygd 
där en stor andel av kommunin-
vånarna bor och verkar. Landsby-
gden ska utvecklas så att fler kan 
bosätta sig här.  

Kustvärdekärna 

Områden med mycket höga 
natur-, kulturmiljö- och 
rekreationsvärden. Utveckling av 
friluftslivet ska ske så att befintliga 
värden på land och i hav bevaras, 
värnas och stärks. 

Förbindelsestråk på land

Förutsättningarna för hållbart 
resande mellan Tjörn och dess 
regionala målpunkter ska värnas 
och utvecklas för att underlätta 
bekväm arbetspendling och 
därmed helårsboende på Tjörn, 
samt för att främja besöksnäring 
och regional tillgänglighet till 
kusten. 

Förbindelsestråk på vatten

Farlederna ska värnas avseende 
sjöfartens framkomlighet till 
godshamnen i Vallhamn. Farled-
erna till Skärhamn och Rönnängs 
hamnar ska värnas för fisker-
inäringen och andra godstrans-
porter. 

Färjeförbindelse för persontrafik 
mellan Rönnäng och Kungälvs 
kommun för såväl arbetspendling 
som besökstrafik. 

Större besöksmål 

Besöksnäringen ska utvecklas på 
ett hållbart sätt. För att möjliggöra 
och främja fortsatt stark besöks- 
näring behöver förutsättningar 
kring stora besöksmål utvecklas. 
Framför allt avseende trafiksäker-
het, avfallshantering, till-
gänglighet för icke bilburna, samt 
parkering för bil och buss. 

Regional kärna 

Tjörn har starka ömsesidiga 
kopplingar till göteborgsregionen 
och dess delregionala kärnor. 
Förutsättningarna för hållbart 
resande mellan Tjörn och region-
ala målpunkter ska värnas och 
utvecklas för att främja bekväm 
arbetspendling och därmed 
underlätta helårsboende på Tjörn, 
samt för att främja besöksnäring 
och regional tillgänglighet till 
kusten. 

Kustled

Tillgängligheten till havet och 
skärgården är grundläggande för 
Tjörns attraktivitet. Förutsättning-
arna för ett hållbart båtliv ska 
utvecklas. Tjörn stödjer den 
regionala visionen om kollektivt 
båtresande längs kusten. 
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Mark- och vattenanvändning 
Mark- och vattenanvändningskartan visar hur kommunen avser använda, bevara och ut-
veckla Tjörns mark och vatten. Nedan finns en teckenförklaring som tillhör mark- och  
vattenanvändningskartan med kort beskrivning av kommunens ställningstaganden.
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Blandad bebyggelse
Centrumnära

Områden inom 500 meter från 
centrumpunkter i serviceorter. 
Områdena rymmer blandad 
bebyggelse med centrumändamål, 
bostäder, samhällsservice, fritids- 
anläggningar och verksamheter 
som inte är störande för sin 
omgivning.

Centrumnära områden ska 
förtätas och kompletteras med 
ytterligare bebyggelse och mötes-
platser. Blandade funktioner med 
handel, kontor, samhällsservice 
och bostäder i varierande boende-
former ska eftersträvas. 

Yttre del

Yttre delar av serviceorter samt 
övriga tätbebyggda miljöer. Områ-
dena rymmer framför allt bostä-
der och samhällsservice, men har 
även inslag av andra funktioner, 
såsom verksamheter som inte är 
störande för sin omgivning. 

Serviceorternas yttre delar ska 
förtätas och kompletteras där det 
är möjligt med hänsyn till kring-
liggande bebyggelse, trafikut- 
formning och påverkan på land-
skapsbilden. Vid planläggning 
av nya bostäder ska varierade 
boendeformer eftersträvas. 

Omvandlingsområde  
fritidshusbebyggelse

Områden där omvandling från fri-
tidshus till permanentboende bör 
främjas genom planändring för 
ökade byggrätter. Områdena har 
kommunalt VA eller ingår i försla-
get till ny VA-plan för utbyggnad 
av kommunalt VA, samt bedöms 
ha tillräckligt god tillgänglighet 
till service och kommunikationer.

Verksamheter och  
industri
Verksamheter och industri

Områden för storskaliga eller 
transportorienterade verksam-
heter som inte bör blandas med 
bostäder då de kan vara störande 
för sin omgivning. Områdena ska 
utvecklas genom förtätning och 
komplettering av verksamheter 
där det är möjligt. Bostäder ska 
inte medges.

Utbyggnadsområden för verk-
samheter och industri finns vid 
Vallhamn och Stansvik.

Ej störande verksamheter

Områden för småskalig och icke 
störande verksamheter. 

Transportinfrastruktur
Huvudvägnät

Huvudvägnätet utgörs av väg 
160, 169, 721 och 723. Huvudväg-
nätet binder ihop kommunens 
serviceorter och utgör viktiga 
transportstråk för alla trafikslag, 
kollektivtrafik och godstranspor-
ter. 

Nya vägar

Nya länkar i vägnätet i Skärhamn 
och Höviksnäs för att avlasta 
befintligt vägnät eller för att 
skapa sammanhängande vägnät i 
samband med ny bebyggelse.

Färjelinjer

Färjetrafik för persontrafik ska 
finnas till öar med permanent-
boende befolkning. Strategiskt 
belägna kajer ska värnas så att 
framtida färje- och annan båttrafik 
inte försvåras. 

Ny färjelinje föreslås mellan 
Rönnäng och Kungälv, med stopp 
på Åstol och Dyrön och vidare 
anslutning mot Göteborg. 

Större hamn

Befintliga hamnar för gods-
transporter till havs ska kunna 
utvecklas för ytterligare hantering 
och omlastning av gods. 

Natur och friluftsliv
Skyddade områden

Områden som utgörs av regionalt 
värdefulla odlingslandskap, 
jordbruksmark, naturreservat, 
Natura 2000-områden och vatten-
skyddsområden. Detta innebär att 
områdena är skyddade på sådant 
sätt att det sällan är möjligt att 
medge ny bebyggelse. 

Områden med höga natur- och 
kulturmiljövärden

Områden som utgörs av tätorts- 
nära natur, oexploaterade områ-
den, känsliga berghällar, strand-
skyddade områden, riksintresse 
för friluftsliv, naturvård och 
kulturmiljö, områden med höga 
natur- eller friluftsvärden enligt 
kommunens naturvårdsprogram 
och områden med höga kultur-
miljövärden enligt kommunens 
kulturmiljöprogram. Områdenas 
höga natur- och/eller kulturmil-
jövärden medför att det ofta är 
olämpligt att medge ny bebyg-
gelse. 

Övrig landsbygd

Övrig mark, skog, berghällar 
som inte är lika exponerade i 
landskapsbilden, spridd bebyg-
gelse samt sammanhängande 
grupper av bebyggelse. I vissa 
fall är bebyggelsen planlagd. 
Pendelparkeringar vid strategiska 
lägen fyller en viktig funktion 
för tillgång till kollektivtrafik för 
boende på landsbygden.

Kommunen är generellt positiv till 
förhandsbesked och bygglov för 
nya verksamheter och bostäder. 
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Högriskområde VA

Områden med många enskilda 
avlopp och känslig miljö i Stigfjor-
den. Prövning av ny bebyggelse 
och utbyggnader som kan med-
föra omvandling till permanent-
boende ska ske mycket restriktivt. 
Vid varje prövning krävs en 
fördjupad utredning om hur en 
långsiktigt hållbar vatten- och 
avloppslösning kan uppnås. 

Större fritidsanläggning  
(utanför serviceorterna)

Golfbana, ridklubbar med mera. 
Befintliga fritidsanläggningar 
ska kunna fortsätta utvecklas på 
platsen. Fritidsanläggningar finns 
även i serviceorterna. Framförallt i 
centrumnära lägen. 

Sjöar och vattendrag 
Vattenkvaliteten i sjöar och vat-
tendrag får inte försämras. Sjöars 
och vattendrags naturvärden ska 
värnas.

Havsområde

Se fördjupad översiktsplan för 
havet i Tjörns och Orusts kom-
muner.

Energianläggningar
Område för vindkraftsanläggning

Inom området får vindkrafts-
anläggningar om två eller flera 
vindkraftverk mellan 50 och 105 
meter prövas. 

Skyddszon vindkraftsanläggning

Skyddszon kring område för 
vindkraftsanläggning om 500 
meter. Inom skyddszonen ska 
nya bostäder eller anläggningar 
som kan motverka etablering av 
vindkraftverk inte tillåtas.

Mindre vindkraftverk kan prövas

Inom området kan enstaka vind-
kraftverk med totalhöjd under 
50 meter prövas. Prövning sker 
genom bygglov. 

Kraftledning

Kraftledningar om 40 kV. 

 

Klädesholmen. Foto: Maria Johannessen
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Allmänna intressen
Översiktsplanen har generella rekommendationer (inriktningar) om 
allmänna intressen. Dessa gäller inom hela kommunen när detaljplaner 
ska upprättas, samt vid prövning av bygglov, förhandsbesked eller 
andra tillstånd om mark och vattenanvändning.  

Hushållningsbestämmelser
Samhällsplanering innebär en avvägning mellan olika intressen. 
Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel 
anger olika mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. 
Med allmänna intressen menas sådana som är gemensamma och 
inte knutna till någon enskild fastighet eller verksamhet. Mark- och 
vattenområden av allmänt intresse ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som motverkar avsedd användning. 

Syftet med bestämmelserna är att lyfta fram de intressen som ska 
väga särskilt tungt vid prövning av ändrad markanvändning. 
Hushållningsbestämmelserna ger stöd för hur konflikter kan hanteras 
mellan olika intressen. Den slutliga prövningen av allmänna intressen 
sker i samband med detaljplanering eller tillståndsgivning. 

Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och av betydelse 
för hela landet kallas riksintressen. Riksintressen ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. 

Vad säger lagen?

Mark- och vattenområden ska 
användas för de ändamål som 
områdena är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Företräde ska 
ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför 
en god hushållning (plan- 
och bygglagen 2 kap 2§ och 
miljöbalken 3 kap 1§).

Planläggning ska ta hänsyn 
till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och 
regionala förhållanden, samti-
digt som den ska främja:

1. En ändamålsenlig struktur 
och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommu-
nikationsleder.

2. En från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig 
och användbar för alla sam-
hällsgrupper.

3. En långsiktigt god hushålln-
ing med mark, vatten, energi 
och råvaror samt goda mil-
jöförhållanden i övrigt.

4. En god ekonomisk tillväxt 
och en effektiv konkurrens.

5. Bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbestån-
det (plan- och bygglagen 2 kap 
3§) 

Läs hela samrådsförslaget till 
ny översiktsplan på  
www.tjorn.se/översiktsplan
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Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö rör både ny 
och befintlig bebyggelse i såväl 
städer som landsbygd. Sedan 
2018 finns ett nationellt mål att 
arkitektur, form, design, konst och 
kulturarv ska tas tillvara i sam-
hällsbygget.

Bostäder
Alla har rätt att leva i goda 
bostäder i en stimulerande och 
trygg miljö. Målet är långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknader 
där efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven 
på ett sätt som är ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart.

Samhällsservice
Samhällsservice måste byggas 
ut i takt med bostadsbyggandet 
och befolkningsutvecklingen. Det 
behövs flera nya förskolor och 
grundskoleplatser, samt bostäder 
för äldre.

Näringsliv
Ett starkt näringsliv med 
framgångsrika företag är en 
förutsättning för kommunens och 
regionens utveckling. Tjörn är en 
del av Göteborgsregionen, som 
skapar förutsättningar för ökad 
sysselsättning och tillväxt i hela 
Västsverige. Genom förbättrade 
pendlingsmöjligheter kan en 
regionförstoring uppnås. Tjörns 
lokala arbetsmarknad behöver 
utvecklas i samklang med befolk-
ningstillväxten.

Natur- och vattenmiljöer
I Tjörns kommun finns viktiga 
natur- och vattenmiljöer i både 
land-, sötvattens- och marina 
områden. Här finns skyddade 
områden såväl på land som till 
havs. Kommunens naturvårds- 
program, kartläggning av grön 
infrastruktur och inventeringar är 
viktiga lokala kunskapsunderlag.

Kulturmiljö
Människans påverkan och 
avtryck i landskapet utgör vår 
gemensamma kulturmiljö. Det 
kan vara hagar, ängar, odling-
smark, fornlämningar, stigar, 
vägar, bebyggelse och lämningar 
från tidigare byggnader. Kultur-
miljön påverkar vår upplevelse av 
tillhörighet och kontinuitet. 

Friluftsliv
Närhet till natur och grönska ger 
förutsättningar för rekreation och 
friluftsliv och bidrar därmed till 
fysisk aktivitet, god folkhälsa och 
välmående. Tjörn ingår i ett större 
område av riksintresse för frilufts-
liv, som omfattar södra Bohusläns 
kust. 

Miljö- och riskfaktorer
Enligt plan- och bygglagen ska 
bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet. Risker som kan påverka 
människors hälsa och säkerhet 
handlar framför allt om ett 
framtida klimat, luft- och vattenk-
valitet, miljöfarliga verksamheter, 
förorenade områden, farligt 
gods, buller och vibrationer, 
skyddsavstånd till djurhållning, 
brandrisk och strålning. 

Kommunikationer &  
infrastruktur
Tjörns transportsystem är sårbart, 
har bristande säkerhet och till-
gänglighet samt är bil- och fossil-
beroende. Trafikflödena har stora 
säsongs- och dygnsvariationer 
vilket tillsammans med begrän-
sade vägbredder och en hög andel 
långsamtgående fordon skapar 
kapacitetsproblem på framför allt 
väg 160, 169 och Tjörnbroarna.

Energiförsörjning
Hållbar energiförsörjning förutsät-
ter resurssnål energiproduktion 
med förnybara källor, säkra och 
tillräckliga kraftledningar och 
effektiv energianvändning bland 
hushåll och näringsliv. Kom-
munen håller på att ta fram en 
energi- och klimatplan för 2021–
2024. Tjörn har som mål att få en 
effektiv och hållbar energiförvalt-
ning samtidigt som utsläpp av 
växthusgaser reduceras.

Vatten & avlopp
Väl fungerande vattenförsörjning 
och avloppshantering utgör 
grundläggande förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar och 
robust samhällsutveckling. En 
växande befolkning, samtidigt 
som de stora säsongsvariationerna 
kvarstår, förutsätter robusta och 
effektiva lösningar.

Riksintressen
Områden av riksintresse regleras 
i miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel. 
Enligt plan- och bygglagen ska 
kommunen, i översiktsplanen, 
redovisa hur den avser att ta 
hänsyn till de redovisade riksin-
tressenas värden. Riksintressen 
får inte påtagligt skadas. Vid 
framtagandet av en översiktsplan 
kan kommunen i dialog med 
länsstyrelsen både ifrågasätta och 
ytterligare fördjupa och konkreti-
sera de anspråk som har pekats ut 
av berörda statliga myndigheter.

Hjälteby. Foto:  
Maria Johannessen
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Samrådet pågår under 25 januari 2023 till 10 april 2023. 
Lämna dina synpunkter senast den 10 april 2023! 

Skanna mig! 

Du kan även lämna dina synpunkter 
skriftligen via mejl till  
samhallsbyggnad@tjorn.se  
eller skicka brev till 
Tjörns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
471 80 Skärhamn. 

Vi vill veta vad du tycker  
om Tjörns översiktsplan! 


