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1. SAMMANFATTNING

2. INLEDNING

Beslut om att upprätta ett förslag till ny detaljplan för en utveckling i gamla Höviksnäs togs
av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2015-03-24. Ny detaljplan
ska möjliggöra för bostadsändamål där det
idag finns en trävaruhandel. Detaljplanen ska
också bekräfta befintlig bebyggelse och se
på möjligheten för att utveckla den befintliga
småbåtshamnen.

Planläggning med detaljplan syftar till att mark
och vattenområden används till de ändamål
området är mest lämpligt till. Lämpligheten
bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Arbetet med en detaljplan och planarbete innebär ett risktagande i och med att olika
intressen ska vägas mot varandra.
Detaljplanprocessen är indelad i flera skeden.
Det är främst i samrådsskedet som möjligheter
att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en
process med syfte att säkra insyn för berörda,
få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt
och att förankra förslaget.
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- Förslaget kungörs inför samråd
Detaljplan för gamla Höviksnäs
- Samrådskretsen får begränsas
- Samrådet ska vara minst tre veckor
- Inför granskning sker en underrättelse istället för som tidigare kungörelse
(vid byte av planförfarande från standard till utökat sker kungörelse inför granskning)

- Samrådshandling

Utökat förfarande
Översikt
LAGA K
Laga kraft

Då detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut
som berör planen redan fattade i demokratisk
ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mer detaljerat program.
Denna planhandling har föregåtts av en tätortsstudie över Höviksnäs där förslag på
markanvändning och bebyggelseutveckling
redovisades. Även Tjörns kommun kulturmiljöprogram berör gamla Höviksnäs med förhållningssätt till bebyggelsens karaktär. Gamla
Höviksnäs är ett gammalt fiskeläge och här har
funnits bebyggelse sedan 1600-talet.

3. PLANHANDLINGAR
•
•
•
•
•

Plankarta i skala 1:1000
Illustrationskarta i skala 1:1000
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning (denna handling)
Fastighetsförteckning (2017-02-14)
Grundkarta (2017-02-08)

Övriga handlingar
•
•
•
•
•

MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
(2017-04-26)
Geoteknisk undersökning (2016-02-15,
2017-03-17)
Kulturmiljöunderlag (2016-11-22)
Markteknisk undersökningsrapport
(2015-12-02)
Trafikutredning (2015-12-11)		

Karta, Tjörns kommun
Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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4. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
I Tjörns kommun finns flera äldre kustsamhällen där gällande planer är inaktuella och
behöver uppdateras. Ett exempel är gamla
Höviksnäs. Inom gamla Höviksnäs har fastighetsägaren till fastigheterna längst ut på udden
sökt plantillstånd för att ändra markanvändning, fastighet Hövik 3:23, 3:24 och 3:26. Från
verksamhet till bostäder och verksamheter.
Verksamheten, trävaruhandeln, hade förr en
strategiskplats med ett färjeläge. Numera görs
transporter med lastbil och det är problematiskt för lastbilar att ta sig igenom den befintliga bebyggelsen för att nå verksamheten.
Startbeslut för detaljplan gavs av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
2015-03-24 § 50. I samband med detta gavs
också Samhällsbyggnadsförvaltningen, numer
sektor Samhällsbyggnad, i uppdrag att utarbeta
en ny detaljplan för övriga delar av gamla Höviksnäs då befintlig bebyggelse inte alltid har
stöd i gällande plan.
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Syfte
Detaljplanen syftar till att genom planbestämmelser reglera området utifrån dagens förutsättningar och att möjliggöra en utveckling av
udden.
Befintlig bebyggelse bekräftas i detaljplanen
och de hus som inte har möjlighet för parkering på kvartersmark får möjlighet att ingå i
en gemensamhetsanläggning för parkering.
Området är intressant för kulturmiljövården
och genom varsamhets- och skyddsbestämmelser regleras de viktigaste karaktärsdragen
i kulturmiljön. Byggnader som representerar
del av vårt gemensamma kulturarv får skydd i
detaljplan.
Verksamheten, trävaruhandeln som finns på
udden idag ska flytta för att göra plats åt bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler. Den
nya bebyggelsen kommer att uppföras likartat
de byggnadskroppar som finns på platsen idag
men inrymma bostadshus, lokaler för mindre,
icke störande, verksamheter samt parkering
på markplan. Ny bebyggelse ska anpassas till
områdets karaktär. Exploateringsområdet regleras i volym och gestaltningsprinciper för att
harmonisera med omgivande befintlig bebyggelse. Allmänheten kommer att ha tillträde runt
udden och vid vattnet. Något som allmänheten
inte har i rådande situation.
Syftet med detaljplanen är också att pröva en
utökning av befintlig hamn. Planen har utarbetats i samarbete mellan Tjörns kommun
och fastighetsägare till Hövik 3:23 mfl. samt
Tjörns hamnar AB, THAB.

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling

Illustrationsritning - möjlig utveckling av planområdet
Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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5. PLANDATA

Markägoförhållanden

Lägesbestämning
Planen är belägen på östra sidan av Tjörn. Det
är 16 km till Skärhamn, huvudorten på Tjörn
och 55 km till Göteborg. Gamla Höviksnäs
är i utkanten till Höviksnäs ca 1,5 km in till
Höviksnäs tätort där den samlade bebyggelsen
finns.
Areal

Planen berör ca 20 olika fastighetsägare. Fastighet Hövik 3:23, 3:24 och 3:26 är de som ligger längst ut på udden och som får en ändrad
markanvändning enligt planansökan.
Allmän platsmark och naturmark ägs av Tjörns
kommun. Hamnen och kajkant ägs av THAB,
Tjörns Hamnar AB. En hamnförening arrenderar hamnen. Resterande fastigheter ägs av
privatpersoner.

Planområdet är ca 10 hektar stort.

Höviksnäs

Gamla Höviksnäs

Planområdets läge i Höviksnäs
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Planområdets avgränsning

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling

6. TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Planförslaget överensstämmer med Översiktsplan 2013 (ÖP 13) som vann laga kraft den
16 maj 2014. Enligt strukturbilden i ÖP 13 är
Höviksnäs med som en fokuspunkt för den
långsiktiga tätortsutvecklingen och utveckling
av befintlig småbåtshamn. Planförslaget berörs
enligt ÖP 13 av kommunens naturvårdsprogram med naturvärde klass 2, strandskydd,
kommunalt verksamhetsområde för VA, samt
av kulturmiljöprogram från 2015.

Detaljplaner
I dagsläget finns det en detaljplan från 1932,
en så kallad avstyckningsplan, över gamla
Höviksnäs. Denna avstyckningsplan har inte
tillhörande planbestämmelser utan reglerar
främst bygglovsbefriade åtgärder som gäller
utanför planlagt område.
Myggenäs korsväg
Bostadsförsörjningsprogram
Tjörns kommun har tagit fram ett ”Strategiskt
bostadsprogram Tjörn 2014 - 2025” där invånarnas behov av bostäder har kartläggas. Kommuninvånarnas behov av bostäder kan anses
vara kärnan i boendeplaneringen. Ett identifierat behov är att det saknas bostadsrätter men

Riksintresse fritidsliv
Tätort Höviksnäs
Inaktuell detaljplan
Kulturmiljö

Utdrag ur Översiktsplan 2013
Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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b
m

framförallt hyresrätter. I programmet förordas
det att i kommande detaljplaner bör andelen
småhus vara liten och hyresrätter och bostadsrätter dominera, både i form av flerbostadshus
men också till exempel radhus.

till bebyggelsen kring gamla Höviksnäs samt
tydliga bevarandebestämmelser för befintlig
bebyggelse i samband med upprättande av ny
detaljplan.

Program för planområdet

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Buhalla

Gamla Höviksnäs är en del av Tätortsstudien
i Höviksnäs. I tätortstudien ska bland annat
förutsättningarna för en rik fritid utvecklas
och då möjlighet att utveckla befintlig småbåtshamn. Befintliga naturvärden ska värnas
genom att det känsliga kustlandskapet i anslutning till viken i Höviksnäs inte bebyggs.
Befintliga kulturvärden värnas genom en noggrann anpassning av nybyggnation i anslutning

Planavdelningen har genomfört en behovsbedömning (2015-09-01) enligt 4 kap. 34§ Planoch bygglagen (PBL 2010:900) och Miljöbalken (MB) 6 kap. 11§. Planområdet bedömdes
vara lämpligt för en förändring av nuvarande
verksamhet till bostäder samt för en utveckling
Styrsö
av befintlig småbåtshamn.
Kommunen gjorde
bedömningen att planen kan antas medföra
risk för betydande miljöpåverkan. Risk för be-

Tjörn

Reningsverk
7

Höviksnäs

1. Gamla Höviksnäs

2
1a

Service / centrum
Föreslagna bostäder
Småbåtshamn
Föreslagen
småbåtshamn
Detaljplan
Planerad cykelväg
Möjlig plats för parkering

1f

1c

1e

4c
4a

4b

Kleva
Låka

Hövik

Utdrag ur Tätortsstudien i Höviksnäs. Samt plats för möjlig utökning av parkeringsyta.
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1d

Tångeröd

Grösslinga

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling

Badplats

tydande miljöpåverkan bedömdes i första hand
föreligga vid en utveckling av småbåtshamnen.
Utbyggnaden av bostäder tar inte i anspråk
någon naturmark medan utvecklingen av småbåtshamnen påverkar utkanten av naturområde
i kommunens naturvårsprogram, vilket bland
annat innehåller grundområden värdefulla för
djur- och växtlivet.
Behovsbedömningen har stämts av med Länsstyrelsen (2015-09-23). Länsstyrelsen delar
kommunens bedömningar om att en sammanvägning av konsekvenserna kan medföra risk
för betydande miljöpåverkan.
Miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplan
för Hövik 3:23 m fl. (2017-01-23) redovisar bland annat nuvarande förhållanden och
konsekvenser som detaljplanen kommer att
föra med sig. Konsekvenser som är av både
temporära och permanenta effekter. Temporära
effekter är de störningar och ingrepp som blir
där naturmiljön på kortare eller längre sikt
kan läkas och återfå sina tidigare naturvärden.
Det kan till exempel vara grumling i samband
med arbeten i vatten eller risk för olyckor med
utsläpp av petroleumprodukter m.m. Permanenta effekter kan bestå av fysik påverkan på
botten där flytbryggors betongankare anläggs,

skuggning från bryggor och båtar som hämmar
vegetationen i vattnet samt påverkan på vattenomsättningen. Positiv konsekvens ses till det
båtburna friluftslivet i området.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) belyser också miljökvalitetsnormer som finns för
att förebygga och åtgärda miljöproblem och
uppnå miljökvalitetsmål. Detaljplanen berör
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.
Småbåtshamnen ligger i kanten av vattenförekomsten Hakefjord. Bedömningen är att
detaljplanen har en liten negativ påverkan på
den dokumenterade ålgräsängen som finns i
viken utanför detaljplanområdet, men denna
påverkan betraktas som marginell.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
PÅGÅENDE MARKANVÄNDING
Planområdet är bebyggt med äldre bebyggelse
i forma av fristående villor, samt trävaruhandelns laduliknande verksamhets lokaler längst
ut på udden. Markens ytskikt består av asfalt
och sprängsten allra längst ut på udden. Den
äldre bebyggelsen har berg i dagen och mindre
bevuxna trädgårdar.

Udden av gamla Höviksnäs med nockhöjder, från norr
Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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Vattenområden

NATUR, KULTUR OCH REKREATION

Vattenområdet utanför Höviksnäs är en del av
Hakefjorden, som är belägen mellan Tjörns
kommun och fastlandet, Stenungsunds kommun. Den befintliga småbåtshamnen omfattar
idag knappt 250 båtplatser.
Den befintliga småbåtshamnen gränsar mot
område nr 58, Häggvalls Kile, i kommunens
naturvårdsprogram (Tjörns kommun 2008).
Områdets välhävdade havsstrandäng och utanförliggande grundområde är av betydelse för
fågellivet. En marinbiologisk undersökning har
utförts i området, vilken visar att det finns en
ålgräsäng som sträcker sig från den befintliga
småbåtshamnen och norrut, täckande en yta av
ca 4,5 hektar.

Naturmarken utgörs av kuperad sly bevuxen
mark med berg i dagen. Högsta punkt är berget
i början av gamla Höviksnäs som är omkring
+20 möh, precis utanför plangränsen. Enbuskar och björk är de dominerande trädslagen,
men andra trädslag och större träd finns sydöst
om planområdet.
Gemensam plats för lek och rekreation inom
den angränsande detaljplanens närmiljö saknas. Närmsta anordnade badplats är Låka, 1km
sydöst om planområdet.
Småbåtshamnen ger möjlighet till rekreation
till dem som har båt.

Rödrandig Naturmiljöprogram, område 58,
Häggvallskile, samt höjdkurvor.

Strandskydd i rosa. Fornlämning på berg

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling

RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDES-/
BEBYGGELSESKYDD
Riksintressen
Hela Tjörns kommun samt 3 sjömil från baslinjen ut i havet är ett riksintresse för högexploaterad kust och omfattas av Miljöbalkens
särskilda hushållningsbestämmelser 4 kap 4§.
Det innebär att natur- och kulturvärdena anses
vara av riksintresse samt att fritidsbebyggelse
endast får komma tillstånd som komplettering
till befintlig bebyggelse. Ingrepp i miljön får
endast ske om det ej påtagligt påverkar miljön
och dess värden negativt. Riksintresset ska
dock inte förhindra utveckling av befintliga
tätorter.

Inga naturreservat eller Natura 2000-områden
berör området. Närmaste Natura 2000-område
är ”Stenungskusten”, som omfattar Hakefjordens nordöstra delar drygt en kilometer öster
om planområdet.
Det rörliga friluftslivet är ett utpekat riksintresse i vattnet utmed kustlinjen runt udden av
gamla Höviksnäs.
Fornlämningar
Det finns en känd fornlämning i området, som
har benämning Valla 62:1. Högt beläget på
berget 20 m.ö.h i hagmark finns en så kallad
stensättning, en förhistorisk gravanläggning
med flack eller svagt välvd profil. En stensättning kan se ut på olika sätt. Den är antingen

Färjeläget i Höviksnäs

Utsikt mot Höviksnäs

Flygfoto av gamla Höviksnäs,1960

Gamla Höviksnäs1953

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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uppbyggd av stenar utan större inblandning
av jord och sand (stenfylld), till större delen
uppbyggd av jord och sand (övertorvad) eller
så består den synliga delen endast av en kantkedja av stenar. Övertorvade stensättningar
kan enstaka till många stenar synas i ytan som
i Höviksnäs. Här är den även bevuxen med
enbuskar och ljung. Stensättningen är från
bronsåldern/järnåldern. Ca. 1800 - 500 f. Kr.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL
SERVICE

Landskapet är av en typisk kulturmiljö i ett
kustsamhälle. Närheten till vattnet och havet
är det som karaktäriserar platsen. Planområdet
ligger på en udde i Hakefjorden, fastlandet och
tätorten Stenungsund är i horisonten på andra sidan Hakefjorden. Från udden syns även
Tjörnbron i nordöstlig riktning som är karaktärsdanande för platsen. Bebyggelsen finns
på västra sidan av näset och utgörs av äldre
bebyggelse. Bebyggelsen är samlad utefter vägen som leder ner till det f.d färjeläget. Västra
sidan har mycket hårdgjorda ytor i form av väg
och asfalterad parkeringsyta. Bostadshusens
trädgårdar är det grönskande inslaget med träd,
buskar och gräsmattor. Sydöstra delen av näset
är kuperad naturmark med varierad terräng,

Det ursprungliga Höviksnäs växte fram som
färjeläge och förbindelseort till fastlandet.
Efter hand byggdes här poststation, livsmedelsbutiker och trävaruhandel. I och med Tjörnbrons byggnation 1960 ändrades ortens förutsättningar radikalt. ”Nya Höviksnäs” växte
upp utmed det goda kommunikationsläget
vid väg 169 och ”Gamla Höviksnäs” vid det
ursprungliga färjeläget. Kommersiell service är
alltså idag lokaliserad nära väg 169. Det som
finns att tillgå är bensinstation och livsmedelsbutik. Offentlig service så som bibliotek och
idrottsanläggning finns sammankopplade till
grundskolan Häggvalls lokaler, också nära väg
169.
Mer centralt i Höviksnäs finns förskola och
serviceboenden. I gamla Höviksnäs så är det
trävaruhandeln som utgör service utbudet idag.

Väg utmed småbåtshamn

Smalt för lastare att passera

STADS- OCH LANDSKAPSBILD	
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berg i dagen men även med större träd. Berg
som gränsar till planområdet i syd är på 20
m.ö.h. Naturmarken på östra sidan av planområdet är svåråtkomligt på grund av topografin,
speciellt för dem som inte känner till gångvägar som leder dit.

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling

GATOR OCH TRAFIK
Höviksnäsvägen, bilvägen ner till, och genom
gamla Höviksnäs var förr i tiden ett viktigt
stråk för att ta sig ner mot färjan och över till
fastlandet innan det fanns en bro till Tjörn.
Området karaktäriseras av äldre bebyggelse
längs vägen.
Trafikverket är väghållare för Höviksnäsvägen,
väg nr 711. Vägen är ca 4,5 meter bred och i
anslutning till denna finns det en smal enskild
väg utmed småbåtshamnen, så att rundkörning möjliggörs. Bredden på denna väg är ca 4
meter och slutar i höjd med småbåtshamnens
parkeringsplats. Cyklister är längs med denna
väg hänvisade till blandtrafik medan gående
kan nyttja ett gångstråk med sittplatser längs

med kajen. Längs med Höviksnäsvägen är
både gående och cyklister hänvisade till blandtrafik. Den skyltade hastigheten i området är
30km/tim.
Enligt mätning på Höviksnäsvägen genomförd
av Trafikverket 2011 så trafikeras vägen med
ett ÅDT (årlig dygns trafik) med 450 fordon.
Mätningen med ÅDT visar att det är 40 lastbilar vilket betyder att det är en andel tung trafik
på 9 procent. Majoriteten av dessa lastbilar har
som målpunkt trävaruhandeln längst ut på udden. Med kunder som besöker trävaruhandeln
och anställdas resor så bidrar trävaruhandeln
med ca 70 resor med personbil per dygn.
Parkeringsplatsen vid småbåtshamnen är den
stora parkeringsplatsen i området och är av-

Karta ur trafikutredning
Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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sedd främst för gästparkering men även parkering för boende i området som inte löser parkering på egen fastighet. Parkeringen rymmer i
dagsläget 64 parkeringsplatser för personbilar.
Kollektivtrafik saknas inom planområdet. Närmaste hållplats för kollektivtrafik är hållplats
Höviksnäs, utmed Höviksnäsvägen, ca 500
meter sydväst om området. Buss nummer fem
går mellan Höviksnäs och Stenungsund. Buss
nummer 354, har en rundtur mellan Häggvalle
damm, ner till Berga på Hakenäset och passerar Höviksnäs busshållplats. Buss nummer
960, är en skolbuss som åker till Myggenäs
skola.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
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Stabilitet och grundläggning
Detaljplanen kommer inte påverka stabiliteten
i de naturliga bergsluttningarna.
Där det planeras nyexploatering står det byggnader idag och där är grundförutsättningarna
bättre med fastgrund.
HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Planområdet är litet till ytan av landmassa. Det
finns ingen bäck eller annan synligt vattendrag
mot havet. En mindre damm finns i naturmarken i nordost. I dammen finns bland annat
kaveldun i kanten.
Grundvattennivå har inte uppmätts men beräknas vara i höjd med havsvattennivån.

Schaktnings- och fyllningsarbeten

HÄLSA OCH SÄKERHET

I takt med att trävaruhandeln vuxit, har udden fyllts ut för att göra plats för mer lagerutrymme. Sprängsten har fyllt ut udden och
gjort denna större. I geoteknisk undersökning
(2016-02-15) redovisas att rådande situation
inte är tillfredställande ur ett geotekniskt perspektiv. Där udden är utfylld är det lera under
sprängsten och en tryckbank skulle behövas
till havs för att sättningar inte ska ske.

Förorenad mark och radon

Sprängsten längst ut på udden.

Damm i naturområde

Markföroreningar har inte uppmätts.
Marken är normalradonmark enligt den översiktliga radonkartan för Tjörns kommun.
Störningar (buller, lukt, luftföroreningar
Trafik till trävaruhandeln för med sig buller då
det är lastbilar och större fordon som ska mel-
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lan bebyggelsen som ligger nära vägen. Lastbilar och lastare som kör till trävaruhandeln
får köra försiktigt på de gamla smala vägarna
genom området.
Risk och säkerhet
Två brandposter finns i området idag. Utanför
fastighet 3:14 samt vid infarten till området,
intill pumphuset vid parkeringsplatsen finns
den andra.
Klimatanpassning – Stigande vatten
Översvämningsrisken är liksom i många
kustsamhällen stor. Utifrån beräkningar av den
globala havsnivåns höjning förväntas konse-

kvenser för Bohuskustens städer och samhällen, men lokala variationer förekommer. ÖP
13 visar på områden där översvämningsrisken
är hög. Klimatförändringar kommer enligt
klimatprognoser för Västra Götalands län att
medföra höjda havsnivåer och översvämningar
på Tjörn. Markanvändingen bör därför
anpassas till översvämningsrisken.
Byggnader som i detaljplan har användning
bostad ska färdigt golv vara på en nivå av
minst +3,4 meter över dagens medelhavsnivå
(RH2000). Delar av byggnader som ligger
under höjden +3,4 meter får inte inredas för
bostadsändamål.

0 - 2,6 m
2,6 - 3,1 m
3,1 - 3,6 m
Kommunalägd mark Höviksnäs

Översvämningsrisk i Höviksnäs från ÖP 13, då
3,6 var lägsta godtagbara nivå för bostad

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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8. PLANFÖRSLAG
BEBYGGELSE (B) (BHK)
Detaljplanen möjliggör en utveckling av
bostäder och mindre verksamhetslokaler, samt
en utökning av småbåtshamnen. Men också en
plats för vistelse vid kajerna och vattnet.
Bebyggelseutvecklingen av ny bebyggelse ska
ske utifrån befintliga kulturmiljövärden.
För att klargöra förutsättningar för framtida
byggnation inom kvartersmark betraktas
befintlig bebyggelse inom kvartersmark som
planenlig. Med ”befintlig” avses bebyggelse
och anläggningar inom planområdet som är

definierade i Lantmäteriets grundkarta 201702-08. I planens bestämmelser markeras hänvisningar till denna med definition med ”*”.
Bostadshusen respekteras vad gäller proportioner, ursprungliga fasadfärger och kulörer, tak,
grund och byggnadsdetaljer som fönster, panel,
utsmyckningar, dörrar, trappor, räcken. Återgång till en byggnads ursprungliga utformning
uppmuntras i relation till den enskilda byggnadens karaktärsdrag.
Varsamhets- och skyddsbestämmelser
Antikvarisk medverkan kan krävas vid anmälnings- och bygglovspliktiga åtgärder inom k
och q markerade områden.

Bostadsbebyggelsens skala och estetik bevaras

Bostadshusens respekteras vad gäller proportioner, ursprunglig fasadfärg och kulör, tak, grund, byggnadsdetaljer som fönster, panel, utsmyckningar, dörrar, trappor och räcken. Återgång till en byggnads ursprungliga
utformning uppmuntras i relation till den enskilda byggnadens karaktärsdrag.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet

Nya byggnader och ersättningsbyggnad prövas individuellt och utförs med respekt för ursprunglig byggnad
som kringliggande bebyggelse. Med hänsyn till Höviksnäs bebyggelse är det viktigt att nya byggnader underordnar sig befintlig planstruktur, siktlinjer, stråk, fonder, tillgänglighet, närliggande bebyggelse, färgsättning,
detaljutformning, tak, fasad, grund, staket.

Tillbyggnader får inte dominera

Tillbyggnader, takkupor, altaner, trappor, balkonger eller andra påtagliga förändringar av befintlig bebyggelse
utförs på en mindre framträdande del av byggnaden och underordnats den ursprungliga byggnaden.

Komplementbyggnader underordnas huvudbyggnad och tomtbild

Komplementbyggnader placeras och utformas så att huvudbyggnad och tomtbild respekteras.

Ersättningsbyggnader till trävaruhandeln utformas och placeras med hänsyn till befintlig
struktur och karaktär

Byggnader inom föreslagen byggrätt utformas med hänsyn till tidigare verksamheter. Stora, avlånga volymer
med enkla fasader och sadeltak. Befintliga siktlinjer visas hänsyn. Byggnaderna skall anordnas och utformas
på så vis att Höviksnäs kulturhistoriska karaktär bibehålls.

Fiskelägeskaraktären med fria släpp och lösa tomtstrukturer respekteras

Låga staket, växtlighet och berg i dagen ger Höviksnäs en öppen karaktär vilket stärks av ett antal öppna
släpp för allmänheten att röra sig från vägar vidare upp i bergen eller ner mot strandlinjen. Säkerställande av
fria släpp mellan enskilda fastigheter säkerställs i detaljplan och den lösa tomtstrukturen respekteras.

Ur Kulturmiljöunderlag
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Varsamhet ska iakttas vid underhåll och ändring av byggnaders exteriörer, i avsikt att bevara bebyggelsens särart. Byggnadsvolym, tak
form, materialval och färgsättning ska särskilt
beaktas.
Bostadshus på fastigheten 3:21 har i planen
fått q dvs. Byggnad får ej rivas. Vid ombyggnad/renovering ska traditionella material/
metoder användas. Bostadshuset är välbevarat
exemplar av en enkelstuga.
Hövik 3:23, 3:24 och 3:26 (BHK)
Inom fastigheterna medger planförslaget att
markanvändningen ändras till bostäder och
mindre störande verksamheter, till exempel

handel och kontor.
De befintliga magasinens stora och enkla
volymer ska vara vägledande vid nybyggnad.
Takåsarna ska vara i syd-nordlig riktning, likt
befintliga. Befintlig bebyggelse definierade i
Lantmäteriets grundkarta 2017-02-08.
Verksamheter, parkering och förråd kan inrymmas i markplan och på de övre planen kan
bostäder tillskapas, då överkant färdigt golv
för bostäder som lägst måste vara +3,4 meter
över havsnivån. Med bostäder endast på övre
plan kan privatisering av gata och kajområde
undvikas och samtidigt skyddas bostäderna
från framtida stigande vattennivåer.

Välbevarad enkelstuga som får skydd i detaljplan
Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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Hamnverksamhet (v)
Inom v2 markerade områden får sjöbodar annordnas. Kommunen har en kö för att arrendera sjöbodar. I Höviksnäs har det tidigare inte
funnit sjöbodar att arrendera detta kan numera
möjligöras i detaljplanen.
Möjlighet att uppföra bastubyggnad finns på
kryssat markområde söder om nyexploatering.
Tjörns kommun äger marken och området är
strandskyddat, området ska såtillvida fortsatt
vara allmänt tillgängligt.
Hövik 5:210, 5:1 (W, W1)
Planförslagets utvidgning av småbåtshamnen
är utformat i enligt ansökan om tillstånds-

prövningen för vattenverksamhet. Förslaget
är att flytbryggor med betongankare anläggs
längs två sträckor, ca 170 meter respektive 80
meter långa. Bryggorna rymmer totalt ca 112
nya båtplatser. Den norra av de planerade nya
flytbryggorna kommer även att fungera som
vågbrytare.
SERVICE, OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL
I och med att verksamhetslokaler tillskapas
på bottenplan av Hövik 3:23, 3:24 och 3:26
möjliggörs det för verksamheter att etablera
sig i Höviksnäs. Verksamheter i form av ”icke
störande” verksamheter, till exempel kontor,

Perspektivskiss på nyexploatering för bostäder, samt parkering och verksamheter på bottenplan. Möjlighet för
korttidsparkering och vändplats finns framför nybyggnationen.
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AREABEGREPP
ByGGNAdSAREA

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande
byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av
underliggande mark.
(Carport ingår i byggnadsarean).

restaurang eller detaljhandel.
Area av mätvärda delar
av våningsplan,
begränsad avmarkanvändningen
omslutande
Genom
den förändrade
i
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven
områdets norra del, udden, och de allmänna
begränsning.
(Det är summan av bruttoarean
i byggnadens
våningsplan
stråken längs
kajerna
blir detsom
enskall
kombination
anges.)
av verksamheter, båtliv och allmän vistelse.
BRuTToAREA

GRÖNSTRUKTUR
Bruttoarea (BTA)
m

Naturmarken inom planområdets nordöstra del
planläggs som ”NATUR” och strandskyddet
inträder vilket ger ett skydd för allmänhetens
tillträde. För att allmänhet ska ha möjlighet att
ta sig till grönområdet på östra sidan av udden
TILLKoMMANdE BRuTToAREA
Vid tillbyggnad (och även
vid påbyggnad
och inredning
vind)
föreslås
det i detaljplan
attavgångväg
får anordräknas bara tillkommande area.
nas på naturmark.

Exempel på takkupa.

BoSTAdSAREA (Boarea)

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende,
begränsad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet
angiven begränsning. (Det är summan av bostadsarean i
byggnadens lägenhet som skall anges.
För specialbostäder anges enbart summan av arean i de enskilda
lägenheterna.)

Exempel på frontespis.
En mera omfattande beskrivning av ovanstående begrepp finns i Svensk Standard SS 21054:2009.
Även kommunens byggnadsnämnd kan hjälpa till med tolkning av ovanstående.
5 (5)

Exempel på förhöjt väggliv.

Förslag på småbåtshamnens utveckling med två
nya bryggor i norr. Grönt område redovisar ålgräsäng nordost om småbåtshamnen.
Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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Perspektivskiss sett från reningsverkets parkering, från nordost.

Vändplats och ev.
korttidsparkering

Exempelbild från Kungshamn.
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Principskiss plan.
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Vattenområden W1 innebär att småbåtshamn
får anordnas i och med den tillståndsprövning
för vattenverksamhet som görs i samband med
detaljplanen. Småbåtshamnen ger möjlighet
till rekreation till dem som har båt.
Gemensam plats för lek och rekreation inom
den angränsande detaljplanens närmiljö saknas. Närmsta anordnade badplats är Låka, 1km
sydöst om planområdet.
Strandskydd
Strandskyddet kommer i och med ett lagakraft
vinnande av planförslaget att inträda och gälla
för områden reglerade som allmän platsmark,
NATUR, GATA, kvartersmark E, V och
parkering. Samt vattenområden, W och W1.
Strandskyddet föreslås att upphävas i de delar
som regleras som kvartersmark; B och BC.
Upphävandet anges på plankarta med bestämmelsen ”Strandskydd är upphävt inom områden betecknade med B och BC.”
GATOR OCH TRAFIK
Gata inom planområdet är allmän platsmark.
Trafiknätet i gamla Höviksnäs består av smala
små gator med trånga gatusektioner. Den
nya detaljplanen kommer inte att reglera om
utformningen av gata. Men i direkt anslutning
till den nya bebyggelsen finns det plats för viss
separering av trafikslag så att gångtrafikanter
kan ansluta till befintligt gångstråk längs med
småbåtshamnen.
Planförslaget att flytta trävaruhandeln och
istället göra plats för radhus/lägenheter, parkeringsplatser och verksamhetslokaler genererar
både mindre och mer trafik. Mindre trafik i
form av tung trafik med lastbilar. Det är dock
svårt att bedöma trafikalstringen eftersom

planen medger både radhus eller att dela upp
dessa i lägenheter. Bostäderna kan tänkas
komma bli både permanentbostad eller fritidsbostad vilka genererar olika mycket trafik. Om
det är en uppdelning av hälften permanentboende och fritidsboende i radhus så kommer
de att alstra 50 resor per dygn/år. Med avseende verksamhetslokalerna uppskattas att de
kommer att generera samma antal resor med
personbilar samt ca 10 resor per dygn i form
av ev. varutransporter.
I samband med ny detaljplan föreslås ett nytt
hållplatsläge för kollektivtrafik i södra delen
av planområdet. Bussar kan här vända runt den
tekniska anläggningen som finns på platsen
idag. Detta gör att ett par parkeringsplatser
försvinner men mer sannolikt att resenärer tar
bussen ut till gamla Höviksnäs eller till Låka
badplats.
En fortsättning på gång- och cykelvägen, från
busshållplats Höviksnäs till gamla Höviksnäs,
finns i kommunens planer för utbyggnad av
gång- och cykelvägar. Från Kommunens sida
är det viktigt att anordna kontinuerligt gångoch cykelstråk.
Parkering
Ombyggnationen av trävaruhandeln ger
parkeringsplatser och verksamheter på bottenplan, ca 35 nya parkeringsplatser kommer
att komma till på udden. Parkeringsplatser på
befintlig parkeringsplats kommer att vara ca
58st parkeringsplatser, alternativt 67st beroende på om Västtrafik väljer att kollektivtrafik
ska kunna vända på platsen eller inte.
I och med småbåtshamnutvecklingen kommer
behovet av parkeringsplatser att öka. Möjlighet till parkeringsplatser finns vid Höviksnäs

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling
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reningsverk (se sida 10 för karta). Kommunen
äger mark som kan utnyttjas till parkering
för 100-120 parkeringsplatser. Detaljplanen
möjliggör för vändplats och korttidsparkering
på udden framför nybyggnaden av före detta
trävaruhandeln, därifrån är det ca 750 meter
till reningsverkstomtens parkering. Innan
bygglov ges för utökning av småbåtshamn, ska
erforderliga parkeringsplatser lösas.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Området ligger i anslutning till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Pumphus
finns i södra delen av planområdet samt mellan
befintlig bostadsbebyggelse och nyexploatering (E). Om det visar sig efter samråd att en
VA-utredning behövs, kommer denna att göras
till granskningen.

Grundläggning

Avfallshantering inom Tjörns kommun står
Renova för. Plats för sopkärl sker på kvartersmark. Gemensam uppsamlingsplats avsett för
avfallshantering ev återvinningsstation, möjliggörs i detaljplanen vid infarten till området.

Grundläggning av nybyggnation på fastighet
Hövik 3:23 bör utföras med borrade stålrörspålar på berg. En ökad belastning på markytan,
t.ex. i form av ytterligare uppfyllnader, bedöms kunna orsaka sättningar.

För elförsörjning i området ansvarar Ellevio
för. (Tidigare Fortum distribution). I dagsläget
finns ingen fjärrvärme.

DAGVATTENHANTERING

GEOTEKNISKA FRÅGOR
Geotekniska undersökningar och utredningar
har utförts av Bohusgeo AB för detaljplanen.
En översiktlig undersökning utfördes 1997.
Undersökningsresultaten redovisas i Geoteknik
Rapport, daterad 1997-07-01. En kompletterande undersökning och utredning för fastighet
Hövik 3:23 utfördes 2015 och 2017. Dessa
redovisas i en Markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad 2015-12-02 samt i geotek-
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niskt PM, daterat 2016-02-15, och geotekniskt
PM nr 2, daterat 2017-03-17.
Vid fastighet Hövik 3:23 utgörs området av
utfyllnad med sprängsten, delvis på berg och
delvis på lera. Fyllningens mäktighet varierar
i huvudsak mellan ca 10 och ca 15 m i sonderade punkter. I vattenområdet i anslutning till
fastigheten utgörs jordlagren av gyttja (mäktighet ca 1.5-2.0 m) och lera på berg. Lerans
mäktighet varierar kraftigt.
Släntstabiliteten bedöms delvis vara otillfredsställande i det utfyllda området. För att uppnå
tillfredsställande släntstabilitet är avschaktning
och tryckbank föreslagna enligt geotekniskt
PM nr 2, daterat 2017-03-17. De släntstabilitetsförbättrande åtgärderna ska vara utförda
innan nybyggnation påbörjas.

Dagvattenledning föreslås förläggas längs med
Höviksnäsvägen och inom befintliga ledningsstråket ner till avloppspumpstationen. Om
det visar sig efter samråd att en dagvattenutredning behövs, kommer denna att göras till
granskningen.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Klimatanpassning – Stigande vatten
Med hänsyn till klimatförändringar och förväntade stigande havsnivåer skall vid ny- och
ombyggnad av bostäder överkant färdigt golv
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i bostadsvåningen ligga på nivån lägst +3,4m
över dagens medelhavsnivå. Delar av byggnader som ligger under höjden +3,4 meter
får inte inredas för bostadsändamål. Lokaler
som är mindre känsliga för inträngande vatten
såsom t ex förråd, parkeringsgarage. Överkant
färdigt golv i lokaler för handel och kontor
medges på en lägre nivå om skyddsåtgärder
vidtas och/eller vattentät konstruktion tillämpas.
Radon
För att säkerställa att radonförekomsten i nya
byggnader inom området inte innebär några
risker för människors hälsa bör nybyggnation
utföras med radonskyddande konstruktion.

9. KONSEKVENSER
En detaljplans genomförande medför alltid
konsekvenser, både positiva och negativa. Ofta
påverkar en detaljplan inte bara planområdet
utan också till exempel grannar, samhällsfunktioner och miljö. Enligt plan- och bygglagen
ska all planläggning ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Det innebär att
detaljplanens konsekvenser måste analyseras
och de ställningstaganden som görs i förslaget
måste motiveras.
En utbyggnad enligt aktuell detaljplan ses som
ändrad markanvändning inom befintlig tätort.
Bebyggelse inom området bedöms vara en effektiv användning av energi, mark, vatten och
andra naturresurser.
Planen innebär även en möjlighet till varsam

Utdrag av plankarta med planbestämmelser.
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utveckling av en betydelsefull kulturmiljö utifrån platsspecifika och generella förutsättningar samt att säkra möjlighet för det allmänna
tillträdet till vattnet inom planområdet.
BEHOVSBEDÖMNING
Tjörns kommun har bedömt att planområdet
är lämpligt för en förändring av nuvarande
verksamhet till bostäder samt en utveckling
av befintlig småbåtshamn. När behovsbedömningen gjordes, i början av planarbetet, gjordes bedömningen att planen kan medföra risk
för betydande miljöpåverkan. Därför har en
Miljökonsekvensbeskrivning gjorts, (MKB).
Framförallt är det småbåtshamnen som för
med behovet av en MKB, men även att byggnation nära vatten kan antas medföra risk för
betydande miljöpåverkan.
MILJÖKONSEKVENSER
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats
till detaljplan och har fokus på småbåtshamnens utvidgning. Parallellt med detaljplanarbetet pågår arbetet med en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken
gällande småbåtshamnens utveckling.
Miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplan
för Hövik 3:23 m fl. (2017-01-23) redovisar bland annat nuvarande förhållanden och
konsekvenser som detaljplanen kommer att
föra med sig. Konsekvenser i form av temporära och permanenta effekter. Temporära
effekter är de störningar och ingrepp som blir
där naturmiljön på kortare eller längre sikt kan
läkas och återfå sina tidigare naturvärden. Det
kan vara till exempel grumling i samband med
arbeten i vatten eller risk för olyckor med utsläpp av petroleumprodukter m.m. Permanenta
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effekter kan bestå av fysik påverkan på botten
där flytbryggors betongankare anläggs. Det
kommer att uppstå en liten negativ påverkan
på ålgräsängen och Natura2000-naturtypen
”Stora grunda vikar och sund”. Skuggning från
bryggor och båtar som hämmar vegetationen i
vattnet och påverkan på vattenomsättningen, är
en sådan permanent effekt.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) belyser också miljökvalitetsnormer som finns för
att förebygga och åtgärda miljöproblem och
uppnå miljökvalitetsmål. Detaljplanen berör
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kommunen förväntas inte ha några större
kostnader, utöver planläggningskostnaderna, i
samband med genomförandet av detaljplanen.
Mindre markköp kan bli aktuellt då ägarförhållanden skall anpassas till nya detaljplanen.
SOCIALA KONSEKVENSER
Positiv konsekvens ses till det båtburna friluftslivet och rekreationsmöjligheter i området.
Planförslaget gör det möjligt för allmänheten
att röra sig runt udden och till naturmark öster
om detaljplanen.
FASTIGHETSKONSEKVENSER
Ett antal fastigheter i gamla Höviksnäs har
avvikande fastighetsgränser i förhållande
till verkligheten. I och med en ny detaljplan
regleras fastigheter så att fastighetsförhållanden anpassas till befintliga förhållanden
så långt som möjligt. Detta innebär att fastighetsreglering krävs för att bilda fastigheter
som överensstämmer med de nya gränserna.
För att fullfölja planen krävs att kommunal
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Fastighet		Yta (m2)
Hövik 3:22		
32 m2
Hövik 3:16		
40 m2
Hövik 3:21		
40 m2
Hövik 3:17		
96 m2
Hövik 3:28		
50 m2
Hövik 3:13		
100 m2
Hövik 3:221		
65 m2
Hövik 3:104		
9 m2
Hövik 3:29		
100 m2

mark förvärvas av privata fastigheter. Värdet
på marken bedöms efter i detaljplanen angiven
användning.
Följande fastigheter skall förvärva mark från
kommunen för att överensstämma med detaljplanen (rödmarkerade i karta och i tabell till
höger). Överföringen av marken sker genom
fastighetsreglering. Samtliga regleringar förutsätts kunna ske genom frivilliga uppgörelser
i vilken ersättning för marken regleras. Syftet med regleringarna är att fastigheten efter
genomförandet överensstämmer med detaljplanen. Fastigheter som inte överensstämmer med
detaljplanen kommer inte att beviljas bygglov
vid en framtida bygglovsprövning.
Även markupplåtelser mellan privata fastigheter kan bli aktuella med anledning av detaljplanen. Eventuella förvärv förutsätts kunna ske
genom frivilliga överenskommelser.

10. GENOMFÖRANDE

Karta fastighetskonsekvenser, röda områden visar mark ingående i kvartersmark

Plan och bygglag (2010:900) reglerar vad en
planbeskrivnings genomförandedel ska innehålla för att på lämpligaste sätt redovisa hur
planen är avsedd att genomföras samt dess
konsekvenser. Lagstiftningen tar sikte på
redovisning av de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenserna som planen medför för fastighetsägare
och andra berörda. Det ska även framgå om
kommunen avser att ingå exploateringsavtal
eller genomföra markanvisningar samt dess
huvuddrag och konsekvenserna av att planen
genomförs med stöd av ett eller flera avtal och
ska vara vägledande vid genomförandet av
planen. Det är detaljplanen med tillhörande
planbestämmelser som är det juridiskt bindande dokumentet.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Beslut om samråd
kv. 2 2017
Samrådsskede 		
kv. 2 2017
Beslut om granskning kv. 3 2017
Granskningsskede
kv. 4 2017
Antagande 		
kv. 1 2018
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år och bedöms
vara rimlig för att genomföra detaljplanen
inom genomförandetiden. Genomförandetiden
börjar löpa från det att planen vinner laga kraft
och innebär att fastighetsägarna garanteras
byggrätt i enlighet med planens bestämmelser.
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Skulle kommunen ändra, ersätta eller upphäva
planen under genomförandetiden, finns i de
flesta fall, möjligheter för fastighetsägarna till
ekonomisk ersättning som kompensation för
förlorad byggrätt.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla men kan då komma att ändras,
ersättas eller upphävas utan att fastighetsägarna har rätt till ekonomisk kompensation från
kommunen.
ANSVARSFÖRDELNING
Markägaren till Hövik 3:23 förutsätts vara exploatör. Utöver omnämnd exploatör avser även
Tjörns hamnar AB exploatera i form av byggnation av bryggor för småbåtshamn i planens
norra del.
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Allmänplatsmark
För iordningställande av tillkommande allmän platsmark såsom gata med tillhörande
anordningar och brygga ansvarar respektive
exploatör. Det blir nödvändigt att inrätta gemensamhetsanläggningar för allmän plats och
om- eller nybilda förvaltande samfällighetsförening. Ansökan sker hos Lantämteriet. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad samt drift och
underhåll av tillkommande allmän plats till
dess anläggningarna ingår i en gemensamhetsanläggning.
Villkor, ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar kommer att regleras vidare i exploateringsavtal.
Fastigheter som inte har möjlighet med parkering på egen fastighet, har möjlighet att ingå i
gemensamhetsanläggning för parkering.
Trafikverket är väghållare för väg 711.
Kvartersmark
Befintlig bebyggelse bekräftas i detaljplanen.
En eller flera nya fastighet kommer att bildas
för nyexploatering på Hövik 3:23, 3:24 och
3:26.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet för allmän plats ska vara
enskilt. Valet av huvudmannaskap grundar
sig på att det finns en tradition av att tillämpa
enskilt huvudmannaskap på Tjörn, vilket
utgör ett särskilt skäl att frångå huvudregeln
om att kommunen ska vara huvudman för
allmän plats. Tidigare omfattades området av
en avstyckningsplan och samtliga närbelägna
detaljplaner förvaltas genom enskilt huvudmannaskap.

För att väghållningen inom samhället ska
fungera enhetligt föreslås i planen enskilt
huvudmannaskap med en vägförening som huvudman. Höviksnäsvägen ner till fd färjeläget
är Trafikverket huvudman för.
Ett genomförande av planen bedöms inte ge
betydande påverkan på trafiksituationen utanför området.
Avtal
Ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnad
av allmän plats samt allmänna anläggningar
avses att tecknas med exploatören innan planen antas av kommunen. Exploatören förväntas bekosta samtliga åtgärder som genomförandet av detaljplanen kräver, utifrån den nytta
som exploatören har av planen. Exploatören
förväntas vidare överlåta viss mark för allmän
plats till kommunen utan ersättning. I exploateringsavtalet kommer även exploatörens
skyldigheter att behandlas mer i detalj bland
annat i frågor såsom ekonomisk säkerhet (on
demand), exploatörens utbyggnadsskyldighet
av fast kaj med trädäck om ca 2 meters bredd,
geotekniska bestämmelser och bortschaktning
av utfyllnadsmassor.
Fastighetsrättsliga frågor
och konsekvenser
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Allmänt
I en detaljplan regleras den framtida markanvändningen. Detaljplanen ger i sig inga rättigheter att nyttja marken såsom planen redovisar
utan det krävs att rättigheter att nyttja marken
skapas. Flera lagstiftningar är tillämpliga för
plangenomförande, exempel på lagstiftningar
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som tillämpas för genomförande av detaljplan kan vara anläggningslagen, avtalslagen,
expropriationslagen, fastighetsbildningslagen,
jordabalken, ledningsrättslagen och plan- och
bygglagen.
Vanligt förekommande typer av fastighetsbildning som kan vara aktuella för att genomföra
planen. Fastighetsbildning och upplåtelse av
rättigheter ska ske i enlighet med detaljplanen.
Avstyckning
Avstyckning är en förrättningsåtgärd som innebär att ett område avskiljs från en fastighet.
Inom åtgärden kan även servitut för väg över
stamfastigheten bildas.
Anläggningsförrättning
Är en förrättningsåtgärd som kan tillämpas
för att skapa gemensamt ägande/nyttjande
till en anläggning eller allmän plats för flera
fastigheter. Rättigheten skapas genom att en
gemensamhetsanläggning, som förvaltas av
en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning, bildas. Vid förrättningen beslutas
om andelstal för anläggande och drift för de
ingående fastigheterna. Åtgärden kan även
nyttjas då en befintlig gemensamhetsanläggning behöver förändras genom att ompröva
gemensamhetsanläggningen.
Fastighetsbestämning
Är en lantmäteriåtgärd som tillämpas för att
klargöra var fastighetsgränser eller gränser
för ledningsrätter går, vilka byggnader som är
belägna på fastigheten, omfattning av servitut
eller gemensamhetsanläggning.
Fastighetsreglering
Är en fastighetsbildningsåtgärd som kan
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innebära att ett markområde överförs från en
fastighet till en annan. Inom fastighetsreglering hanteras även åtgärder som rör servitut,
samfälligheter och överföring av byggnader
eller anläggningar mellan fastigheter.
Ledningsrättsförrättning
Är en lantmäteriåtgärd som säkerställer rättighet för huvudmannen till en allmän ledning att
utnyttja utrymme inom fastighet.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte
vara nödvändiga inom planområdet. I de fall
mark ska upplåtas till allmän plats, ansvarar
kommunen för att ta fram erforderliga avtal
för de fall markåtkomsten inte redan är löst. I
de fall mark ska överföras mellan fastigheter,
ansvarar berörda fastighetsägare för erforderliga avtal och därmed förknippade kostnader.
Med tanke på att detaljplanen, i några delar,
föreslår delad användning i form av bostäder
och möjligheter till verksamheter, kan det bli
aktuellt att lösa fastighetsbildning med hjälp
av tredimensionell fastighetsbildning. Här kan
det även finnas möjligheter till ägarlägenheter.
Fastighetsbildning inom kvartersmark
Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar
exploatör respektive fastighetsägare för. Inom
kvartersmark kan det bli aktuellt att inrätta
anläggningar för exempelvis parkering eller
sophantering.
I de fall som möjlighet finns att köpa in mark
från kommunen avser kommunen att vara
behjälplig med att upprätta överenskommelser
och ansöka om fastighetsreglering. Förrätt-
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ningskostnader regleras utifrån nyttan i det
specifika fallet.
Fastighetsbildning vattenområde
Detaljplanen möjliggör försäljning av vattenområdet. Kommunen kan sälja vattenområdet
(W1) tillhörande Hövik 5:1 som medger byggnation av bryggor till Tjörns hamnar AB.
Servitut
Servitut föreslås för tryckbank på Hövik 5:1s
vattenområde. I övrigt bedöms inte detaljplanen ge upphov 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.
Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning, som förvaltas av
en samfällighetsförening, kan bildas i enlighet
med Anläggningslag (1973:1149) för förvaltning av planområdets allmänna platsmark.
Alternativt omprövas befintlig gemensamhetsanläggning i Höviksnäs. I dagsläget är Höviksnäsvägen som sträcker sig från plangräns ner
till byggvaruhandeln upplåten med vägrätt till
Trafikverket. Övriga vägar som finns utbyggda
i planområdet, avses tas in i gemensamhetsanläggningen.
Runt den nya bebyggelsen på Hövik 3:23
planeras en fast kaj vilken delvis är belägen
på privat mark, och ovanpå kajen planeras ett
trädäck om ca 2 meters bredd att utgöra allmän
plats torg. Exploatören ansvarar för utbyggnad
av fast kaj samt bekostar trädäcket som ska
utgöra allmän plats, i enlighet med exploateringsavtalet som avses tecknas. Trädäcket
lämnas därefter över, utan ersättning, till ge-

mensamhetsanläggningen.
I planområdet finns naturliga stråk för gångpassage samt naturmark som planeras utgöra
allmän plats natur. Det planeras även för ett
gångstråk som knyter samman udden med den
nya bebyggelsen samt övrig bebyggelse vilken
kommer utgöras av allmän plats natur samt
brygga. All allmän plats natur avses tas in i
gemensamhetsanläggningen.
Kommunen, Tjörns hamnar AB och Hövik
3:23 äger mark som planläggs som allmän
plats. Allmän plats som är utlagd på exploatörens mark överlåts till kommunen utan ersättning efter exploatören byggt ut allmän plats i
enlighet med exploateringsavtalet som tecknas
mellan kommunen och exploatören. Mark som
avses bli allmän plats torg och som ägs av
Tjörns hamnar AB avses regleras till kommunens fastighet Hövik 5:1. Kommunen upplåter,
i båda fallen, därefter den allmänna platsen
utan ersättning till samfällighetsföreningen
som förvaltar den allmänna platsen.
Ledningsrätt
Eventuellt säkerställande av kommunala såväl
som icke kommunala ledningars bestånd
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt
ansvarar respektive ledningsägare för. Bildande av ledningsrätt sker genom lantmäteriförrättning.
Fastighetskonsekvenser
Nedan redovisas de konsekvenser som planen
medför per fastighet för berörda fastigheter
inom detaljplanen. Redovisningen är översiktlig och bedömningen av rättigheter baserar
sig på fastighetsförteckningen och kan vara
ofullständig eftersom det exempelvis kan finnas okända avtalsservitut.
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Hövik 3:13

Hövik 3:15

Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 100 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten. Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader. Fastigheten måste överensstämma med planen för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.

Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.

Hövik 3:14
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Olokaliserad nyttjanderätt som belastar hela
fastigheten akt:11611
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
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Hövik 3:16
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 40 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Avtalsservitut 1419IM-10/26400.1, Tillträde,
till förmån för Hövik 3:22, bedöms inte påverkas av planen.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
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i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:17
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 96 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:18
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.

Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Officialservitut för väg 1419-161.1 som belastar Hövik 3:32, bedöms inte beröras av planen.
Officialservitut för väg 1419-161.2 belastar
fastigheten till förmån för. Hövik 3:32 och
Hövik 3:46, bedöms inte beröras av planen.
Officialservitut för väg 1419-161.3 till förmån
för. fastigheten och som belastar Hövik 3:46,
bedöms inte beröras av planen.
Avtalsservitut för gångförbindelse 1419IM2937.1 till förmån för fastigheten och som belastar Hövik 3:29 påverkas indirekt av planen
eftersom Hövik 3:29 föreslås köpa till kommunal mark i direkt anslutning till servitutet.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:19
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
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En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:21
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Fastigheten kommer beläggas med rivningsförbud. Skadan som uppstår vid ett nekat
rivningslov bedöms inte vara betydande i
förhållandet till värdet av den berörda delen av
fastigheten.
Fastigheten beläggs med en skyddsbestämmelse som inte bedöms påverka fastigheten i den
grad att pågående markanvändning avsevärt
försvåras inom den berörda delen av fastigheten.
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 40 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
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Hövik 3:22
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 32 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Avtalsservitut 1419IM-10/26400.1, Tillträde,
belastar Hövik 3:16, bedöms inte påverkas av
planen.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:23
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Bebyggelsen behöver geotekniskt säkras upp
med en tryckbank i vattnet. Ett servitut kan bildas till förmån för fastigheten och som belastar
Hövik 5:1.
Allmän platsmark läggs runt byggrätten,
fastighetsägaren bekostar geotekniska åtgärder
såsom tryckbank på Hövik 5:1 samt uppförandet av fast kaj och trädäck vilket överlämnas
färdigt trädäck utan ersättningsanspråk till
samfällighetsförening som förvaltar allmän
plats.
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Nytillkommande/ändrad byggrätt för bostad,
handel och kontor om 2300 kvm + 2000 kvm.
Bestämmelser om utseende gällande fasadmaterial och frontespisar.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Officialservitut 1419-94/31.1 till förmån för.
Hövik 5:1, Rätt att nyttja väg till utfyllt område. Beroende på bebyggelsens utformning så
kan servitutet behöva upphävas vilket kan leda
till ersättningsanspråk.
VA-lösning behandlas inför granskningsskedet.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:24
Fastigheten avses regleras till Hövik 3:23.
Hövik 3:26
Fastigheten avses regleras till Hövik 3:23.
Hövik 3:28
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 50 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Fastighetsen belastas av ett olokaliserat avtalsservitut för vattenbrunn mm14-IM3-89/454.1
Rättigheten är till förmån för. Hövik 3:32 och
bedöms inte påverkas av planen.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.

En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:29
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 130 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Avtalsservitut för gångförbindelse 1419IM2937.1 till förmån för. Hövik 3:18 och Hövik
3:32 och som belastar Hövik 3:29 påverkas så
till
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:30
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
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på annan plats.
Hövik 3:31
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:32
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Officialservitut för väg 1419-161.2 belastar
fastigheten Hövik 3:18 och är till förmån för.
Hövik 3:32 och Hövik 3:46, bedöms inte beröras av planen.
Officialservitut för väg 1419-161.3 till förmån
för. fastigheten och som belastar Hövik 3:46,
bedöms inte beröras av planen.
Avtalsservitut för gångförbindelse 1419IM2937.1 till förmån för. Fastigheten och som
belastar Hövik 3:29 bedöms inte påverkas av
planen.
Avtalsservitut för gångförbindelse 1419IM-
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2937.1 till förmån för. Hövik 3:18 och Hövik
3:32 och som belastar Hövik 3:29 bedöms inte
påverkas av planen.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:46
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Officialservitut för väg 1419-161.3 till förmån
för. Hövik 3:18 och Hövik 3:32 och som belastar Hövik 3:46, bedöms inte beröras av planen.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:50
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling

Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:81
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:84
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.

Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
Hövik 3:101
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Fastigheten skärs av allmän plats och får inte
stängas av.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Ett markreservat för underjordisk ledning
läggs ut på fastigheten i samma sträckning
som befintlig ledning ligger idag. Ett avtalsservitut finns som ger kommunen rättighet att ha
ledningarna i sträckningen, servitutet gäller till
förmån för den kommunala fastigheten Tolleby
3:41.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:104
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
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allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 9 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 3:221
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av
allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Inga nya huvudbyggnader medges.
Fastigheten får möjlighet att köpa till 65 kvm
mark från den kommunala fastigheten Hövik
5:1.
Varsamhetskrav beträffande färgsättning, taktäckningsmaterial mm införs.
Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs
för fastigheten.
Utökad lovplikt gällande komplementbyggnader.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
En parkeringsplats antas lösas genom inträde
i gemensamhetsanläggning för parkering, vid
bygglovsansökan måste minst en egen parkeringsplats kunna lösas på egen fastighet eller
på annan plats.
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Hövik 5:1
All allmän plats avses upplåtas till förmån för
gemensamhetsanläggning utan krav på ersättning. Kommunen köper in mark från Tjörns
hamnar för allmän plats torg där trädäcket ska
anläggas.
Bebyggelsen på Hövik 3:23 behöver geotekniskt säkras upp med en tryckbank i havet. Ett
servitut kan bildas till förmån för Hövik 3:23
och som belastar Hövik 5:1.
Kommunen kan sälja vattenområdet som medger utbyggnad av brygga (WV1) till Tjörns
hamnar AB, området avses regleras i så fall till
Hövik 5:210.
Kommunen erhåller, utan kostnad, mark från
Hövik 3:23 som läggs som allmän plats torg.
En parkeringsfastighet för ca 10 bilar, för de
fastigheter som inte har möjlighet till parkering på egen fastighet, upplåts genom gemensamhetsanläggning möjliggörs i samma läge
som befintlig parkeringsplats.
Bastu möjliggörs nordost om udden.
Detaljplanen medger att kommunen säljer tot.
560 kvm mark i enlighet med listan i planbeskrivningen.
Sjöbodar möjliggörs dels i planens nord-östra
del och dels i planens syd-västra del.
Strandskydd upphävs inom områden som
betecknas med B och BC. På övriga markområden inträder strandskydd.
Återvinningsstation möjliggörs i planområdets
syd-västra del genom mark för teknisk anläggning.
En befintlig pumpstation ges planstöd genom
markområde för teknisk anläggning i planens
nord-östra del.
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Fastigheten belastas med olokaliserad nyttjanderätt för väg Akt:128
Fastigheten belastas med olokaliserad nyttjanderätt för väg Akt: 145A
Officialservitut 1419-1046.1 väg, belastar
Hövik 5:1 och är till förmån för Hövik 5:210.
Servitutet kan ev. utövas parallellt med gemensamhetsanläggning men då Hövik 5:210 antas
bli delägare i gemensamhetsanläggningen kan
servitutet bli onyttigt för fastigheten.
Officialservitut 1419-1046.2 gångväg, belastar
Hövik 5:1 till förmån för. Hövik 5:210. Servitutet ev. utövas parallellt med gemensamhetsanläggning men då Hövik 5:210 antas bli
delägare i gemensamhetsanläggningen kan
servitutet bli onyttigt för fastigheten.
Officialservitut 1419-94/31.1 till förmån för.
Hövik 5:1, Rätt att nyttja väg till utfyllt område, belastar Hövik 3:23.
Fastigheten är delägare i marksamfälligheten
Hövik S:1. Samfälligheten påverkas inte och
avses kvarstå i befintligt läge.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik 5:210
Fastigheten planläggs för allmän plats brygga
samt ger planstöd för befintlig klubbstuga
genom att markområdet som stugan upptas av
läggs ut som hamnområde.
Tjörns hamnar kan köpa vattenområdet (W1)
som i dag är en del av Hövik 5:1 som medger
byggnation av bryggor. Innan bygglov ges för
utökning av småbåtshamn, ska erforderliga
parkeringsplatser lösas.
Fastigheten avses bli delägare i ny gemensamhetsanläggning som avses förvalta skötseln av

allmän plats. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Ett E-område läggs ut för befintlig pumpstation i planområdets södra del.
Officialservitut 1419-1046.1 väg, belastar
Hövik 5:1. Servitutet ev. utövas parallellt med
gemensamhetsanläggning men då Hövik 5:210
antas bli delägare i gemensamhetsanläggningen kan servitutet bli onyttigt för fastigheten.
Officialservitut 1419-1046.2 gångväg, belastar
Hövik 5:1. Servitutet ev. utövas parallellt med
gemensamhetsanläggning men då Hövik 5:210
antas bli delägare i gemensamhetsanläggningen kan servitutet bli onyttigt för fastigheten.
Fastigheten måste överensstämma med planen
för att erhålla bygglov.
Hövik S:1
Marksamfälligheten påverkas inte av planen
och kommer kvarstå i befintligt läge.
EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
De fastighetsägare som ges möjlighet att köpa
kommunal mark betalar ersättning, i enlighet
med principen som anges i kommunens markpolicy, vilket ger intäkter till kommunen.
I planen finns kvartersmark som planläggs för
att tillskapa boendeparkeringar. De fastigheter
som har behov av parkering avses bilda en
gemensamhetsanläggning för parkering, och
för upplåtelsen av marken betalar de ingående
fastigheterna ersättning, vilket ger intäkter till
kommunen.
Vattenområdet som ingår i Hövik 5:1 och som
möjliggör bryggor kan säljas till Tjörns Ham-
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nar AB vilket kan ger intäkter till kommunen.
VA-frågor kommer redovisas inför granskningsskedet.
Kommunen svarar för kostnader för att köpa
och reglera mark från Tjörns hamnar AB:s
fastighet till kommunens fastighet för allmän
plats. Kommunen köper in marken i och med
att markinköp för allmän plats innebär ett
betungande ekonomiskt ansvar för fastighetsägarna. Ersättning för exploatörens markåtkomst för anordnande av tryckbank på kommunens vattenområde ger intäkter.
I samband med bildande av gemensamhetsanläggning för allmän plats, kan kommunen ha
vissa kostnader. Detta avses regleras vidare i
ett exploateringsavtal.
Fastigheterna åsätts vid förrättningen andelstal
med vilka fastigheten framgent kommer svara
för drift och underhåll av allmän plats.
Ekonomiska konsekvenser för exploatör
Genom detaljplanen skapas värde genom
byggrätter inom exploatörens fastigheter. Kostnader för planarbetet har reglerats i ett plankostnadsavtal.
Exploatören svarar för att bygga ut och upplåta/överlåta allmän plats, utan ersättning, i
enlighet med exploateringsavtalet som avses

tecknas mellan kommunen och exploatören.
Exploatören svarar vidare för alla kostnader
inom kvartersmark (BC) och kostnader som
härrör till att iordningställa marken såsom
exempelvis markinköp, fastighetsbildning, anslutningsavgifter och andra avgifter för VA, el
och tele. Exploatören bygger även allmän plats
(TORG) vilket bland annat innebär byggnation av fast kaj med ett trädäck om ca 2 meters
bredd som ska omge den nytillkommande
bebyggelsen inom kvartersmark (BC).
Exploatören svarar för anordnande av tryckbank som krävs för bebyggelsen samt kostnader för markåtkomst.
Berörd exploatör/fastighetsägare ansvarar för
att ta fram eventuellt tillkommande tekniska
utredningar för att genomföra detaljplanen.
I samband med bildande av gemensamhetsanläggning för allmän plats, kan exploatören ha
vissa kostnader. Detta avses regleras vidare i
ett exploateringsavtal.
Ekonomiska konsekvenser för övriga
Kostnader i samband med bildande av gemensamhetsanläggning för allmän plats avses
regleras i exploateringsavtalet mellan kommun
och exploatören.
Fastighetsägarna åsätts vid förrättningen an-

Ansvarsfördelning tekniska anläggningar
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delstal genom vilka fastigheten framgent kommer svara för drift och underhåll av allmän
plats.
De fastighetsägare som ges möjlighet att köpa
planlagd mark betalar ersättning till kommunen i enlighet med principen som anges i
kommunens markpolicy samt står för därmed
sammanhängande kostnader såsom exempelvis
förrättningskostnader.
I planen möjliggörs bildande av gemensamhetsanläggning för parkering på kvartersmark.
De fastigheter som inte har möjlighet till
parkering på egen fastighet ges genom gemensamhetsanläggningen möjlighet till egen boendeparkering. De ingående fastigheterna svarar
för ersättning i samband med markåtkomst och
lantmäteriförrättning.
Vattenområdet som ingår i Hövik 5:1, och som
möjliggör bryggor, kan säljas till Tjörns Hamnar AB vilket kan ge en intäkt till kommunen.

hetsområde för kommunalt vatten, avlopp och
dagvatten. Tjörns kommun är huvudman för
fastigheter som omfattas av verksamhetsområde vilket innebär att kommunen ansvarar för
anläggande, drift och underhåll av den allmänna vattenanläggningen.
En VA-utredning kommer vara utförd innan
granskningsskedet, därefter kommer VA-frågorna behandlas mer i detalj.

Planekonomi

Parkering

Plankostnader har reglerats i separata plankostandsavtal.

En parkeringsfastighet för ca 10 bilar, för de
fastigheter som inte har möjlighet till parkering på egen fastighet, upplåts genom gemensamhetsanläggning möjliggörs i samma läge
som befintlig parkeringsplats. De fastigheter
som inte har parkering idag på egen fastighet ska lösa parkering för minst en bil innan
bygglov medges.

Inlösen, ersättning
Allmän plats torg köps in från Tjörns hamnars
fastighet och regleras till den kommunala fastigheten för ägande.
Ersättning för ledningsrättsupplåtelser kan
vara aktuellt i de fall marken ägs av annan än
kommunen.
TEKNISKA FRÅGOR
VA, Dagvatten
Kommunalt vatten och avlopp finns i området. I dagsläget omfattas samtliga fastigheter
utom Hövik 3:23, 3:24 och 3:26 av verksam-

Pumpstation
Två pumpstationer för vatten och avlopp finns
inom planområdet och är belägna inom kvartersmark för teknisk anläggning (E-område).
Vägar
Trafikverket är huvudman för vägen som
sträcker sig från plangräns ner till byggvaruhandeln. Övriga vägar som finns utbyggda i
planområdet, avses tas in i ny gemensamhetsanläggning.

Återvinningsstation
En återvinningsstation möjliggörs i planområdets syd-västra del genom mark för teknisk
anläggning (E-område).
Dokumentation och kontroll
Kommunen har rätt att utföra kontroller vid

Detaljplan för gamla Höviksnäs - Samrådshandling

41

utbyggnad av va-nät som kan komma att ingå
i det allmänna VA-systemet, innan byggnation
får påbörjas ska kommunen ha godkänt varitningar för området som ännu inte omfattas av
det kommunala verksamhetsområdet.
Tekniska utredningar/undersökningar
Se detaljplanens innehållsförteckning avseende genomförda utredningar/undersökningar.
Berörd exploatör/fastighetsägare ansvarar för
att ta fram eventuellt tillkommande tekniska
utredningar för att genomföra detaljplanen till
exempel erforderlig marksanering.

12. BILAGOR
•
•
•
•
•
•

Fastighetsförteckning (2017-02-14)
Grundkarta (2017-02-08)
Geoteknisk undersökning (2016-02-15,
2017-03-17)
Markteknisk undersökningsrapport
(2015-12-02)
Trafikutredning (2015-12-11)		
Kulturmiljöunderlag (2016-11-22)

El- och teleförsörjning
Det är exploatörernas ansvar att samråda med
nätägare kring villkoren för anslutning av
planerad bebyggelse. Varje ledningshavare
ansvarar för att söka erforderliga rättigheter för
respektive ledning.
Tillstånd
Exploatören/berörd fastighetsägare ansvarar
och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser
etcetera för genomförandet av exploateringen
inom detaljplanen.

11. MEDVERKANDE
KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN
Kristina Stenström, Plan- och byggavdelningen.
Daniel Rutgersson, Plan- och byggavdelningen.
Jimmie Forsman, Plan- och byggavdelningen.
Linnea Andersson, Mark- och exploateringsavdelningen.
Sarah Franzén, Tekniska avdelningen.
M.fl.
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