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1. INLEDNING

2. HANDLINGAR

Som en del av utvecklingen av Myggenäs
tätort syftar denna detaljplan till att möjliggöra
nybyggnation av bostäder, äldreboende eller
förskola på den så kallade Tennistomten. Tennistomten ligger centralt i Myggenäs och inrymmer för närvarande Myggenä Fritidsklubbs
(MFK) klubbstuga samt två tennisplaner som
båda är i dåligt skick.

Planhandlingar

Vad är en detaljplan?

Övriga handlingar

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden.
Detaljplanen ska redovisa allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa. Kommunen kan använda en
detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för exempelvis bebyggelse. Det gäller både
när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska
förändras eller bevaras.

•
•

Planprocessen

•

Detaljplanen upprättas med standardförfarande
i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS
2010:900). I ett första skede upprättas samrådshandlingar. Resultatet av samrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse. Därefter
upprättas granskningshandlingar. Efter granskningen redovisas resultatet i ett granskningsutlåtande. Planförslaget antas av kommunstyrelsen och vinner laga kraft, om inte beslutet om
antagande överklagas. Synpunkter kan lämnas
under samråds- och granskningsskedena.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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3. SAMMANFATTNING
Planområdet är beläget centralt i orten Myggenäs. I området finns Myggenäs fritidsklubbs (MFK)
klubbstuga samt två stängda tennisbanor. Tomten kallas således för Tennistomten. Planförslaget
syftar till att möjliggöra för bostäder, äldreboende eller en förskola.
Denna plan är en del av utvecklingen av Myggenäs. Det finns för närvarande ett stort behov av
bostäder för äldre och av nya förskoleplatser i orten. Planen är flexibel och möjliggör för flerbostadshus med mindre lägenheter eller äldreboende i upp till fyra våningar eller en förskola för upp
till åtta avdelningar.
Längs planområdets östra del föreslås ett svackdike med tillhörande översilningsyta. Diket ska omhänderta och rena dagvatten och gärna ha en meandrande utformning. Diket bör få en grön gestaltning med växtlighet som ökar reningseffekterna och berikar platsen.
Planförslaget avses bidra till utvecklingen av tätorten Myggenäs och ger fler möjlighet till att bo
nära service och kollektivtrafik. Planförlaget antas inte medföra några större negativa konsekvenser.

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs - Samrådshandling

Planbeskrivning
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4. PLANENS SYFTE OCH
HUVUDDRAG

nen ligger centralt i Myggenäs, nära Myggenäs
korsväg, en dagligvaruhandel och havet.
Myggenäs är en tätort på Tjörns norra sida,
precis invid Tjörnbrons fäste. Orten är en viktig knutpunkt för kollektivtrafik och har goda
kommunikationer till andra orter inom kommunen och vidare mot Stenungsund, Orust och
Göteborg.
Syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra komplettering
av Myggenäs med antingen bostäder, äldreboende eller en förskola. Planen är flexibel och
möjliggör för bostäder eller äldreboende i upp
till fyra våningar eller en förskola för upp till
åtta avdelningar.

Orienteringskarta - planområdets läge på Tjörn.

Bakgrund
Denna plan är en del av utvecklingen av Myggenäs och möjliggör ny service i form av en
förskola, äldreboende eller nya bostäder. Pla-

5. PLANDATA
Areal och läge
Planområdet omfattar cirka 0,95 hektar och
angränsar till gatorna Fågelvägen i väst och
Myggenäsvägen i öst. Söder om planområdet
finns villabebyggelse i 1-2 våningar. Plan-

Karta över Myggenäs. Planområdet är ungefärligt ritat.
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området ligger nära väg 160 och Myggenäs
korsväg.
Markägoförhållanden
Inom planområdet finns fastigheten Myggenäs
12:139 som är i kommunal ägo.

6. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Förstudie för centrumutveckling i Myggenäs
2014 antogs en förstudie för centrumutveckling i Myggenäs med syfte att utreda förutsättningarna att utveckla och förtäta Myggenäs
centrum. I studien föreslås att planområdet
anläggs med en ny förskola med tillhörande
lekplats. Läget är lämpligt då det är nära till
bostäder och centrum samt är lätt att ta sig till.

Riksintresse
Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken
(MB) i sin helhet av riksintresse med hänsyn
till de natur- och kulturvärden som finns här.
Exploateringsföretag får inte komma i stånd
om det påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter.
Utöver det ovan nämnda omfattas planområdet inte av något riksintresse. Precis öster om
planområdet gäller riksintresse för friluftsliv, 3
kap. 6§: Havstensfjorden.
Översiktliga planer (ÖP)
Gällande kommunövergripande översiktsplan
är från 2013 (ÖP13). Planområdet ligger inom
område som är utpekat för långsiktig tätortsutveckling med centrum och service.
För att bevara öns stora naturvärden och behålla dess attraktivitet som besöksort är kommunens ambition att främst bygga i anslutning
till de befintliga tätorterna nära service och
kollektivtrafik. Hela Almösund-Myggenäs-Almön ska enligt ÖP 2013 utvecklas med ca 400
bostäder i tätortsområdet, med en variation till
storlek, typ, upplåtelseform och tillgänglighet.
Myggenäs är den av kommunens tätorter som
ligger närmast grannkommunerna och har
goda pendlingsmöjligheter till bland annat
Stenungsund och Göteborg.

Utdrag ur Förstudie för centrumutveckling Myggenäs

Bostadsförsörjning Tjörn 2014 - 2025
Andelen småhus i Almösund - Myggenäs Almön är över 90% och det är brist på lägenheter för pensionärer och boende med särskild
service. I kommunens bostadsförsörjningsprogram bedöms att det är stort behov av alla typer av boendeformer utom småhus, framförallt
utbudet av lägenheter och särskilt boende där
det är stor brist, men även av radhus/parhus.
Detaljplaner
Planområdet omfattas av en byggnadsplan från
1969. Området är beläget på byggnadsplanens
norra del och är planlagt som allmän platsmark: lek och naturmark.

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs - Samrådshandling

Planbeskrivning
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7. CULTURAL PLANNING WORKSHOP
I samband med centrumutvecklingsstudien
som antogs 2014 genomfördes 2010 en Cultural Planning Workshop på temat Hur vill du
att Almösund, Myggenäs och Almöns framtid
ska se ut? Till detta gjordes också en SWOTanalys, där styrkor, svagheter, möjligheter och
hot identifierades.
Deltagarna fick svara på 10 frågor som bland
annat handlade om vad man var stolt över,
om man ville bli fler, om det fanns något man
skämdes över i området och vad man önskar
fanns i framtiden.
I workshopen framkom det att invånarna identifierade sig starkt med den fysiska miljön men
att Myggenäs är något annat än föreställningen
om resten av Tjörn. Vissa menade att Myggenäs är utan variation och tråkigt. Tennisbanan som sjunker var exempel på sådant man
skämdes över. Deltagarna saknade äldreboende, förskolor, nya bostäder, promenadstråk
och bättre kommunikationer. De menade att ny
utbyggnad gärna får ske, men inte på bekostnad av naturområden. Man ville gärna bygga
på höjd för utsikt. Ortsborna var stolta över sådant de åstadskommit tillsammans, exempelvis
motionsslingan som passerar strax söder om
planområdet. Motionsslingan togs även upp
som en styrka då den ökade sammanhållningen
på orten.
I analysen framkom det att styrkorna med orten är dess närhet, både till natur och till större
städer. Kommunikationerna togs upp som en
svaghet, främst bussförbindelser, parkering
och cykelbanor. Även brist på lekplatser, badplatser och samlingsplatser togs upp.
I möjligheter lyftes tennisbanorna fram som en
möjlig framtida bra samlingsplats, med nackdelen att det inte finns någon eftermiddagssol. Man hoppas på utbyggnad av fler sorters
boendetyper och fler barnfamiljer för att få ett
generationsskifte.

9
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8. BEHOVSBEDÖMNING
Kommunen har gjort en behovsbedömning
enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap
11 § för detaljplanen för Tennistomten i centrala Myggenäs. Kommunen har bedömt att
planområdet är lämpligt för en utbyggnad av
exempelvis förskola och/eller bostäder. Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planen inte kan antas medföra risk för
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB-förordningens
bilaga 4 särskilt beaktats och inte ansetts vara
uppfyllda.
Behovsbedömningen bedömer att det fortsatta
planarbetet bör belysa följande:
• En naturiventering och en kartläggning
av biotopskyddade landskapselement bör
komplettera, åtminstone för de områden
som påverkas av fysiska ingrepp.
• Inom planarbetet måste områdets markmiljötekniska samt geotekniska förutsättningar
utredas.
• En VA- och dagvattenutredning behöver
tas fram för att klarlägga områdets vattenförhållanden och hur planområdets VAförsörjning ska utformas.
• Det är viktigt att kollektivtrafiken utvecklas i takt med att tätorten Myggenäs utvecklas.
• En trafikbullerutredning ska tas fram för att
studera vilken bullersituation som planerad
utbyggnad medför för både befintliga och
planerade bostäder.
• Skyddsavstånd finns i förhållande till väg
160, vilken är en primär transportväg för
farligt gods. Skyddsavståndet behöver iakttas under planarbetet.
Avvägning enligt Plan- och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken (MB)
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
De förändringar som föreslås i detaljplanen är
i enlighet med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser i
enlighet med 3 kap. Miljöbalken (MB).

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs. - Samrådshandling

Enligt 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen (PBL)
ska miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken (MB) iakttas vid planering och
planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller
kvalitet på vatten och luft. Ett genomförande
av planförslaget förväntas inte medföra att
miljökvalitetsnormerna överskrids.
Kommunens kuststräcka omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap. ”Särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet”. Dessa
områden är enligt 4 kap. 1 § i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får
göras endast om de inte påtagligt skadar dessa
värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. Planförslaget bedöms inte
innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap.
MB då den nya bebyggelse avses tillkomma
som en utveckling av en befintlig tätort.

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs - Samrådshandling

Planbeskrivning
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9. FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Landskapsbild
Planområdet ligger relativt centralt i tätorten
Myggenäs och är omgärdat av skogsbevuxna
partier. Planområdet är flackt utöver södra delen som är mer låglänt. Nordväst om Fågelvägen är landskapet kuperat med branta backar.
Landskapet i närområdet präglas generellt av
skogbeväxt kuperad terräng.
Naturvärden, vegetation och djurliv
Melica har utfört en naturvärdesinventering
i planområdet och omkringliggande område.
I södra delen av utredningsområdet finns en
före detta björk- och alsumpskog som nu mer
liknar ett igenväxande kärr. Objektet ges klass
4 (visst naturvärde) med hänsyn till den fuktiga marken och en äldre stenmur som löper
genom området. Stenmuren omfattas inte av
biotopskyddet då den förekommer i skogsmark (även avverkad skogsmark), men den
utgör värdefulla strukturer för bland annat
reptiler. Marken har troligtvis ingått i ett större
sammanhängande sumpstråk, där vägbygge,
dikning och avverkning har sänkt naturvärdet
i området avsevärt. Som komplettering till naturvärdesinventeringen har en groddjursinventering utförts. Under inventeringen bedömdes
vattnet i kärret vara för lågt för att lämpa sig
som lekvatten för grodor.

MFK:s klubbstuga

Villabebyggelse vid Diamantvägen söder om planområdet

Planområdet består i övrigt av gräsmattor och
en grusplan för parkering. I norr finns två stora
tallar i vägkanten.
Bebyggelse
Inom planområdet finns Myggenäs fritidsklubbs klubbstuga med tillhörande uthus. Här
finns också en utomhusanläggning bestående
av två planer som tidigare använts för bland
annat tennis och basket. Planerna är idag i
dåligt skick.
Söder om planområdet finns villabebyggelse,
övervägande uppförd i tegel i 1-2 våningar.
Villorna är byggda mellan cirka 1965 och
1975.

Låglänt område med björk- och alsumpskog. I
högra hörnet av bilden syns en äldre brunn.
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Öster, norr och väster om planområdet är det
idag obebyggt.

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs. - Samrådshandling

Gator och trafik
Planområdet gränsar i väster till Fågelvägen
och i öster till Myggenäsvägen. Båda vägarna
har hastighetsbegränsning 30 km/h. Från Myggenäsvägen går en gång- och cykelväg västerut
mot väg 160. Sydöst om planområdet går en
motionsslinga.
Närmaste busshållplats ligger cirka 100 meter längre söderut på Myggenäsvägen. Här
passerar tre busslinjer. Cirka 800 meter från
planområdet ligger Myggenäs korsväg. Här
passerar ett flertal bussar till bland annat
Stenungsund, Göteborg, Uddevalla och andra
delar av Tjörn.
Genom Myggenäs går de statliga vägarna 160
och 169.
Friytor
Lek och rekreation
Strax söder om planområdet finns en liten lekplats med gungor.
I närområdet finns god möjlighet till rekreation. I Myggenäs finns mycket naturmark och
havet ligger cirka 600 meter gångavstånd bort.
Söder om planområdet passerar en motionsslinga.
Offentlig och kommersiell service
I Myggenäs finns Myggenäs förskola och
Myggenäs skola. Förskolan består av två enheter, en vid Antilopvägen ca 650 m från planområdet och en vid Myggenäs skola ca 1 km
gångväg från planområdet. Myggenäs skola
har årskurserna F-5.
Ca 300 m från planområdet vid Myggenäs
centrum finns service som livsmedelsbutik,
förskola, apotek, drivmedelstation och vårdcentral.
Geotekniska förhållanden
För detaljplanen har det tagits fram en geoteknisk undersökning (ÅF-Infrastructure AB).

De ytliga jordlagren i det flacka området längs
Fågelvägen utgörs av fyllnadsmassor i form av
friktionsjord. Lagret med fyllnadsjord bedöms
vara cirka 4–6 meter djupt och underlagras
av lera ovan friktionsjord på berg. I det lägre
belägna området mellan Myggenäsvägen och
tennisplanen bedöms jordlagerföljden utgöras
av ett tunnare lager fyllnadsjord, cirka 1–2 meter, ovan lera underlagrat av friktionsjord ovan
berg. Lerlagret bedöms vara cirka 4–6 meter
djupt. I sänkan mellan väg 160 och Myggnäsvägen norr om korsningen med Fågelvägen
bedöms det att jordlagerföljden utgörs av ett
lerlager om cirka 4–6 meter ovan friktionsjord
på berg.
Miljöförhållanden
Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär ny bebyggelse med
bostäder eller förskola. Inga nya verksamheter
som förväntas generera utsläpp möjliggörs.
Detta betyder att tillskottet av föroreningar
till luft bedöms bli marginella och hänföra sig
till den ökning som kommer ske i biltrafik till
området.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten har analyserats i en dagvattenutredning (Sweco 2019-0701). Flödet från planområdet utgör en mycket
liten andel av det totala flödet från delavrinningsområdet som mynnar i Askeröfjorden.
Förorenad mark
Planområdet har tidigare använts för att deponera massor från byggnationen av intilliggande
bostadsområden under 1960- och 1970-talet.
De fyllnadsmassor som påträffats har ställvis
innehållit avfall. En miljöteknisk markundersökning inför planen har därför genomförts
(ÅF-Infrastructure 2018-04-17). Sammanfattningsvis visar utredningen att låga föroreningshalter av exempelvis metaller, petroleumkolväten och PCB i jord och grundvatten har
påvisats. Inga miljö- eller hälsorisker bedöms
föreligga på grund av nu påvisade halter i jord,
asfalt och grundvatten utifrån nuvarande markanvändning.

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs - Samrådshandling
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Vattenförekomster

Skyfall

I södra delen av området finns ett igenväxt kärr
med stillastående vatten. Kärret har lågt vatten
och torkar ut sommartid.

En översiktlig lågpunktsanalys har utförts
(Sweco 2019-07-01) för att erhålla uppfattning
om var det finns risk för att vatten kan bli stående vid händelse av kraftiga regn. Analysen
visar att risken för stående vatten till ett djup
om minst 0-2 meter är stor i exploateringsområdets sydöstra del.

Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)
Planområdet är idag utsatt för buller från
väg 160 som tidvis är hårt trafikerat varpå en
bullerutredning har tagits fram (Akustikverkstan). På var sida om planområdet går gatorna
Fågelvägen och Myggenäsvägen som båda har
busstrafik och lokaltrafik till närliggande villaområden.
Risk och säkerhet

Utifrån ovanstående analys dras slutsatsen att
exploateringsområdet med befintlig höjdsättning utgör ett riskområde för skyfall. Detta på
grund av påverkan från uppströms liggande
områden samt ett instängt område inom exploateringsområdet som ska byggas bort.

Radon
ÅF-Infrastructure (2018-06-04) har inför
detaljplan mätt radonhalt i utredningsområdet.
Vid mätningar av totalstrålning från berggrund
har värden motsvarande lågnormalriskområde
uppmätts. Området ska i nuvarande skede
betecknas som normalriskområde avseende
radonförhållanden.
Vid mätningar av radonhalt i jordluft har
värden motsvarande normalriskområde uppmätts i den naturliga jorden i slänten nordväst
om Fågelvägen. Mätningar i fyllnadsjorden
inom det flacka området mellan Fågelvägen
och Myggenäsvägen har visat på radonvärden
motsvarande högriskområde.

Strandskydd

Blocknedfall
Bergarten i området utgörs av gnejs huvudsakligen bestående av kvarts och fältspat. Ställvis
förekommer pegmatit. Berget har få sprickset
och det finns inga stabilitetsproblem i området.
Farligt gods
Planområdet ligger på ett avstånd av cirka 67
meter från länsväg 160 som är transportled för
farligt gods.
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Vattendjup vid ett kraftigt regn.

Planområdet omfattas av ett upphävt utvidgat
strandskydd. Gällande plan är från 1969 vilket
medför att återinträdande av strandskydd vid
ny plan är 100 meter. Därmed berörs inte
planen.
Fornlämningar
Det finns inga i nuläget kända fornlämningar
inom eller i nära anslutning till planområdet.

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs. - Samrådshandling

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
I planområdets närhet finns två stycken dricksvattenledningar, en i Fågelvägen och en i Diamantvägen. Planområdet är i dagsläget anslutet
till dricksvattennätet norrut mot ledningen
i Fågelvägen. Dricksvattnet i ledningarna i
anslutning till planområdet matas från Myggenäs högreservoar som ligger strax sydost om
området.
Det finns spillvattenledningar i Diamantvägen
och Fågelvägen och bostadsområdena runt
planområdet är ansluta till kommunalt spillvattensystem.
De bebyggda delarna runt planområdet är även
anslutna till Tjörns kommuns allmänna dagvattenanläggning. Från planområdet löper två
diken, ett längs Fågelvägens nordvästra kant
och ett längs Myggenäsvägens västra kant.
Vattnet leds till en trumma under Myggenäsvägen från planområdet österut och vidare mot
Almö sund. I sydöstra delen av planområdet
finns stillastående vatten och en äldre brunn.
El, tele och bredband
Närområdet är försörjt med infrastruktur idag.
Avfall
Närmsta återvinningsstation finns vid dagligvaruhandeln, ca 300 meter nordost om planområdet. Större återvinningscentral finns vid
Sibräcka centralt i kommunen.

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs - Samrådshandling
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10. BESKRIVNING AV
PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär en utveckling av tätorten
Myggenäs och möjliggör antingen fler bostäder, äldreboende eller en ny förskola.

Friytor
För förskolans friytor används nyckeltalet 40
m² lekyta per barn, vilket motsvarar cirka 5800
m² förskolegård för beräknade cirka 145 barn.
Trafik, parkering, gång- och cykelvägar

Ny bebyggelse

Gator, tillfart

Bostäder respektive äldreboende föreslås
uppföras i två till fyra våningar och beräknas
rymma cirka 40 lägenheter/platser.

Till den nya exploateringen föreslås infart
från Fågelvägen. Av trafiksäkerhetsskäl gäller
utfartsförbud mot korsningen i norr och Myggenäsvägen

Förskolan möjliggörs i två våningar med totalt
åtta avdelningar och tillhörande gård och
lekplats. Förskolans inomhusyta beräknas bli
cirka 1500 m² fördelat på cirka 145 barn.
Längs planområdets östra del möjliggörs ett
svackdike för dagvattenhantering. Svackdiket
bör få en meandrande utformning och avslutas
i en översilningsyta i planområdets sydöstra
del, som med anledning av den naturliga sänkan redan idag fungerar som en sådan. Diket
ska fördröja, visualisera och till viss del rena
dagvattnet. Diket bör gestaltas omsorgsfullt
och ge ett grönt intryck. Genom växtlighet kan
ett naturligt erosionsskydd skapas och reningseffekten öka.
I norra delen av planområdet finns ett befintligt
svackdike med två tallar. Tallarna står inom
prickad mark och bör bevaras.

2017 genomfördes en trafikutredning av Myggenäs för att undersöka om planerad exploatering påverkar vägarna och om ny anslutning
söder om Myggenäs behövs (ÅF 2017-10-11).
Rapporten visar att planerad exploatering inte
påverkar statligt vägnät i cirkulationsplatsen
på väg 160 på ett sådant sätt att önskvärd
servicenivå överskrids i något analysscenario.
Inga åtgärder krävs därför för att säkerställa en
god framkomlighet på det statliga vägnätet.
För att lämna plats för belysningsstoplar och
stödkanter är plangränsen indragen 0,5 meter
från vägkant.
Offentlig och kommersiell service
Planområdet innebär möjlighet till en förbättrad service genom att möjliggöra en ny
förskola,äldreboende eller lägenhetsbostäder
för äldre. Övrig offentlig service finns i Myggenäs eller i närliggande orter.
Strandskydd
Den gällande detaljplanen har upprättats innan
1 juli 1977, vilket innebär att strandskydd
inträder med 100 meter från strandlinjen när
den gamla detaljplanen upphävs. Planförslaget
omfattas därmed inte av strandskyddet.
Geoteknik

Två större tallar i planområdets norra del.
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Släntstabiliteten inom större delen av området
för planerad bebyggelse bedöms vara tillfredsställande. Stabiliteten för sektion C-C och E-E
och säkerhet mot skred för sektion E-E nordöst
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UPPLYSNINGAR
Föreslagen ny byggnad

Fastighetsskiktets aktualitet: 2017
Detaljskiktets aktualitet: 2017-10-

PM GEOTEKNIK BERGTEKNIK
6
Detaljerad
med spetsburna pålar. Vid grundläggning i det
om planområdet
kan dockstabilitetsutredning
ej anses tillfredsställande i nuläget. Se figur nedan.

6.1 Allmänt

För ett få tillfredsställande stabilitet vid sek-

låglänta området med endast ett tunnare fyllnadslager bör all last föras ner till fast botten.

Stabilitetsberäkningarna är utförda enligt Eurokod SS-EN 1997-1 kapitel 11 och 12
När typ av byggnation har fastställts bör vidare
tion C-C och E-E rekommenderas stabilitetsSlänter
och
bankar
samt
IEG:s
tillämpningsdokument
Rapportavgöra
6:2008
och 4:2010.
detaljprojektering
lämplig
grundlägghöjande åtgärder. Sådana åtgärder innefattar
Beräkningarna
för detaljplaneområdet
har utförts
för antagen
bebyggelse.
ningsmetod
för detplanerad
fallet. I nuläget
bör laster
minskning av släntens
höjd eller utjämning av

släntens lutning. För sektionerna A-A och B-B

som överstiger 20 kPa inte tillåtas för den

Utförda beräkningar bedöms vara på säkra sidan, då förhållanden i verkligenheten
plana ytan öster om Fågelvägen. Med stabibedöms säkerheten mot skred vara tillräcklig
troligtvis
är bättre
än vad som kunnat visas med
utförda undersökningar.
litetshöjande
åtgärder kan dock högre laster
även för framtida
förhållanden.

sannolikt tillåtas. Vid samtliga uppfyllnader
som görs i område för planerad byggnation bör
fyllnadsmassor
användas. slänt.
Fågelvägen och
rekommendeGeometrin
för Myggenäsvägen
beräkningssektioner
är baserad pålningsbara
på GPS-inmätningar
av respektive
rar utredningen utjämning av nivåskillnaderna
Startbesked får inte ges för byggnation förrän
genom avschaktning ovanför slänt och fyll6.3
Beräkningssektioner
markens stabilitet har säkerställts.
nad nedanför slänt. Stora uppfyllnader inom
området bedöms sannolikthar
ge tidsberoende
Stabilitetsberäkningar
utförts för tre slänter inom det undersökta området,
Ledningar
sättningar. A-A, B-B och E-E.
benämnda
Om en plan
yta önskas för området mellan
6.2
Geometri

Nya spillvattenledningar kommer behöva dras.

Sektion E-E ligger nära den planerade gränsen för detaljplaneområdet, men inte vid
Spillvattenledningars lägen och sträckningar
Grundläggning av byggnader
planerad byggnation. Sektionen som benämnskommer
C-C ligger
inom
detaljplaneområdet
och
delvis
att bero
på höjdsättningen inom
Små
lätta
byggnader
på
upp
till
en
våning
vid planerad byggnation. Förhållandena för sektion
C-CDefinitiva
kan anses
likvärdiga med, och
eller
området.
ledningssträckningar
bedöms kunna grundläggas med platta på mark
bättre än, de för sektion E-E och resultat för kontroll
av stabilitetkommer
i sektion
kan
ledningsdimensioner
attE-E
bestämmas
direkt på befintliga fyllnadsmassor i det högsåledes anses gälla även för sektion C-C.
då området ska detaljprojekteras. Se vidare

länta uppfyllda området. För tyngre konstrukunder avsnitt Vatten och avlopp.
tioner
bör 6.1
dockför
lastlokalisering
föras ner till av
fastovan
bottennämnda sektioner.
Se
Figur

Utsnitt ur geoteknisk undersökning. Beräknade stabilitetssektioner A-A, B-B, E-E samt C-C
Figur 6.1 Beräknade stabilitetssektioner A-A, B-B, E-E samt C-C.
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Använd jordmodell har upprättats utifrån utförda geotekniska undersökningar, se
MUR/GEO BERG daterad 2018-06-04.
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Schaktarbeten
Stabilitet för tillfälliga schaktarbeten samt
upplag ska verifieras i samband med detaljprojektering.
Bergteknik
De bergtekniska förhållandena medför inga
restriktioner för byggnation (ÅF-Infrastrucute
2018-06-04).
Radon
Fyllnadjorden inom det flacka området mellan
Fågelvägen och Myggenäsvägen uppmättes
som högriskområde. Vid byggnation på de
befintliga byggnadsmassorna bör ytterligare
mätning av radon i jordluft utföras på framtagen terrass för att bestämma eventuellt behov
av åtgärder.
Vad gäller totalstrålning från berggrund ska
slutgiltig mätning göras när slutgiltig position för byggnad är fastslagen. Byggnader kan
komma att behöva uppföras radonsäkert.
Förorenad mark
Inför byggnation av bostäder eller annan ändrad markanvändning ska avhjälpande åtgärder
kopplade till lokalt förorenad jord med halter
över riktvärde känslig markanvändning (KM)
utföras. Förorenad jord med halter över KM
ska schaktas ur och omhändertas på godkänd
mottagningsanläggning.
Då avfall ställvis har påträffats och fyllnadsmaterialet är av heterogen karaktär kan det inte
uteslutas att avfall och högre föroreningshalter
kan förekomma inom områden som ännu inte
blivit provtagna.
Avfallsrester ska sorteras ut och kompletterande jordprovtagning utföras med syfte att kontrollera att inga risker kvarstår med förorening
i jord. Eventuella efterbehandlingsåtgärder och
markarbeten i förorenad jord ska anmälas till
tillsynsmyndighet.
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Vid framtida exploatering och schaktning i
området bör entreprenör vara observant på
föroreningsindikation (exempelvis syn eller
lukt) och vid misstanke om förorening ska
arbetet avbrytas och miljökontrollant tillkallas
för provtagning och dokumentation.
Brandskydd
Befintliga brandposter i Diamantvägen bedöms
ligga inom godtagbart avstånd från planområdet.
Buller
Akustikverkstan (2019-02-21) har på uppdrag
av Tjörns kommun utfört beräkningar av förväntade trafikbullernivåer.
Av redovisade beräkningsresultat kan man
konstatera att trafikbullernivåerna generellt ligger under förordningens riktvärden för bostäder. (Se karta på föregående sida)
Framsida bostäder ska placeras och utformas
så att de uppfyller riktvärden för buller vid
fasad och uteplats. Anordnas uteplatser kan
gemensamma uteplatser placeras i de centrala
delarna av planområdet och därigenom uppfylla riktvärden för ljudnivåer vid uteplats för
bostäderna.
Förskolor har inga riktvärden vid fasad utan
endast på skolgård. Vid utformning av skolgård kan det vara bra att ha bullervärdena i
åtanke då delar av skolgården ligger under 50
dBA ekvivalent ljudnivå. För att undvika kostnader för bullerskydd kan verksamhet avsedda
för lek, vila och pedagogik förläggas till de
mindre bullriga områden. Därigenom krävs
inga bullerdämpande åtgärder.
Farligt gods
Då planområdet ligger inom 150 meter från
transportled för farligt gods har en riskutredning tagits fram (Norconsult 2019-05-28). Ny
bebyggelse kommer att som närmast ligga
75 meter från Länsväg 160. Vägen ligger på
ungefär samma nivå som planområdet, men
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däremellan är marken lägre vilket bedöms vara
gynnsamt ur ett riskperspektiv. Farliga vätskor
har ingen möjlighet att rinna hela vägen fram
till planområdet.
Den kvantitativa riskanalysen visar att risknivåerna för länsväg 160 förbi planområdet är
inom området där ekonomiskt rimliga och tekniskt genomförbara åtgärder bör genomföras.
Även en osäkerhetsanalys, där antal transporter av farlig gods enligt nationellt genomsnitt
samt en ökning av antalet personer närvarande
i planområdet med 25 % används, visar att
risknivåerna ligger inom område där riskerna
inte kan tolereras. Detta innebär att alla rimliga
skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och
praktisk genomförbarhet, ska vidtas.
Fasader inom 100 meter från vägkant ska
utformas i obrännbart material. Utrymning ska
vara möjlig bort från länsväg 160. Särskild
hänsyn bör tas till utrymningsvägar till en
förskola då dessa verksamheter brukar klassas
som svårutrymda.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I den VA- och dagvattenutredning som tagits
fram för planen (Sweco 2019-07-01) har två
alternativ för lämpliga anslutningspunkter för
dricks- och spillvatten studerats. Alternativ
norr där vattnet föreslås avledas norrut till den
befintliga huvudspillvattenledningen i Fågelvägen och alternativ söder där vattnet avleds
söderut till den befintliga huvudspillvattenledningen i Diamantvägen. Det finns möjlighet att
ansluta dricksvatten på båda alternativa anslutningspunkterna utan att tryckstegrande åtgärder erfordras. För att kunna avleda spillvattnet
kan dock utbyggnad av en avloppspumpstation
krävas.

Möjliga anslutningspunkter för spillvatten.

Dagvatten
I utredningen föreslås ett svackdike med ett
strypt utlopp längs med planområdets östra
gräns att anläggas. Dike ska fördröja, visualisera och till viss del rena dagvattnet. Dike- och
utloppsledningssystem dimensioneras för att
klara av ett 10-års regn, inklusive en klimatfaktor på 30 % med marginal. Vid kraftigare
regn kommer det komma mer vatten än vad
föreslagna svackdiken kan ta emot. Vatten blir stående om utloppsledningen inte
tar undan vatten tillräckligt fort. Nederbörd
som överskrider den dimensionerade fördröjningsvolymen i ett strypt dike föreslås via en
bräddfunktion ledas till en översilningsyta i
planområdets sydöstra del. För att förhindra att
skyfallsvatten från områden uppströms planområdet avvattnas mot planerade bostadsområde kan ett avskärande dike skapas. Redovisade
svackdiken med en översilningsyta antas utgöra en tillräcklig åtgärd för omhändertagande
och rening av det dagvatten som planområdet
genererar. Ytterligare anläggning för utjämning av flödet är därför inte nödvändigt.
Inom planförslaget möjliggörs dagvattenhantering inom kvartersmark längs Myggenäsvägen,
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samt inom naturmarken utanför planområdet i
söder.
Energi
Nya byggnader ska uppföras enligt gällande
byggregler men strävan bör i varje enskilt
projekt vara att tillämpa så miljöriktiga och energieffektiva lösningar som möjligt. Avseende
uppvärmning kan detta exempelvis ske genom
till- och frånluftsvärmepump, bergvärme eller
gemensamma bergvärmeanläggningar.
Avfall
Kommunen svarar för avfallshantering i området.
El, tele och bredband
Befintligt ledningsnät avses nyttjas för ny
exploatering.
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11. PLANENS GENOMFÖRANDE

Markägoförhållanden

En genomförandebeskrivning redovisar de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska
och ekonomiska åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår
av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. Planområdet består av en fastighet,
del av fastigheten Tjörn Myggenäs 12:139,
som ägs av Tjörns kommun.

Genomförandebeskrivningen är vägledande
och har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte
ur genomförandesynpunkt.

Inom planområdet finns en klubbstuga samt
två eftersatta tennisplaner som måste rivas för
att möjliggöra ny byggnation.

Denna beskrivning redogör för genomförandet
av detaljplan för Tennistomten, Myggenäs (del
av fastigheten Tjörn Myggenäs 12:139) för
bostäder i form av bostadshus upp till 12 meter
i byggnadshöjd eller byggnad för förskola alternativt äldreboende. För området finns sedan
tidigare en byggnadsplan från 1969.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. För detaljplanen gäller följande tidplan
förutsatt att detaljplanen inte överklagas:
Samråd		
3e kvartalet 2019
Granskning		
1a kvartalet 2020
Beslut om antagande 2a kvartalet. 2020
Laga kraft		
3e kvartalet 2020
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år räknat från det
datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att bygga i enlighet med detaljplanen
och planen får inte ändras utan att synnerliga
skäl föreligger. När genomförandetiden gått
ut fortsätter detaljplanen att gälla men då har
fastighetsägaren inte rätt till ersättning om den
ändras eller upphävs.

Två vägar angränsar planområdet, Fågelvägen
i väster och Myggenäsvägen i öster. Dessa är
enskilda vägar och förvaltas av Myggenäs väg
& samfällighetsförening i gemensamhetsanläggningen Tjörn Myggenäs GA:2.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Detaljplanen omfattar inte allmän plats och
därmed behöver frågan om huvudmannaskap
och ansvarsfördelning inom allmän plats inte
behandlas.
Anläggningar inom kvartersmark
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för
samtliga åtgärder inom kvartersmark för bostäder alternativt förskola eller äldreboende.
Fastighetsägaren/exploatören kommer även
ansvara för förvaltning av tekniska anläggningar inom planområdet som är kopplade till
exploateringen såsom erforderlig dagvattenanläggning.
Avtal
Marköverlåtelseavtal tecknas med den exploatör som uppför bostadshus, förskola eller
äldreboende. Om uppförande av förskola/äldreboende sker i kommunens regi behövs inget
marköverlåtelseavtal då kommunen redan äger
marken.
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Fastighetsrättsliga frågor

Dagvatten

Fastighetsbildning
För att kunna bevilja bygglov är planenlig
fastighetsbildning en förutsättning.

Dagvattenmagasin kan anläggas inom detaljplanen. Volymen på dagvattenmagasin beror
på användning av mark och hur mycket yta
som hårdgörs inom kvartersmarken.

Planen möjliggör avstyckning av fastigheten
Tjörn Myggenäs 12:139 för bostadsändamål,
förskola eller äldreboende.

Övriga ledningar

Gemensamhetsanläggningar
Detaljplanen omfattar enbart kvartersmark och
det finns inget uppenbart behov av upprättande
av gemensamhetsanläggning inom kvartersmarken. Däremot angränsar kvartersmarken
allmän plats utanför planområdet med enskilt
huvudmannaskap som ingår i Myggenäs ga:2
och förvaltas av Myggenäs väg & samfällighetsförening. Den nya kvartersmarken kommer
att få nytta av gemensamhetsanläggningen och
bör anslutas genom en lantmäteriförrättning.
Ledningsrätt
Ledningsrätt får bildas för ledningar med
allmänt ändamål om dessa förläggs inom planområdet och ej utgör ett hinder för byggrätt.
Inga befintliga allmänna ledningar har påträffats inom planområdet. Det finns en enskild
ledning som förser klubbhuset med el samt
enskilda ledningar för vatten- och avlopp.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen eller exploatör ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförande av
planen. Förrättningskostnaderna bekostas av
fastighetsägaren.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Utbyggnad av allmänna va-ledningar kan
komma att krävas.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/
exploatör kontakta Tjörns kommun för information om de tekniska förutsättningarna
avseende VA-anslutningen.
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Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatör/markägare
avseende projektets påverkan på ledningsinnehavet. Om så krävs ska avtal avseende omläggning av ledningar tecknas mellan ledningsägaren och exploatören/markägaren.
Uppvärmning
Uppvärmning sker med enskilda anläggningar
eller exempelvis med gemensam bergvärmeanläggning.
Markmiljö
En översiktlig miljöteknisk markundersökning
är utförd och den visar generellt på låga halter
av föroreningar i jord och grundvatten.
Inga miljö- och hälsorisker bedöms föreligga
utifrån de provtagningar som gjorts. Dock är
fyllnadsmassorna av heterogen karaktär och
därför kan det inte uteslutas att avfall och högre föroreningshalter skulle kunna förekomma
i området. Om lokalt förorenad jord över KM
påträffas ska förorenade jordmassor schaktas
ur och omhändertas inför byggnation.
Geoteknik
En geoteknisk undersökning är framtagen och
visar att släntstabiliteten för större delen av
området för planerad bebyggelse bedöms vara
tillfredställande dock med avvikelse i nordöstra delen. I nordöstradelen rekommenderas
stabilitetshöjande åtgärder.
För tyngre konstruktioner än en våning bör all
last föras ner till fast botten med spetsburna
pålar.
Mätningar i fyllnadsjorden har visat på radonvärden motsvarande högriskområde inom det
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flacka partiet mellan Fågelvägen och Myggenäsvägen. Vid byggnation bör ytterligare
mätning av radon i jordluft utföras.

tar ut en avgift från fastigheter som ansluts.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören/markägaren

Inga kända fornlämningar berör planområdet.

Exploatören/markägaren står för åtgärder och
kostnader inom kvartersmark och får betala
ersättning för erforderliga markförvärv. Exploatören/markägaren får vidare kostnader i form
av bygglovsavgift och lantmäteriförrättning
m.m. Anslutningsavgifter för VA, el, tele, m.m.
tillkommer.

Buller

Framtida driftskostnader

En geotekniker bör anlitas för mer detaljerad
undersökning inför byggnation och anläggning.
Arkeologi

En bullerutredning har tagits fram som visar
att trafikbullernivåerna generellt ligger under
riktvärden gällande bostäder. Byggnader kan
utformas så att riktvärden för fasad och uteplatser uppfylls. Vid uppförande av förskola
kan skolgård placeras på mindre bullriga områden för att undvika krav på bullerdämpande
åtgärder.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunen har för avsikt att teckna marköverlåtelseavtal/genomförandeavtal med en framtida exploatör.

Befintliga och nya fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning och därigenom svara för
framtida drift och underhåll av allmän plats
utanför planområdet.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
I denna fastighetskonsekvensbeskrivning
redovisas ett förslag på fastighetsåtgärder
inom detaljplan för Tennistomten (del av Tjörn
Myggenäs 12:139) för att på ett planenligt och
lämpligt sätt förbereda inför framtida exploatering.

Plankostnaden kan finansieras genom erläggande av planavgift i samband med bygglov.

Fastighetskonsekvensbeskrivningen är vägledande och har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Berörda fastigheter

Kostnader för rivning av klubbhus och tennisbanor och eventuella markarbeten kommer att
belasta kommunen.

Fastigheter

Kommunen kommer att få intäkter i samband
med överlåtelse av kvartersmark för bostadsändamål eller eventuellt för förskola eller
äldreboende.
Ekonomiska konsekvenser gällande VA
och dagvatten
Planen kan medföra krav på utbyggnad av allmänna dricksvatten- och spillvattenledningar,
samt på dagvattensystemet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av vatten och avlopp och

Det finns en fastighetsägare inom detaljplanen
och markområdet består av gräsytor, klubbstuga, stängda tennisbanor, naturmark och liten
lekplats. Planområdet omfattar del av fastigheten Tjörn Myggenäs 12:139 som ägs av Tjörns
kommun.
Förslag på fastighetsbildning
Det finns ett antal sätt att lösa fastighetsbildningsfrågan gällande genomförandet av detaljplan för Tennistomten. I detta avsnitt redovisas
ett förslag på fastighetsbildning som är lämpligt med avseende på syftet med detaljplanen
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och framtida exploatering. Fastighetsbildningen kan ske i en eller flera lantmäteriförrättningar. Förslag på bildande av gemensamhetsanläggning finns även beskrivet i detaljplanens
genomförandebeskrivning.
Fastighetsbildning
För att uppnå en planenlig kvartersindelning
måste fastighetsbildning ske. Den mark som
redovisas som kvartersmark ska styckas av
från Myggenäs 12:139 för att bilda en fastighet för bostäder, förskola eller äldreboende.
Kvarteret kan även styckas i mindre delar efter
behov.

25

Planbeskrivning

Detaljplan för Tennistomten, Myggenäs. - Samrådshandling

12. PLANENS KONSEKVENSER
En detaljplan medför alltid konsekvenser,
både positiva och negativa. Oftast påverkar en
detaljplan inte bara planområdet utan också
till exempel grannar, samhällsfunktioner och
miljö. Enligt plan- och bygglagen ska därför
all planläggning ta hänsyn till både enskilda
och allmänna intressen. Det innebär att detaljplanens konsekvenser måste analyseras och
de ställningstaganden som görs i förslaget ska
motiveras.
Planförslaget medför också fastighetsrättsliga
konsekvenser. Dessa redovisas i planbeskrivningens genomförandedel ovan.
Bebyggelsekonsekvenser
Planförslaget innebär att MFK:s klubbstuga
rivs. Klubbstugan bedöms inte vara kulturhistoriskt värdefull.
Planförslaget innebär ett nytillskott av bebyggelsetyper som inte finns i området idag. Idag
består närområdet främst av villor. Om den
nytillkommande bebyggelsen landar i bostäder eller äldreboende kommer området få ett
tillskott på flerbostadshus med fler våningar än
vad de intilligande villorna har. Konsekvensen blir att karaktären och landskapsbilden i
området ändras något. Det omkringliggande
landskapet är kuperat och skogbeklätt och
därmed mindre känsligt då bebyggelsen möter
höjdpartierna.
Miljökonsekvenser
En behovsbedömning har tagits fram där
kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planen inte kan antas medföra risk för
betydande miljöpåverkan.
Riksintressen
Planförslaget bedöms inte innebära konflikt
med några riksintressen.
Miljökvalitetsnormer
Enligt Miljöbalken 5 kap. 1 § får regeringen

för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det
behövs för att varaktigt skydda människors
hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador
på eller olägenheter för människors hälsa eller
miljö (miljökvalitetsnormer).
Flödet av vatten från exploateringsområdet
utgör en mycket liten andel av det totala flödet
från delavrinningsområdet som omblandas
med recipientvattnet i Askeröfjorden. Bedömningen är utifrån beräknande halter i dagvattnet, halter i recipienten och flödet från det
exploaterade området därför att recipientkvalitén inte påverkas av det renade och fördröjda
dagvattnet från exploateringsområdet. Den
ekologiska och kemiska ytvattenstatusen
bedöms inte försämras och möjligheteten att
uppnå miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsten i sin helhet bedöms inte att försvåras.
Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 miljömål för en
hållbar utveckling i landet som helhet. Tjörns
kommun har en miljövision där åtta av dessa
miljömål utpekats som speciellt relevanta för
Tjörn.
Dessa åtta är begränsad klimatpåverkan, giftfri
miljö, ingen övergödning, grundvatten av god
kvalitet, hav i balans samt levande kust och
skärgård, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.
De miljömål som främst berörs i denna plan är
begränsad klimatpåverkan och en god bebyggd
miljö.
Miljömålet för god bebyggd miljö berörs på
så sätt att den nya bebyggelsen måste uppfylla
kraven för utomhus- och inomhusmiljö för att
skapa trivsamma livsmiljöer med låg klimatpåverkan. Den föreslagna bebyggelsen ligger
kollektivtrafiknära och bedöms uppfylla miljömålet för god bebyggd miljö och begränsad
klimatpåverkan då det hjälper människor att
röra sig klimatsmart.
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Sociala konsekvenser
Tillgänglighet
Planförslaget medför att fler får möjlighet
till boende eller äldreboende centralt i orten
Myggenäs med gångavstånd till service så
som livsmedelsbutik, förskola och vårdcentral. Planförslaget ligger i nära anslutning till
kollektivtrafik med bussmöjligheter till andra
delar av Tjörn och närliggande kommuner.
Planen möjliggör också nya förskoleplatser
i kollektivtrafiknära läge och för de boende i
andra delar av Myggenäs.
Barnperspektiv
Uppförs en ny förskola möjliggörs det för fler
förskoleplatser samt lekmiljö på förskolegården.
Boende
Myggenäs domineras idag av villabebyggelse,
och fler lägenheter skulle skapa en större social
blandning. Det är främst grupper med äldre
och yngre som är i behov av mindre bostäder
till ett lägre pris. Detta möjliggörs i planförslaget.
Planförslaget möjliggör även för ett äldreboende. Det finns idag behov av fler boendeformer
för äldre i Myggenäs.
Nollalternativet
Om detaljplanen inte skulle byggas ut innebär
det att marken fortsatt skulle innehålla avstängda tennistomter och MFK:s klubbstuga.
Sannolikt skulle byggnationen behöva uppföras på annat ställe i Myggenäs för att tillgodose samhällets behov av förskoleplatser eller
nya bostäder och äldreboende.
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13. MEDVERKANDE
Planhandlingarna är framtagna av Norconsult
AB genom planarkitekter Adam Västernäs,
Eva-Marie Pålsson och Paula Widmark.
Handlingarna är framtagna tillsammans med
tjänstemän på Tjörns kommuns Plan- och byggavdelning. Tjänstemän från andra berörda
kommunala förvaltningar har också deltagit i
arbetet med detaljplanen.
Genomförandedelen har tagits fram av Stefan
Lovén, Söllscher Lantmäterikonsult AB.
Kommunens handläggare:
Karin Löfgren, Planarkitekt
Åsa Jönsson, Planchef,
Planavdelningen.
Norconsult AB
Eva-Marie Pålsson, Uppdragsledande
planarkitekt
Paula Widmark, planarkitekt
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