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INLEDNING

BAKGRUND
Öckerö kommun är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar mark är begrän-
sad. När kommunen utvecklas måste därför noggranna avvägningar göras vid va-
let av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som kan komma 
att uppstå för marken i framtiden. Genom att planlägga för verksamheter i eller 
nära befintliga industriområden ökar möjligheterna att reservera andra områden 
som är bättre lämpade för annan användning. Öckerö kommun vill också bidra 
till en ökande andel resande med kollektivtrafik och underlätta transporter inom 
och utanför kommungränsen. En förutsättning för att göra detta är att utöka 
kommunens pendelparkeringar och stärka noderna för kollektiva transporter. 
Hönö Pinan på östra sidan av Hönö är ett utpräglat industriområde där kom-
munen ser att en utveckling enligt ovan är lämplig. Öckerö kommun har därför 
och med stöd i kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - en inblick i framtiden 
beslutat att planlägga för en utvidgning av verksamhetsområdet. 

Bild: Hönö Pinans strategiska placering gör platsen särskilt lämpad för den utveckling planförslaget möjliggör.
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena 
är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhö-
rande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa 
kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet. 

Hönö Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska 
placeringen nära färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för 
denna typ av utveckling. Avsikten med planförslaget är att komplettera verksam-
hetsområdet genom att möjliggöra för en utvidgning av befintliga verksamheter 
samt för en utvidgning av kommunens viktigaste pendelparkering.  

Kommunen har inom planområdet markanvisningsavtal med en intressent som 
har en pågående verksamhet inom Pinans industriområde, vilken innehåller 
bilverkstad med service och reparationsmöjligheter. Intressenten vill utvidga 
verksamheten och inkludera funktioner som idag saknas inom kommunen, ex-
empelvis bilbesiktning och anläggning för egentvätt av personbilar. Möjligheten 
att uträtta ärenden lokalt innebär en utökad service för kommuninvånarna och 
bidrar även till en minskning av trafiken på väg 155. De arbetstillfällen verksam-
heten bedöms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal 
arbetskraft, vilket skulle få ytterligare positiva effekter för kommunen.

Öckerö kommun vill förbättra möjligheterna för kollektivtrafikresandet till och 
från kommunen. Hönö Pinan är en viktig kollektivtrafiknod men kapaciteten 
på områdets befintliga pendelparkering utgör idag en begränsning för ett ökat 
kollektivt resande. Parkeringen behöver utvidgas men tillgänglig mark för detta 
ändamål saknas i dagsläget. I anslutning till parkeringen finns en bussdepå och 
tvätthall för kollektivtrafikfordon. Planförslaget möjliggör för en omlokalisering 
av bussdepån till planområdets östra del, vilket skulle frigöra mark för en expan-
sion av pendelparkeringen. Förslaget möjliggör också för ytterligare en pendelpar-
kering inom planområdets östra del.

Planförslaget innebär att oexploaterad mark på Hönö Pinan tas i anspråk för att 
utveckla kommunen. Förslaget syftar till att stärka områdets kvaliteter och avsikten 
med detaljplanen är att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt och utan ne-
gativa konsekvenser för människor och miljö. Planbeskrivningens olika avsnitt be-
handlar vilka konsekvenser ett genomförande av förslaget får, samt vad som måste 
beaktas för att planens intentioner ska kunna uppfyllas. Detta gäller särskilt för de 
avsnitt som hanterar komplexa frågor som exempelvis strandskydd och dagvatten. 

Hönö Pinan utgör kommunens entré och gestaltningen av den tillkommande ex-
ploateringen är därför också betydelsefull. Förslagets gestaltningsprogram syftar 
till att beskriva vilka aspekter som ska vägas in för att områdets karaktär inte ska 
förvanskas.
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PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
det finns möjlighet att lämna synpunkter. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen.

PLANFÖRFARANDE 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan och be-
döms inte medföra betydande miljöpåverkan, men då planen anses vara av stort 
allmänt intresse så bedrivs planarbetet med ett utökat förfarande. 

PLANBESKED OCH PLANSTART
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2015-01-27 (KS § 
36) och kommunfullmäktige 2015-02-19 (KF § 5). Beslut om planstart fattades av 
kommunstyrelsen 2017-04-25 (KS § 105).

PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör plan- och 
genomförandebeskrivning samt gestaltningsprogram. Planbeskrivningen ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättning-
ar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den 
ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivning och 
gestaltningsprogram gäller på motsvarande sätt att de inte har någon egen rätts-
verkan. 

Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive gransk-
ningsutlåtande över inkomna synpunkter.

Antagandehandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram 

(detta dokument)
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.
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och övriga handlingar:
• Illustrationsritning (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Utredningar:
• Trafikutredning, Atkins (2019-03-29)
• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö 

Kommun (2018-05-30, Rev. 2019-04-09)
• Dagvattenutredning, Tyréns (2018-05-30)
• PM Geoteknisk utredning, Tyréns (2018-05-30)
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Tyréns (2018-05-30)
• PM Bergteknisk utredning, Tyréns (2018-05-30)
• Rapport Miljöteknisk markundersökning, Tyréns (2018-05-30)
• Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2017-05-17)
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Detaljplanen innebär en komplettering av verksamhetsområdet Hönö Pinan. 
Planförslaget möjliggör för en utvidgning av befintliga verksamheter inom områ-
det, samt för en expansion av kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan. Expansionen kan ske genom att ytor frigörs vid en omlokalisering av 
befintlig bussdepå till planområdets östra del, eller genom att utöka kapaciteten i 
form av ytterligare en pendelparkering inom planområdets östra del. 

Ett genomfört planförslag medför positiva konsekvenser i form av fler möjlighe-
ter för kommuninvånarna att uträtta ärenden lokalt, nya arbetstillfällen och ett 
levande näringsliv. Förslaget rymmer också förutsättningar för en utökad pendel-
parkeringskapacitet, vilket möjliggör en ökad andel kollektivtrafikresande och en 
minskad utpendling från kommunen samt en förbättrad trafiksituation på väg 155.
Förslaget bedöms även kunna tillgodose intressen utanför kommungränsen, då 
möjligheten att uträtta ärenden lokalt medför mindre utpendling från kommunen 
med en förbättrad trafiksituation på väg 155 som följd. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet medför att gällande detaljplan kvarstår, vilket innebär att varken 
en utvidgning av verksamhetsområdet eller en flytt av befintlig bussdepå kan 
ske. Alternativet medför att värdefull exploaterbar mark går förlorad för Öckerö 
kommun, men även att en väl behövd expansion av kommunens viktigaste pen-
delparkering vid Hönö Pinan omöjliggörs. Det kan också innebära att mark som 
även lämpar sig för andra ändamål än verksamheter kan komma att tas i anspråk 
för att tillgodose kommunens behov av att verksamhetsområden. Nollalternativet 
innebär också att planförslagets positiva konsekvenser i form av en utökad servi-
ce för kommuninvånarna och en minskad trafik till och från kommunen uteblir. 

Bild: Verksamhetsområdet Hönö Pinan, med pendelparkering (A), befintlig bussdepå (B), färjeläge (C), reningsverk (D) och område för framtida 
återvinningscentral/kretsloppspark (E). Planområdet är markerat med gul linje.

D
E

AB

C
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens 
plan- bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan- och 
bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. Vidare har de-
taljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen 
om hushållning med mark och vattenområden m.m. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - En inblick i framtiden.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintres-
sen berörs. Planen omfattar endast landområden och innebär att åtgärder inte 
behöver utföras i vatten. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisad 
användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån plan-
områdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra 
att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Samhällsbyggnadsverksamhetens plan- bygg- och miljöenhet har bedömt att de-
taljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen 
har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 samt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Samhällsbyggnadsverk-
samheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvens-
beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. 

Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrelsen i samråd. Länsstyrelsen delar 
i sitt yttrande kommunens uppfattning om att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön.

BEBYGGELSEOMRÅDE

Bostäder och övrig bebyggelse

Planförslaget medger industri-, handels- och kontorsverksamhet, samt bussdepå 
och parkeringsplats. Ett genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse 
tillkommer på tidigare obebyggd mark. Reglering på plankartan utgår från den 
industribebyggelse som idag finns i närområdet. Till detaljplanen fogas även ett 
gestaltningsprogram som förtydligar planens intentioner och utgör underlag för 
kommande projekterings- och granskningsinsatser. Genomförandet av planen be-
döms inte påverka någon bevarandevärd kulturmiljö eller förvanska Hönö Pinans 
karaktär som industriområde. 
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Service 

Planförslaget möjliggör en utvidgning av lokala verksamheter och en etablering 
av nya arbetstillfällen. Ett genomförande i enlighet med detaljplanens syften 
innebär en utökad service för kommunens invånare i form av funktioner som idag 
inte finns i kommunen, exempelvis bilprovning och anläggning för egentvätt av 
bilar. Förslaget möjliggör också för en utökad pendelparkeringskapacitet i anslut-
ning till kommunens viktigaste kollektivtrafiknod på Hönö Pinan.

GRUNDLÄGGNING
Plankartan upplyser om att vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotek-
niska förhållanden ska beaktas vid bygglovsgivning. Med beaktande av framtida 
höjningar av havsnivån föreslås att lägsta höjd för färdigt golv i byggnader inom 
planområdet ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan (motsvarande +3,4 
meter i höjdsystem RH 2000). Källare medges inte. Såväl höjd på färdigt golv 
som förbud mot källare regleras med bestämmelse i plankartan. 

En geoteknisk undersökning har genomförts av Tyréns och finns bifogad plan-
handlingen (se PM Geoteknik samt tillhörande Markteknisk undersökningsrap-
port, 2018-05-30). Eventuella geotekniska problem definieras i rapporten och 
rekommendationer ges om grundläggning och maximal markbelastning. Under-
sökningen redogör för rekommenderade åtgärder inom två delområden (se bild). 

Rekommenderade åtgärder

Öster om berg i dagen måste fyllningen av sandig torv/gyttja schaktas bort innan 
vägar anläggs. Då djupet till berg varierar inom området finns annars stora risker 
för skadliga differenssättningar. Vid anläggande av plantering behövs ingen ut-
skiftning av jordmassor för geoteknikens skull. 

Bild: Ungefärliga geotekniska delområden. Väster om berg i dagen markerat med röd linje och öster om berg i dagen markerat med gul linje.
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Väster om berg i dagen bör lösa sediment schaktas bort innan grundläggning. 
Alternativt kan byggnader grundläggas på pålar/plintar ner till fastare jordar el-
ler berg. I så fall ska fyllning under bottenplattan utföras av lätta material för att 
undvika sättningar mellan pålarna. Det är särskilt stor risk för skadliga differens-
sättningar om delar av byggnaden grundläggs på berg och andra delar på under-
grund med lösa sediment.

För hårdgjorda ytor kan det räcka att schakta bort gyttjan och grundlägga på den 
underliggande skalsanden. Då rekommenderas att förbelastning utförs för att 
komprimera och ta ut sättningar i skalsanden. För att ytterligare minimera risken 
för skadliga sättningar så rekommenderas att hålla nere marknivåerna. Detta kan 
även kombineras med fyllning av lätta material. Åtgärden är dock begränsad på 
grund av risk för upplyft vid höga vattennivåer i havet och i undergrunden.

MARK OCH MILJÖ

Markföroreningar

Försiktighet ska iakttas vid schaktnings- och sprängningsarbeten i området. 
Eventuella överskottsmassor från området hanteras som förorenade och trans-
porteras och omhändertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade halter. Enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en 
anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyn-
digheten innan en eventuell sanering påbörjas. Tillsynsmyndigheten vid Öckerö 
kommun har informerats om förekomsten av förorenade massor inom planområ-
det i enlighet med Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbal-
ken). Upplysning om anmälningsplikt är även införd på plankartan.

Då lösta föroreningar i grundvatten påträffats behöver åtgärder även vidtas för 
eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad. Länshållningsvatten 
kan behöva passera sedimentationssteg och eventuell rening innan det får släppas 
ut, då området ligger i direkt anslutning till havet. Upplysning om hantering av 
länsvatten är införd på plankartan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökonsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte påverka miljök-
valitetsnormerna negativt och innebär därmed inte heller ökade svårigheter att 
uppfylla någon miljökvalitetsnorm.
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DAGVATTEN
Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvat-
tenhantering, men arbetet med ett styrdokument för dagvattenhantering pågår. I 
väntan på dokumentets färdigställande så eftersträvas att tillämpa lokala lösning-
ar, LOD, för omhändertagande av dagvatten i så stor omfattning som möjligt. En 
föroreningsberäkning för föreslagen exploatering ska ske då planeringen av områ-
det kommit längre. Detta för att säkerställa att föroreningsmängderna i dagvatt-
net efter en exploatering avskiljts till en godtagbar nivå.

Inom planområdet kommer dagvattenflödet att öka efter en exploatering till 
följd av hårdgjorda ytor och byggnader. Även mängden föroreningar i dagvattnet 
bedöms öka något efter en exploatering. Planförslaget innebär att befintliga ytliga 
avvattningsstråk utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt, eftersom dessa 
bidrar med fördröjning och rening av dagvattnet. Beroende på exploateringsgrad 
och typ av verksamheter inom planområdet så är det möjligt att kapaciteten på 
befintliga diken utmed Göteborgsvägen/väg 155 inte är tillräckliga för att hantera 
den flödesökning och tillkommande förorening som sker efter en exploatering. 
Det krävs därför fördröjning och rening av dagvattnet inom respektive fastig-
het innan avledning från fastigheten sker. Dokumentet PM dagvattenutredning 
Tärnvägen (Tyréns 2018-05-30) beskriver förutsättningar och rekommenderade 
åtgärder för planområdet. Rekommendationerna behöver följas för att säkerställa 
att exploateringen inte medför en ökning av dagvattenflödet eller en försämring 
av MKN för vatten. 

Efter exploatering föreslås dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark 
avledas via dagvattenbrunnar med filterinsats och sandfång och passera ett ma-
gasin för flödesutjämning innan det släpps vidare mot dike och slutlig recipient. 
Även takvatten föreslås ledas via fördröjningsmagasin. Genom att leda dagvattnet 
via brunnar med filterinsats sker en rening av föroreningar från dagvattnet som 
annars skulle landat i recipienten. Dagvattenutredningen ger exempel på typ av 
rening samt en indikation på behovet av det totala antalet brunnar och storlekar 
på fördröjningsmagasin (se bilder). 

Exempel på vilka föroreningshalter ett sådant system kan minska redovisas också 
i dagvattenutredningen (se tabell). Beroende på vilka verksamheter som kommer 
att bedrivas inom fastigheterna kan komplettering med oljeavskiljare och/eller 
annan typ av rening på utgående ledning från magasinen behövas för att ytterli-
gare skydda recipienten mot oljeföroreningar. Frågan bevakas i bygglov och inför 
exploatering då det är säkerställt vilken typ av verksamhet som är aktuell. 

Fördröjningen av dagvatten från fastigheterna utförs lämpligen med magasin under 
de hårdgjorda ytorna. Inom fastigheterna kan det även vara lämpligt med fördröj-
ning av dagvatten i form av planteringar och gröna ytor där detta är möjligt. 
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Planbestämmelse (n1) säkerställer att underjordiskt fördröjningsmagasin för 
dagvatten kan anordnas på prickmark. I övrigt finns inga begränsningar gällande 
placering av magasin under kvartersmark, varför en liknande bestämmelse inte 
behövs för byggbar mark. Magasinen måste dock vara tillgängliga för drift och 
underhåll.   

En befintlig betongtrumma med dimension 500 mm i diameter leder idag vatten 
under Tärnvägen till havet som slutlig recipient. Det finns en viss risk att befintlig 
trumma inte klarar kraftiga regn och kommande klimatförändringar och dimen-
sionen rekommenderas därför öka. En trumma med dimension 800 mm i diame-
ter bedöms klara framtida flöden från såväl Göteborgsvägen som planområdet. 
Havet är slutlig recipient för dagvattnet och är okänslig mot flödesvariationer i 
dagvattenflödet.

Bild: Utdrag ur dagvattenutredningen som visar exempel på filterinsats, 
typ FlexiClean.

Bild: Utdrag ur dagvattenutredningen som visar antal dagvattenbrunnar och storlekar på fördröjningsmagasin.

Tabell: Jämförelse av föroreningshalter, DHI rapport Dagvatten 
utvärdering filter, provtagning, Göteborg 2016.
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FRIYTOR

Lek och rekreation

Planområdet är omgivet av vägar och svåråtkomligt. Den bristfälliga tillgäng-
ligheten och trafiken innebär att området inte är lämpligt för rekreation och det 
finns inte heller några tecken på att platsen nyttjas för detta ändamål. Planför-
slaget innebär ingen negativ påverkan på rekreationsområden i planområdets 
närhet. Ett genomförande av planen kan tvärtom stärka tillgången till sådana 
platser då förslaget innebär en ökad tillgänglighet till närområdet för gång- och 
cykeltrafikanter.

Naturmiljö 

Konsekvenserna av de förändringar planförslaget medger påverkar framförallt 
naturmiljön genom markarbeten i form av utjämning och terrassering. Spräng-
ning, schaktning och utfyllnad förändrar landskapsbilden lokalt, men innebär 
också att området klimatsäkras genom höjd marknivå så att framtida havsnivåhö-
jningar ger en lägre påverkan på platsen.

STRANDSKYDD

Förutsättningar

Idag gäller inget strandskydd för området men när en ny detaljplan tas fram för ett 
område som ligger inom 100 meter från strandlinjen ska en omprövning ske mot 
särskilda skäl för upphävande. Öckerö kommun avser att upphäva strandskyddet 
i detaljplanen enligt 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen och anger två särskilda skäl. 
Upphävandet berör drygt halva planområdet (se bild).

Bild: Strandlinjen buffrad 100 meter markerad med röd linje och återinträdande generellt strandskydd inom planområdet markerat i rött.
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Särskilda skäl

7 kap 18 c §, punkt 4 Miljöbalken: Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området 

Kommunen har inom planområdet ett markanvisningsavtal med en verksamhets-
utövare som vill utvidga en pågående verksamhet inom Pinans industriområde 
(se bild). Kommunen har fått en tydlig beskrivning av de behov och tillkommande 
funktioner som utvidgningen ska tillgodose, vilket redovisas nedan. Bilaga 3a och 
3b innehåller verksamhetens egen beskrivning av nuläget och den tänkta utveck-
lingen. Alternativa lokaliseringar har även undersökts med hänsyn till verksam-
hetens behov (se Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd 
som bifogas planhandlingarna). 

Kommunen bedömer att en utvidgning i enlighet med verksamhetens behov inte 
är möjlig utanför föreslaget planområde. Skälen till bedömningen utgår från verk-
samhetens behov och har i olika grad att göra med såväl krav på ytor som geogra-
fiska förutsättningar.

Faktorer som har betydelse för var utvidgningen kan ske geografiskt 

• Befintlig verksamhet inom Pinans industriområde innehåller service- och 
reparationsverkstad, plåt- och lackeringsverkstad samt handel med motorfor-
don. Plåt- och lackeringsverkstaden ska finnas kvar vid en utvidgning medan 
övriga och tillkommande funktioner är tänkta att utvecklas inom det nya 
verksamhetsområdet för att kunna möta framtida behov. 

Service och reparation av fordon innebär oftast att kunder lämnar sina fordon 
på platsen. Närheten till kollektiva transporter och till färjeläget på Pinan har 
därför varit viktiga förutsättningar när verksamhetsutövaren först etablerade 
sig i området och är fortsatt viktiga vid en utvidgning av verksamheten. 

Bild: Pågående verksamhet markerad med heldragen gul linje. Behov av utvidgning inom planområdet markerad med streckad gul linje.
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Lokaliseringen minskar behovet av lånebilar och innebär därmed även en 
minskad trafik såväl lokalt som på väg 155. Eftersom verksamheten redan är 
etablerad på Hönö Pinan är det också ur ett kund- och näringslivsperspektiv 
viktigt att utvidgningen sker inom närområdet. 

• Verksamhetsutövaren vill med utvidgningen möjliggöra för en bilprovnings-
anstalt för besiktning av fordon. Denna funktion saknas helt i Öckerö kom-
mun idag och skulle medföra en utökad service för kommunens invånare och 
en minskning av trafiken såväl lokalt inom kommunen som på väg 155, när 
syftet är att uträtta detta ärende. Eftersom bilbesiktning saknas i kommunen 
är det viktigt att en sådan anläggning är tillgänglig för så många kommun-
invånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området 
passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen.

• Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun och merparten är 
privatägda. Antalet privatägda fordon medför ett stort behov av anläggningar 
för fordonstvätt där tvättning kan ske utan risk för negativa miljökonsekvenser 
i form av utsläpp. Detta behov bedöms inte vara tillgodosett inom kommunen 
då det endast finns en biltvätt för automattvätt av bilar. Verksamhetsutövaren 
kommer genom sin utvidgning kunna erbjuda en anläggning för kontrollerad 
egentvätt av fordon, något som helt saknas inom kommunen idag. Avsikten är 
också att en sådan anläggning ska kunna drivas av föreningar inom kommu-
nen, vilket ytterligare skulle stärka det allmänna intresset och bidra till posi-
tiva effekter för samhället. Eftersom anläggning för egentvätt av bilar saknas 
i kommunen är det positivt om en sådan är tillgänglig för så många kommun-
invånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området 
passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen. 

• I Öckerö kommun är såväl andelen Volvofordon som antalet Volvoanställda 
hög. Verksamhetsutövaren är en auktoriserad Volvoverkstad och deltar aktivt i 
Volvos utveckling mot en fordonsflotta som uteslutande ska vara försedd med 
eldrift. En avsikt med verksamhetsutövarens utvidgning är att möjliggöra för 
en avdelning med laddstolpar för el-fordon som ska kunna nyttjas av såväl den 
egna verksamheten som av besökare och allmänhet. För skärgårdskommunen 
lämpar sig redan dagens elbilar väl för att ta sig kortare sträckor inom kom-
munen samt till och från pendelparkeringar. Närheten till pendelparkering, 
färjeläge och kollektivtrafik kan därmed förutsättas medföra att en sådan 
anläggning på sikt kommer att ha en mycket hög utnyttjandegrad under stor 
del av dygnet, även helger.  

• En utvidgning skapar förutsättningar för att bedriva teknisk utbildning kopplad 
till verksamhetens funktioner, bland annat gällande kunskaper om service, un-
derhåll och reparationer av el-fordon. Närheten till kollektivtrafiknoden Hönö 
Pinan och färjeförbindelsen till fastlandet är viktig och underlättar för besöka-
re och deltagare utan eget fordon att ta sig till och från utbildningslokalerna.  
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Faktorer som har betydelse för var utvidgningen kan ske med avsikt på ytor

• Kraven på moderna fordonsverkstäder och servicecenter har förändrats och 
en pådrivande orsak till detta är det växande användandet av el-fordon. Kun-
skaper om och förutsättningar för att kunna utföra service och underhåll samt 
reparationer av el-fordon är idag viktiga beståndsdelar i denna typ av verk-
samheter. De aspekter som måste beaktas vid sådant arbete är utökade verk-
stadsytor på grund av krav på säkerhetsavstånd vid arbeten avseende fordons 
starkströmsdelar, samt en stabil och pålitlig strömtillförsel med hög kapacitet 
för tester, underhåll och laddning. En utvidgning i enlighet med verksamhet-
ens behov förutsätter stora ytor, dels med hänsyn tagen till alla de funktioner 
som ska rymmas inom tillkommande bebyggelse och dels i form av tillgäng-
lighet till parkeringsytor och ytor för tekniska anläggningar. 

Tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen och marken 
ska också vara lämplig för verksamheter av detta slag. Pinans industriområde 
pekas i kommunens översiktsplan ut som lämpligt för sådan användning och 
den västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom området 
som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av utökade 
ytor i den omfattning som krävs. Planområdet rymmer också möjligheter för 
de behov av teknisk försörjning som verksamhetens utvidgning kräver.

• Verksamhetsutövaren är idag aktiv på flera platser inom regionen. En utvidg-
ning i enlighet med förslaget skapar nödvändiga ytor för att möjliggöra loka-
liseringen av verksamhetens centrala administrativa funktioner inom Öckerö 
kommun. Förutom att detta skapar viktiga arbetstillfällen inom kommunen och 
bidrar till att stärka kommunens näringsliv, så effektiviserar det också verk-
samhetens styrning regionalt eftersom dess ledning är boende i kommunen.

• Ett viktigt inslag i verksamhetens utvidgning är ambitionen att så långt möj-
ligt vara självproducerande på el, främst genom solenergi. Sådan småskalig 
produktion kräver stora ytor för placering av solcellspaneler, oavsett var de 
placeras. Eftersom verksamheten även är i behov av markytor för logistik och 
parkering så kommer solcellspanelerna i detta fall primärt placeras på bygg-
nadens tak. Den västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom 
området som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av 
utökade ytor i den omfattning som krävs.
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Kompletterande information angående särskilt skäl, punkt 4

Kommunen bedömer att ovanstående redogörelse av olika verksamhetsspecifika 
faktorer tydligt beskriver varför verksamheten inte kan utvidgas på någon annan 
plats. Länsstyrelsen har trots det efter granskningen av planförslaget efterfrågat 
en tydligare redovisning av några delar för att kunna göra en slutlig bedömning 
om upphävande av strandskyddet enligt särskilt skäl, punkt 4. Nedan följer de 
frågor Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring, samt kommunens utvecklade 
resonemang och svar. Bilaga 3a och 3b innehåller verksamhetens egen beskriv-
ning av nuläget och den tänkta utvecklingen.

• På vilket sätt är verksamheten etablerad inom kommunen, hur ser kundun-
derlaget ut och hur länge har verksamheten funnits på platsen?

Verksamheten registrerades ursprungligen år 2000 (se utdrag ur registrerings-
bevis i bilaga 4) och har bedrivits vid Hönö Pinans industriområde i drygt tio år. 
Verksamheten innehåller idag serviceverkstad, plåt- och lackeringsverkstad samt 
handel med motorfordon. Företaget är väl etablerat såväl inom kommunen som 
på platsen och har en hög efterfrågan på sina tjänster. Kundunderlaget är varierat 
och representativt för verksamhetens övriga anläggningar i regionen. Där ingår 
företagsägda eller leasade fordon, tjänste- och förmånsbilar, personbilar, trans-
portbilar och andra yrkesfordon samt privatägda personbilar. Idag har verksam-
heten på Hönö Pinan uppskattningsvis 2500-3000 kunder per år och bedöm-
ningen är att det underlaget kan dubbleras vid en utvidgning. 

• Varför behöver utvidgningen av verksamheten ske i närområdet av det befint-
liga verksamhetsområdet och på vilket sätt kommer de olika verksamhetsom-
rådena att samarbeta och vara beroende av varandra på så sätt att de behö-
ver vara geografiskt nära varandra?

Utvidgningen av verksamheten innebär att tidigare nämnd plåt- och lackerings-
verkstad finns kvar i befintliga lokaler, medan övriga funktioner skall inrymmas i 
de nya lokalerna. Övriga funktioner är bland annat service- och reparationsverk-
stad, besiktning, tvätthall för egentvätt av bilar, teknisk utbildning, administra-
tion och däckverkstad med däckhotell. 

Det är helt avgörande för en fordonsverksamhet att en plåt- och lackeringsverk-
stad ligger så nära den övriga verkstadsrörelsen som möjligt. De fordon som 
skall vara föremål för plåtreparationer och lackering är så gott som uteslutande 
även föremål för reparationsåtgärder och alla verkstäder eftersträvar att undvika 
transporter av skadade fordon till skade- och lackerings verkstäderna. Ständiga 
biltransporter till och från skadeverkstäder för plåtreparationer och lackering 
medför negativa miljökonsekvenser, är ekonomiskt oförsvarbart och förhindrar 
lönsamhet. 
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Den helt avgörande omständigheten för en fungerande lackerings- och plåtverk-
stad är därför logistiken; korta ledtider är ett krav för att verksamheten skall 
fungera. Ett fordon som är förbehandlat för lackering skall överhuvudtaget inte 
vara i en utomhusmiljö och inte heller efter lackering under torkprocessen. Detta 
ställer krav på stora anläggningar eller omfattande transporter till och från 
verkstäderna och närheten mellan dem är därför mycket viktig. Verksamheten 
har vid etableringen i övriga delar av regionen varit noga med att ha skade- och 
lackeringsverkstäder i anslutning till övriga funktioner. Rörelsen har uppgivit 
att detta är ett självklart och absolut krav även vid utökningen av verksamheten 
inom Öckerö kommun.

Utöver den viktiga kopplingen mellan reparations- och lackerings verkstäderna så 
är också närheten mellan den befintliga och utökade verksamheten av stor bety-
delse för personalens arbetssituation och för möjligheterna att bedriva en kom-
plett yrkesutbildning på ett praktiskt fungerande sätt. Förutom att det innebär en 
effektiv personalresursfördelning så har verksamhetens tekniker även dagligen 
en kontinuerlig kontakt med varandra rörande pågående arbeten och uppdrag. 
Närheten mellan anläggningarna är därför närmast en förutsättning för effekti-
viteten i verksamheten. Det förenklar också för kunderna att alla verksamhetens 
funktioner ryms inom närområdet, eftersom detta underlättar samordningen av 
olika åtgärder kopplade till ett fordon.

Tillgången till utvändig och invändig tvätt och rengöring av fordon och bilvård i 
övrigt är också ett betydelsefullt inslag i den planerade utvidgningen av verksam-
heten. Det är i detta sammanhang viktigt att såväl plåtskade- och lackverkstaden 
som serviceverkstaden och försäljningsverksamheten har så nära till den pla-
nerade tvättanläggningen att den kan sörja för hela verksamheten utan onödiga 
fordonstransporter.

Enligt verksamhetens egen bedömning skulle det vara en såpass omfattande 
olägenhet om den planerade utvidgade verksamheten inte kan utvecklas inom 
området och i närhet till befintlig verksamhet, att en utvidgning är omöjlig att 
genomföra.

• Hur många kvadratmeter behövs för de specifika delverksamheterna?

Verksamheten har ett totalt behov av utökade ytor inomhus på ca 2 650 m2. Ytor-
na kan delvis fördelas på två plan men fotavtrycket för en ny byggnad beräknas 
ändå hamna på runt 2000 m2. Den tilltagna storleken beror på att verksamhetens 
varierande hantering av fordon i grunden kräver stora ytor för bland annat ma-
növrering och uppställning. Byggnadens storlek är också avgörande för verksam-
hetens förmåga att bli självförsörjande på el, eftersom de solcellspaneler som avses 
användas för detta ändamål primärt är tänkta att placeras på byggnadens tak.  
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Vid en utvidgning av verksamhetsområdet är den beräknade uppdelningen av de 
specifika delverksamheternas ytor inomhus följande:

• Bilhall med reception/information, utställning, försäljning, leveransplats, 
förråd samt personal- och teknikutrymmen = ca 800 m2

• Utvidgad service- och reparationsverkstad med kapacitet för el-fordon, samt 
lager och personalutrymmen = ca 600 m2

• Bilprovning = ca 50 m2

• Tvätthall för egentvätt av bilar = ca 70 m2

• Hörsal för teknisk utbildning = ca 80 m2

• Administrativa funktioner med kontor, matsal, arkiv, omklädning och övriga 
personalutrymmen samt teknikutrymmen = ca 400 m2

• Däckverkstad och däckhotell = ca 450 m2

• Oisolerad miljöstationsbyggnad för omhändertagande av spilloljor, batterier, 
däck, glas m.m samt fönster- och brandskadade fordon = ca 200 m2

Planförslaget illustrerar en byggnad som är tillräckligt stor för att rymma alla del-
verksamheter, men det är också viktigt med tillräckliga markytor utomhus. Lo-
gistiken kring en verksamhet med så många olika funktioner kräver att det finns 
tillräcklig plats för fordon att ta sig till, från och runt byggnaden på ett bra sätt. 
Flera av verksamhetens funktioner förutsätter också möjligheten att lämna fordon 
på platsen under kortare eller längre tid, exempelvis vid reparation eller service, 
vilket ställer krav på tillräcklig parkeringskapacitet inom verksamhetsområdet. 
En disposition av området enligt förslagets huvudalternativ möjliggör, förutom ett 
antal väntplatser för besiktning och tvätt, ca 40 parkeringsplatser vilket bedöms 
vara ett minimum baserat på verksamhetens totala omfattning (se bild).
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I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
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Placering
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och Trafikverket.
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Bild: Illustration av möjlig utformning för verksamheten enligt planförslaget.
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• Varför kan inte verksamheten utvidgas i det oexploaterade området strax 
söder om 155:an? 

Det oexploaterade området strax söder om väg 155 omfattas av en byggnadsplan 
och ett antal detaljplaner. Planerna anger allmän plats natur, annan allmän plats, 
skolområde samt gång- och cykelväg för området. Det är såväl dålig hushållning 
med markområden som direkt olämpligt att planlägga för verksamheter på mark 
som är avsedd för allmänna ändamål. Framtagandet av en ny detaljplan i syfte att 
möjliggöra förslagets användning skulle även medföra att det generella strand-
skyddet återinträder inom 100 meter från strandlinjen. Det innebär att endast två 
delområden inom det oexploaterade området söder om väg 155 skulle vara aktuella 
för exploatering utanför strandskyddszonen (se bild). 

Dessa två delområden är på olika sätt ianspråktagna eller reserverade för andra 
ändamål. Det västra delområdet är planlagt som skolområde och används idag 
också för idrottsundervisning och aktiviteter utomhus. Det östra delområdet är 
planlagt som annan allmän plats i gällande byggnadsplan. Merparten av det östra 
delområdet är även utpekat som utvecklingsområde för skola och omsorg i Öck-
erö kommuns översiktsplan, vilket innebär att kommunen redan tagit ställning 
till hur marken bäst ska användas för framtida behov (se kartbild nedan). 

Bild: Oexploaterat område söder om väg 155 markerat med gul linje och återinträdande generellt strandskydd om 100 meter markerat med rött. 
Övriga delar av området har i gällande planer användningen Skola (markerat med blått) samt Annan allmän plats (markerat med grönt).
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Det finns ytterligare skäl till varför utvidgningen av verksamheten är olämplig 
inom det oexploaterade området söder om väg 155. I kommunens pågående arbe-
te med en grönstrukturplan konstateras det att det bergsparti som angränsar till 
området, samt ytorna söder och sydväst om bergspartiet, är värdefulla resurser 
såväl gällande rekreation som naturvärden. Avsnittet Alternativa platser för all-
mänheten beskriver också området som mer lämpligt än föreslaget planområde, 
avseende rekreation och uppfyllandet av strandskyddets syften. 

Slutligen så skulle en utvidgning av verksamheten söder om väg 155 även innebä-
ra att ett verksamhetsområde lokaliseras i direkt anslutning till bostadsbebyggel-
se eller skola, vilket är mindre lämpligt än föreslagen placering norr om väg 155 
även om verksamheten inte bedöms vara av störande art.

Kartbild: Utdrag ur kommunens översiktsplan. En stor del av det oexploaterade området är utpekat som utvecklingsområde för skola (rödmarkerat).
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7 kap 18 c §, punkt 5 Miljöbalken: Området behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

Kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö Pinan har i dagsläget en hög 
beläggningsgrad och kapaciteten behöver utökas. Planförslaget möjliggör en sådan 
expansion, antingen genom att ytor frigörs vid en omlokalisering av Västtrafiks 
befintliga bussdepå och tvätthall till planområdets östra del eller genom att anläg-
ga ytterligare en pendelparkering inom planområdets östra del (se bild). 

Sambandet är viktigt och av ett angeläget allmänt intresse eftersom åtgärden skul-
le främja kollektiva transporter och minskad trafik på väg 155 genom mindre ut-
pendling från kommunen. En expansion i anslutning till befintlig pendelparkering 
är att föredra eftersom avståndet till busshållplats och färjeläge då blir kortare. 
En påtaglig ökning av kapaciteten på denna yta är dock bara möjlig genom ian-
språktagandet av intilliggande fastighet där Västtrafik idag har sin bussdepå1).  

Närheten till busshållplatsen och Västtrafiks personalutrymmen vid Pinans fär-
jeläge förutsätter en omlokalisering av bussdepån inom närområdet. Med närom-
rådet avses här Pinans industriområde, där föreslaget planområde utgör den enda 
återstående exploaterbara marken med tillräcklig yta för att kunna tillgodose 
föreliggande behov. Diskussioner angående ett fastighetsbyte pågår mellan Öckerö 
kommun och Västtrafik/VGR Västfastigheter.

1) Pendelparkeringen på Pinan är en del av planområdet för en annan detaljplan (Öckerö Kretsloppspark, 
Dnr SB 0031/15). I arbetet med denna plan togs en trafikutredning fram, vilken bland annat beskriver och 
analyserar pendelparkeringen. Analysen innehåller flera alternativ på parkeringens utformning och kapa-
citet. De alternativ som ger en påtaglig ökning av kapaciteten medför alla ett ianspråktagande i olika grad 
av intilliggande fastighet där Västtrafik idag har sin bussdepå.

Bild: Expansion av befintlig pendelparkering på Hönö Pinan (röd markering) möjliggörs antingen genom en omlokalisering av befintlig bussdepå (gul 
markering) eller genom att anlägga ytterligare en pendelparkering inom planområdets östra del (blå markering).

+
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Utvecklingens påverkan på strandskyddets syften

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Aktuellt planområde har inga kända naturvärden och pekas inte ut i Öckerö 
kommuns naturvårdsprogram. Det kan därför med stor säkerhet konstateras att 
det inte föreligger några höga värden kopplade till växt- och djurlivet inom områ-
det. Aktuellt planområde har inte använts för rekreation historiskt och det finns 
inte heller några tecken på att det används i detta syfte idag. Med tanke på Hönö 
Pinans utpräglade karaktär som industriområde, den omfattande trafiken inom 
området samt områdets planerade utveckling i enlighet med kommunens över-
siktsplan, så är det inte troligt att planområdet kommer besitta några rekreativa 
värden för allmänheten i framtiden. 

Området närmast strandlinjen berörs inte av planförslaget och omfattas därför 
även fortsättningsvis av strandskydd. Området är utfyllt med sprängsten längs 
med hela Tärnvägens sträckning mot vattnet (se bild). Utfyllnaden är ca 20 meter 
bred vilket bedöms vara en tillräcklig bred passage för att uppfylla strandskyddets 
syfte om allmänrättslig tillgång till strandområden. Allmänheten kommer därmed 
att ha fortsatt tillgång till strandområdet, oaktat ett upphävande av strandskyddet 
inom planområdet.      

Bild: Området närmast strandlinjen väster om Tärnvägen och planområdet.



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Planbeskrivning 2019-07-17   |   Dnr SB 0061/17

Sida 25/56

Alternativa platser för allmänheten

En inventering av närområdet visar att det finns platser som erbjuder goda alter-
nativ till föreslaget planområde avseende uppfyllandet av strandskyddets syften. 

Den nordvästra delen av Hönö Pinan är 
oexploaterad och bedöms ha ett högre 
värde för allmänheten än föreslaget 
planområde på grund av den goda före-
komsten av orörda strandområden (se 
bild). Området pekas ut i kommunens 
översiktsplan som en lämplig anslutning 
för en ny cykelväg mellan Öckerö hamn 
och Hönö Pinan. Genomförs cykelvägen 
fullt ut så kommer området att tillgäng-
liggöras ytterligare för allmänheten och 
därigenom bli en naturlig plats för re-
kreation. Planförslaget underlättar också 
för en sådan utveckling då cykelvägen 
genom planens genomförande får plan-
stöd inom föreslaget planområde.

Inom planområdet finns en höjd med en 
viss utsikt över havet. Höjden omfattas 
inte av ett återinträdande strandskydd då 
den ligger mer än 100 meter från strand-
linjen, men en utveckling i enlighet med 
planförslaget innebär troligen ändå att 
den inte kan bevaras. Söder om planom-
rådet och väg 155 finns ett motsvarande 
höjdparti som bedöms vara av ett större 
värde för allmänheten (se bild). Högsta 
punkten här ligger två meter högre och 
fungerar som en utsiktsplats med fri 
utblick över havet och omgivningen i 
alla riktningar. Platsen är belägen nära 
befintlig bostadsbebyggelse och är mer 
tillgänglig för allmänheten då den är 
placerad på ett sådant sätt att inga vägar 
behöver passeras för att nå den. 

Söder och sydväst om höjdpartiet finns även ett naturområde med träddungar 
och öppna ytor där det finns tydliga spår av lek och rekreation i form av bland 
annat kojor och stigar.   

Bild: Nordvästra delen av Hönö Pinan

Bild: Alternativt område söder om väg 155 som erbjuder utsikt över 
havet och goda rekreationsmöjligheter för allmänheten. Högsta 
punkten inom området markerad med röd linje.



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Planbeskrivning 2019-07-17   |   Dnr SB 0061/17

Sida 26/56

RISK OCH STÖRNING
De potentiella risker som har identifierats i samband med planarbetet rör områ-
dets närhet till vägar som används för transporter av farligt gods, skyddsavstån-
det för brand i acetylen samt risken för översvämning med tanke på den förvän-
tade höjningen av havsytan. Risken för översvämning behandlas under rubriken 
”Stigande vatten”. 

Riskhanteringsprocessen i förslaget har hanterats genom dialog med räddnings-
tjänsten i Öckerö kommun. Dialogen har resulterat i en tydligare riskbedömning 
och beskrivning av såväl förutsättningar som nödvändiga eller möjliga åtgärder för 
riskminimering. I riskbedömningen har bland annat en inventering av vilka ämnen 
som fraktas längs väg 155 ingått, liksom en inventering av befintliga riskämnen 
inom Pinans industriområde. De säkerhetshöjande åtgärder som riskbedömningen 
resulterat i är konsekvensbegränsande. Ytterligare reglering i form av sannolik-
hetsreducerande åtgärder är svårt då kända riskkällor ligger utanför planområdet.

Transport av farligt gods

Både väg 155 och Tärnvägen-Andvägen är utpekade som vägar där transporter 
av farligt gods sker. Det rekommenderade säkerhetsavståndet till sådana vägar 
är 30 meter inom kommunen, något som i praktiken är svårt att uppnå på många 
platser då kommunen är tätbefolkad och närheten till dessa vägar ofta är mindre. 
De riskämnen som transporteras på väg 155 är primärt bensin, diesel, etanol E85 
och gasol. 

Detaljplanen reglerar säkerhetsavståndet till väg 155 genom prick- och korsmark, 
vilket innebär att inga byggnader där människor vistas får uppföras inom det 
rekommenderade säkerhetsavståndet 30 meter från närmaste körbanas mitt. Det 
är inte möjligt att hålla samma avstånd till Tärnvägen-Andvägen, men väg 155 är 
prioriterad då den är kommunens huvudsakliga transportstråk och enda tillgäng-
liga led för räddningsinsatser på land. Flertalet befintliga byggnader i området 
ligger idag också närmare än 30 meter från Tärnvägen-Andvägen. Plankartan 
innehåller även skydd för störningar från omgivningen genom bestämmelse om 
störningsskydd. Bestämmelserna m1 och m2 reglerar placering av utrymnings-
vägar i förhållande till väg 155 respektive placering av friskluftsintag. 

Riskämnen i närområdet

Enligt vad som är känt vid detaljplanens framtagande så används acetylen på 
tre platser inom området Hönö Pinan, nedan refererade som plats A, B och C 
(se bild). Vid plats A och B förvaras acetylenbehållarna inomhus och vid plats 
C i ett brandsäkert skåp utomhus. Alla acetylenbehållare är lösa. Storleken på 
behållarna är vid plats A 3 x 21 liter, vid plats B 1 x 21 liter och vid plats C 2 x 41 
liter. Enligt räddningstjänsten så är ingen användning av acetylen inom området 
tillståndspliktig då storleken på behållarna underskrider sådana riktvärden. 
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Eftersom de verksamheter som idag hanterar acetylen inte är tillståndspliktiga så 
påverkas de inte heller av planförslagets genomförande. Lokaliseringen av kän-
da acetylenbehållare innebär att planområdet ligger inom riskzonen 300 meter 
vid eventuell brand och påföljande explosionsrisk. Detaljplanen reglerar inte 
denna risk då den primärt är en tillsynsfråga för de verksamheter där acetylen 
förekommer. Risken bedöms vara mindre för de behållare som ligger närmast 
planområdet eftersom dessa behållare förvaras i ett brandsäkert skåp utomhus. 
Avståndet till kända acetylenbehållare bedöms inte innebära en större påverkan 
på de verksamheter som kan tillkomma genom planförslaget än på redan befintli-
ga verksamheter inom Pinans industriområde. 

Det förekommer också förvaring av etanol inom området. Etanolen förvaras i en 
avskärmad och invallad tank med volymen 30 m3 vid plats D (se bild). Söder om 
tanken finns en skyddsmur som ska skydda omgivningen i denna riktning vid en 
eventuell brand.

Buller

De verksamheter som kan bli aktuella inom planområdet kommer huvudsakligen 
bedrivas dagtid, vilket också innebär att merparten av den tillkommande trafi-
ken kommer ta sig till och från området under dagtid. Närmast belägna bostäder 
ligger sydväst och söder om väg 155 på ett avstånd av ca 100 meter från planom-
rådet. Med beaktande av det relativt stora avståndet till närliggande bostäder 
så bedöms risken för störning från den tillkommande trafik som förslaget kan 
komma att alstra som försumbar.

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun
Bild: Riskämnen inom industriområdet Hönö Pinan. Plats A och B = acetylen i lösa behållare inomhus. Plats C = acetylen i lös behållare i brandsäkert 
skåp utomhus. Plats D = etanol i en avskärmad och invallad tank.

D

A

B
C
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Beräknad tillkommande trafik till den verksamhet som är inriktad mot person-
bilar är ca 100 fordon/dygn och det är inte troligt att en eventuell etablering av 
någon annan typ av verksamhet kommer generera mer trafik. En omlokalisering 
av bussdepån till planområdet bedöms inte öka trafiken alls eftersom de kollek-
tivtrafikfordon som skulle kunna trafikera området redan idag gör det. Väg 155 
trafikeras idag av drygt 7 700 fordon per årsmedeldygn längs planområdet och en 
ökning av trafiken med ca 100 fordon per dygn får i det sammanhanget ses som 
marginell. 

De delar av verksamheterna som skulle kunna innehålla eventuellt störande 
moment, exempelvis reparationer och/eller service, bedrivs uteslutande inomhus 
och bedöms därmed inte ge upphov till ökat buller i omgivningen. Om en buss-
depå uppförs inom planområdet kommer även tvättning och eventuell service av 
bussar att ske inomhus. Risken att eventuella bussrörelser inom planområdet ska 
störa intilliggande bostäder bedöms också som liten, då bostäderna ligger på ett 
relativt stort avstånd och denna typ av bussrörelser sker under dagtid. 

STIGANDE VATTEN
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regio-
nalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011). Handboken 
utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner. Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillå-
tas inom zon 2 (gul) och zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder genomförs. 
Zon 4 (röd) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt t.ex. 
uthus, förråd och parkeringsplatser (se bild).

Bild: Utdrag ur markanvändningsdiagram (källa: Stigande vatten - En handbok). Planen skapar byggrätter för industri, handel och kontor.
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Enligt Stigande vatten, faktablad – Kusten (version 2.0) (2014-12-29) beräknas 
framtida högsta högvatten år 2100 i Göteborg ligga på nivån +2,4 meter i RH 
2000 (zon 4). Bebyggelsen inom planområdet kan bestå av industri, verksamhe-
ter, kontor, handel, bussdepå med tvätthall för bussar och parkeringsplats. Pla-
nen reglerar färdigt golv på en nivå som motsvarar kraven för zon 1 (+3,4 meter 
i höjdsystem RH 2000), vilket innebär att inga ytterligare åtgärder krävs för att 
skydda tillkommande bebyggelse. 

Öckerö kommun använder höjdsystemet RH00. Inom planområdet skiljer det 23 
centimeter mellan RH2000 och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 23 
centimeter därför dras av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten.

TRAFIK

Trafikutredning

En trafikutredning har tagits fram inför granskning och bifogas planhand-
lingarna (Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-03-29, Atkins). 
Utredningen omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/
Göteborgsvägen (väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt 
på trafiksäkerhet , tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i 
anslutning till in- och utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda för-
utsättningar att genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Utredningen 
konstaterar också att den tillkommande trafik som planförslaget kan komma att 
alstra kan innebära att vänstersvängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göteborgs-
vägen i framtiden behöver förlängas med ca 15 meter.  

Biltrafik

Planområdet och Hönö Pinan nås med bil via Tärnvägen som ansluter till Göte-
borgsvägen/väg 155. Möjliga in- och utfarter till planområdet begränsas genom 
planbestämmelse i syfte att öka trafiksäkerheten i området och förhindra tillkom-
mande in- och utfarter mot väg 155. 

Kollektivtrafik

Planområdet är beläget i nära anslutning till färjeläget på Hönö Pinan. Från Hönö 
Pinan och från Lilla Varholmen på fastlandet finns bussförbindelse till Göteborgs 
centrum. Lokala bussförbindelser finns också till Hönö, Fotö, Öckerö, Hälsö och 
Burö färjeläge. Hönö Pinan är den viktigaste kollektivtrafiknoden i Öckerö kom-
mun. Planområdets lokalisering innebär därigenom en förbättrad service för de 
som har ärenden till verksamheter inom området. Närheten till goda kollektiva för-
bindelser bidrar positivt till förslagets syften och möjliggör en minskad utpendling 
från kommunen samt förutsättningar för en förbättrad trafiksituation på väg 155. 
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Gång- och cykeltrafik

Planförslaget möjliggör en ny gång- och cykelbana längs planområdets norra del, 
med anslutning i öster till befintlig gång- och cykelväg från Hönö Heden som 
passerar planskild under Göteborgsvägen/väg 155. Föreslagen placering underlät-
tar också en möjlig framtida koppling till den sträckning av en ny GC-väg mellan 
Öckerö hamn och Hönö Pinan som föreslås i översiktsplan Utblick Öckerö - en 
inblick i framtiden (se bild). Genomförandet av förslagets gång- och cykelbana 
skulle säkerställa tillgängligheten till planområdet för gång- och cykeltrafikanter, 
förbereda för en utökad tillgänglighet till Hönö Pinan och bidra till trafiksäkerhe-
ten inom området i stort. 

Väg 155 och Tärnvägen

Tänkta verksamheter kommer stå för en viss ökning av trafiken till och från områ-
det, men planförslaget bedöms inte påverka situationen på väg 155 negativt. Efter-
som förslagets målpunkter ligger före pendelparkeringen och övriga verksamheter 
på Hönö Pinan så bedöms också påverkan på befintligt industriområde bli mini-
mal och begränsas till infarten vid korsningen Tärnvägen/väg 155. En omlokalise-
ring av bussdepån till planområdet bedöms inte påverka trafiken alls då befintlig 
busstrafik blir densamma som om depån ligger kvar i sitt nuvarande läge. 

Parkering

Parkering för verksamheter och besökare förutsätts ske inom kvartersmark. 
Område för cykel- och mopedparkering inom planområdet säkerställs genom an-
vändningsbestämmelse i detaljplan. Planförslaget möjliggör även för en ny pend-
elparkering inom planområdet.  

Bild: Planförslagets GC-bana (heldragen gul linje = inom planområdet, streckad linje = möjlig anslutning till Översiktsplanens föreslagna sträckning 
av ny GC-bana i norr samt till befintlig GC-bana i öster).
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

I området finns kommunala ledningar för vatten och spillvatten. Vatten och 
spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas till det befintliga ledningsnätet. 
Mark avsätts för en pumpstation för spillvatten inom planområdet. Stationen pla-
ceras i anslutning till Tärnvägen för att säkerställa god tillgänglighet för service-
fordon. 

Med den befolkningsökning som förväntas i Öckerö kommun så kommer re-
ningsverket på Hönö Pinan troligen att nå sitt kapacitetstak. En utredning med 
syfte att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvatten för hela kommunen 
pågår. Utredningen utmynnar troligtvis i att kapaciteten för kommunens renings-
verk kommer att behöva utökas. Med anledning av detta så fattade kommunsty-
relsen den 17 april 2018 (KS § 91) ett inriktningsbeslut om att inom en tioårspe-
riod ha ett nytt reningsverk på plats i kommunen. Öckerö kommuns VA-enhet 
bedömer att genomförandet av detaljplanen endast kommer att ha en försumbar 
påverkan på reningsverket och då bara genom de hygienutrymmen som tillkom-
mer. Detta eftersom tillkommande verksamheter inom planområdet i sig måste 
ha den övriga rening som krävs för verksamheten som ska bedrivas.  

Värme

Uppvärmning regleras inte i detaljplan men målsättningen är att uppföra bygg-
nader med modern byggteknik vars energibehov är lågt. Energikrav hanteras vid 
bygglovsgivning.  

El och tele 

Öckerö nät har fiberledning inom föreslaget område. Anslutning till fastigheter-
na sker vid exploatering. Beroende på framtida elbehov kan kapaciteten behöva 
utökas och mark är därför avsatt för en transformatorstation inom planområdet. 
Stationen placeras i anslutning till Tärnvägen för att säkerställa god tillgänglighet 
för servicefordon. Placeringen innebär tillkommande kostnader för flytt av befint-
liga jordkabelledningar. 

Avfall

Kommunal avfallshämtning anordnas för fastigheterna och sker från plats som 
avtalas med kommunens renhållningsentreprenör.

Säkerhet

Närmaste brandpost ligger ca 120 meter norr om planområdets mitt. Området 
Hönö Pinan tillhör Öckerö stationsområde och insatstiden är enligt räddnings-
tjänsten beräknad till mellan 10 och 20 minuter. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE
Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen/väg 155 och Tärnvägen, strax 
sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pi-
nans färjeläge (se bild).

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar cirka 13 420 m2 och ägs av Öckerö Kommun. En mindre 
justering av planområdesgränsen har skett mellan samråd och granskning (plan-
området omfattade cirka 13 250 m2 i samråd). Justeringen är gjord i syfte att 
säkerställa planområdets in- och utfarter samt att i möjligaste mån följa gränsen 
för dikesbotten i befintligt dike mot väg 155. Justeringen innebär en minskning av 
planområdet i den västra och sydvästra delen samt en utvidgning mot Tärnvägen 
i norr. Användningen i den utvidgade delen blir densamma (Gata) som i gällande 
detaljplan och huvudmannaskapet för allmän plats är fortsatt kommunalt.

PLANFÖRHÅLLANDEN

Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, anta-
gen av kommunfullmäktige 14 juni 2018 (KF § 41), föreslår område för verksam-
heter. Särskild vikt läggs i översiktsplanens beskrivande text för Pinan om ange-
lägenheten att utveckla för etablering av verksamheter inom området.

Bild: Planområde vid Hönö Pinan, Öckerö kommun. Tärnvägen är belägen norr om planområdet och väg 155 ligger söder om planområdet.
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Detaljplan 

Aktuellt planområde berörs av detaljplan för Hönö Pinan (1407-P89/12) som vann 
laga kraft 24 oktober 1989. Gällande detaljplan anger till största delen använd-
ningen Natur för aktuellt planområde. Den norra delen av aktuellt planområde 
anger Lokalgata i gällande detaljplan och den södra delen anger Infartsväg. Gäl-
lande detaljplans genomförandetid gick ut 1999-12-31. 

STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER

Trafikstrategi

Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument vars övergripande 
uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna ut-
vecklas på ett hållbart sätt. Strategin utgår ifrån kommunens vision ”En levande 
skärgårdskommun med människan i centrum”. I dokumentet beskrivs bl.a. vikten 
av utvecklingen av knutpunkter för invånare och besökare. Genom att skapa no-
der där invånarna kan göra sina ärenden minskar behovet av att resa till fastlan-
det via väg 155. En ny vision för Öckerö kommun antogs 2018-06-14 (”Öckerö 365 
– en levande skärgårdskommun med människan i centrum”), men trafikstrategin 
gäller fortsatt som ett strategiskt dokument.

Bild: Utdrag ur kommunens översiktsplan. Planområdet ryms inom utvecklingsområdet för verksamheter vid Hönö Pinan.



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Planbeskrivning 2019-07-17   |   Dnr SB 0061/17

Sida 34/56

Väg 155 och Nordöleden

Öckerö-öarna saknar fast förbindelse till fastlandet. De sammanbyggda öarna 
trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden och Björköleden. För trans-
port till nordöarna Källö-Knippla och Hyppeln samt Rörö avgår vägfärjor från 
Burö färjeläge. Även dessa färjor körs av Trafikverket/Färjerederiet.

Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och 
Torslanda har växt. Ett resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 
155, Hjuviksvägen. Trafikverket har genomfört eller är på väg att genomföra flera 
åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollektivtrafik på väg 155. 

Göteborgsregionens Förbundsstyrelse beslutade 2016-06-14 att ge GR i uppdrag 
att tillsammans med tjänstepersoner från Öckerö kommun och Göteborgs stad 
genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att lösa trafiksituationen på väg 155. En 
arbetsgrupp skapades för att arbeta med uppdraget. Arbetsgruppen konstaterade 
att det finns ett behov av att bredda frågeställningen genom att gå från ett stort 
fokus på trafikfrågor till ett bredare samhällsperspektiv.

Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen antog 2018-01-30 förslag till 
Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Den 
regionala planen pekar ut väg 155 som en brist. Trafikverket har därefter fått 
uppdraget att ta fram en ny ÅVS för väg 155, Torslanda – Öckerö i syfte att utreda 
lämpliga åtgärder. Arbetet förväntas pågå under år 2018 och 2019.

Särskilda hushållningsbestämmelser och riksintressen

Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Skyddet 
avser att värna de natur- och kulturvärden som finns i dessa områden. Bestäm-
melserna utgör inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för total-
försvaret. Planförslaget bedöms inte påverka något av riksintressena.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och grund-
vatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och utgör under-
lagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av 
Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kom-
munen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 och 
2014. Planområdet med omnejd utpekas inte särskilt i naturvårdsprogrammet.
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MARK, VEGETATION OCH VATTEN 

Planområdet

Området består huvudsakligen av berg i dagen och växtligheten av yngre träd 
och buskpartier. Den västra delen utgörs av ett lösjordsområde uppfyllt med bl.a. 
sand, sten, och block med mera. Den östra delen som gränsar mot befintlig gång- 
och cykelbana har fyllts ut med fyllnadsmassor. Marknivåerna varierar mellan +1 
och +8,5 meter, med högsta punkten i den centrala delen. Området är fragmente-
rat, har inga kända naturvärden och inte heller någon naturvärdesklassificering 
enligt Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. 

Föroreningar

Nuvarande tillstånd beträffande föroreningar i marken och grundvattnet har 
identifierats genom en miljöteknisk markutredning med tillhörande bedömning 
av Tyréns (2018-05-30). Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM), där riktvärden för MKM bedöms som tillämpliga som 
bedömningsgrund för planområdet. Inget av analyserade ämnen översteg gäl-
lande riktvärden för MKM. Resultatet av utförd laboratorieanalys för metaller i 
vatten visar på mycket hög halt av zink och nickel samt måttliga halter av arsenik 
i grundvattnet. Övriga metaller har uppmätts i låga till mycket låga halter. 

Bilder över planområdet: 1 = Vy från väster med korsningen Tärnvägen och väg 155 i förgrunden. 2 = Vy från söder med väg 155 i förgrunden.  
3 = Vy från öster med Tärnvägen till höger i bild. 4 = Vy från planområdets mitt med delar av befintligt industriområde och färjeläget i bakgrunden.

1

3

2

4
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Dagvatten

Inom området finns det inget kommunalt dagvattennät utbyggt. Regnvatten som 
inte infiltreras i marken rinner ytledes från närliggande berg- och naturmark till 
diken och vidare genom en trumma under Tärnvägen som mynnar i havet. Gö-
teborgsvägen/väg 155 och Tärnvägen avvattnas via diken utmed vägarna. I direkt 
anslutning till planområdet i öst, där befintlig GC-väg går under Göteborgsvägen, 
finns det en dagvattenledning som samlar vatten från lågpunkten i GC-porten. Sö-
der om Göteborgsvägen ligger en dagvattenpumpstation där vattnet samlas innan 
avledning.

STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd (se kartbild), men ligger inom 
100 meter från strandlinjen och en prövning mot skäl för upphävande/dispens 
ska därför genomföras vid antagande av ny detaljplan. Se vidare under rubriken 
”Strandskydd” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Tyréns har i PM Geoteknik Tärnvägen, samt tillhörande Markteknisk under-
sökningsrapport (2018-05-30), beskrivit förutsättningar för planområdet med 
hänsyn till geotekniska förhållanden samt stabilitets- och grundläggningsför-
hållanden i området. Resultaten från de geotekniska undersökningarna visar att 
befintlig stabilitet är tillfredsställande hög och att området bedöms vara lämpligt 
för bebyggelse ur geoteknisk synpunkt. Dock krävs åtgärder för grundläggning av 
nya anläggningar.

Bild: Karta över gällande strandskydd. Helfärgad blå yta är det generella strandskyddet, blå skraffering avser utökat strandskydd upp till 300 meter.
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Centralt i området finns ett större område med berg i dagen. Öster och väster 
om berget finns lösa jordar. Öster om berg i dagen återfinns fyllningsmassor av 
sandig torv eller sandig gyttja ner till ca 2 m djup i utförda undersökningspunk-
ter. Fyllningen har en mycket lös lagringstäthet. Under fyllningen finns en dryg 
meter av sand som har en lös till medelfast lagringstäthet. Mellan berg i dagen 
och Tärnvägen i väster finns oftast en sprängstensfyllning överst ner till drygt 
1 m djup. Undergrunden utgörs av lösa sediment av gyttja ner till 3 meters djup 
och under gyttjan finns siltig sand med snäckskal. Gemensamt och centralt är att 
sedimenten har en mycket lös lagringstäthet. Hållfastheten är uppmätt till runt 
10 kPa. Dessa lösa jordar har en låg bärighet och är väldigt sättningskänsliga. 
Närmast berget utgörs undergrunden av fasta fyllningsmassor. 

Mellan Tärnvägen och strandlinjen ligger sprängstensfyllning av block och sten 
från markytan och ner till ca 3 m djup. Mellan sprängstensfyllningen och berget 
finns sediment av siltig sand som ställvis är gyttjig. Lagringstätheten klassas som 
mycket lös, med en skjuvhållfasthet i lerlagret som uppgår till 10-15 kPa.

KULTURHISTORIA OCH FORNLÄMNINGAR
Hönö Pinan har genom åren gradvis byggts ut med olika verksamheter (se bild). 
1978 anlades ett reningsverk här och 1981 fick färjeleden sin nuvarande sträck-
ning då färjeläget flyttades hit från Öckerö. Numera är Hönö Pinan även en viktig 
nod för kollektivtrafiken och den nya återvinningscentral som planeras ligga här 
kommer ytterligare förstärka intrycket av ett utpräglat och varierat industriområde. 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Bild: Flygfoton över området mellan åren 1955-1967, samt mellan åren 2011-2014 (källa: Eniro kartor).
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BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet är obebyggt. Intilliggande industriområde är bebyggt med indus-
trifastigheter (se bilder). Längre österut ligger en busshållplats för kollektivtrafik 
och Pinans färjeläge med färjeförbindelse till fastlandet. En ny återvinningscen-
tral och kretsloppspark är planerad att anläggas ca 300 meter nordost om plan-
området.

MARKRADON
1993 gjordes en radonriskbedömning för Öckerö kommun. Resultatet visade att 
Hönö är ett lågriskområde beträffande markradon. Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger den som ska bygga. Om det konstateras att marken innehåller radon ska 
byggnader grundläggas radonsäkrat. Frågan bevakas vid bygglovsgivning. 

LEDNINGAR
Ledningskoll har genomförts. Inom planområdet finns mellanspänningskablar 
för el. Öckerö nät har fiberledning inom föreslaget område. I området finns även 
kommunala ledningar för vatten och spillvatten (tryckavlopp). Ledningar som 
finns inom kvartersmark markeras med u i plankartan. 

SERVICE
Det är relativt nära till kommersiell service på Hönö. Vid Pinans färjeläge finns 
pizzeria/grill och i närområdet finns några mindre butiker. Inom ett avstånd av 
en kilometer västerut ligger en bensinstation med servicebutik samt en större 
livsmedelsbutik.

Bilder: Befintlig industribebyggelse norr om planområdet.
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TRAFIK OCH PARKERING

Gator och trafik

Trafiken inom industriområdet Pinan är idag måttlig och består till stor del av 
transporter till och från befintliga verksamheter, trafik till pendelparkeringen och 
bussar i linjetrafik. En viss ökning av trafiken förväntas vid vissa tider om den 
nya återvinningscentralen anläggs. De flesta besök till anläggningen kommer då 
troligen ske under lov- och helgdagar samt de dagar då stationen har kvällsöppet.

Kollektivtrafik

Tärnvägen trafikeras av bussar till och från Hönö/Fotö och Öckerö/Burö-Hälsö, 
samt av bussar till och från Göteborg. I anslutning till pendelparkeringen finns en 
bussdepå. Hållplats för kollektivtrafik finns i anslutning till färjeläget.

Parkering

Många pendlare åker buss eller samåker till arbetsplatser utanför kommunen, 
varför behovet av såväl bil- som cykeluppställningsplatser bedöms vara stort. Den 
befintliga pendelparkeringen på Pinan innefattar lite drygt 150 P- platser för bil. 
Parkeringen har två infarter från Tärnvägen och den går även att nå från And-
vägen. På sikt behöver parkeringen utökas för att nå kommunala trafikmål om 
överflyttning av trafik från bil till kollektivtrafik. Området Hönö Pinan innehåller 
även ca 430 p-platser för cykel.
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GESTALTNINGSPROGRAM

SYFTE OCH MÅL
Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Tärnvägens industriområde. 
Detaljplanen redovisar markanvändning, utnyttjandegrad, begränsningar av 
markens bebyggande, byggnaders höjd och taklutning. Programmet förtydligar 
detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande projekterings- och 
granskningsinsatser. 

Hönö Pinan utgör kommunens port mot omvärlden och aktuellt planområde är 
bland det första som möter hemvändande invånare och besökare utifrån. Efter-
som planförslaget medför en relativt stor förändring i form av markarbeten och 
exploatering så blir gestaltningen av området och dess byggnader extra viktig. 
Gestaltningsprinciperna ska bidra till ett omsorgsfullt utformat planområde som 
är välkomnande och som harmonierar med övrig bebyggelse inom Pinans indu-
striområde. Syftet är att särskilt beakta områdets exponerade läge och garantera 
en långsiktig helhetsupplevelse. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
De gestaltningsprinciper som beskrivs nedan är vägledande för planbestämmel-
sen f1.  Principerna ska ligga till grund för bygglov och kommande prövningar 
samt för lovfria åtgärder. Nya byggnader och anläggningar ska utformas med 
hänsyn till nedanstående aspekter. Föreslagna åtgärder som överensstämmer 
med dessa ska godtas vid bygglov. Liten avvikelse bör kunna ske om man uppnår 
syftets mål och kvalitet. 

Landskap

Anläggningar i öppna landskap har stor visuell påverkan. Inom planområdet ska 
bebyggelse och anlagd miljö gestaltas med enhetligt formspråk, samordnat mate-
rial- och kulörval samt ha likvärdig karaktär i både form och volym. 

Park

Landskapet i och kring kvartersmarken utformas på ordnat sätt, speciellt med av-
seende på parkanläggning. Verksamhetsområdet har stor andel hårdgjord mark, 
där plantering av träd och buskar är ett kompletterande inslag främst för att 
omgärda området. Staket, stolpar och andra mindre volymer bör följa ett samlat 
mönster för området och vara i enlighet med övrig gestaltning. 

Natur

Vid utformning av element rörande landskapsbild, grönska och vatten och annan 
yttre miljö ska möjligheter att gynna biologisk mångfald, både med avseende på 
land- och vattenmiljöer, beaktas och tillvaratas.
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Byggnader

Byggnader bör präglas av modern utformning i måttlig skala. Byggnader över 50 
meter i längd bör delas upp i harmonierande sektioner, förslagsvis markerat med 
hjälp av volymförskjutning, byggnadselement eller färgsättning. Entréer utförs 
väl synliga och tydliga i liv med fasaden. Skärmtak och takkupor med mera får 
inte ha rundade former, varken horisontellt eller vertikalt. Fasadmaterial bör 
huvudsakligen utgöras av skivmaterial, gärna med inslag av träpanel. Tak ska 
vara sadel- eller pulpettak. Vid pulpettak ska fasaden vara lägst mot Tärnvägen. 
Eventuella solavskärmningar bör vara fasta, antingen med vertikala ribbor över 
glaspartier eller som skärmar. Transparenta byggnader bör undvikas och om så 
sker vara utformade med fågelskydd. Solenergianläggningar, exempelvis sol-
cellspaneler, som inte följer byggnadens form kan kräva bygglov. 

Komplementbyggnader

Den del av planområdet som innehåller korsmark får endast förses med komple-
mentbyggnad i form av anläggning för teknisk försörjning och/eller markparke-
ring. Avsikten med egenskapsbestämmelsen är att möjliggöra exempelvis teknis-
ka ramper med skärmtak för elektrifierade bussar (se bild). Eftersom denna del av 
planområdet vetter mot väg 155 är gestaltningen viktig. Syftet med korsmarken är 
inte att möjliggöra byggnation av förråd eller förrådslängor och planbestämmel-
sen ska därför inte tolkas som att byggnader med täta fasader får uppföras. Detta 
gäller även fasader av exempelvis glas eller plast, även om de är ljusgenomsläpp-
liga. Byggnation enligt ovan angivna begränsningar bör om möjligt inte uppföras 
över u-område för allmännyttiga ledningar. I det fall då detta inte är möjligt kan 
åtkomst till underjordisk ledning komma att kräva rivning.

Bild: Exempel på teknisk ramp och skärmtak för bussar.
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Färg

Färgsättning utgår från ljus till mellanmörk grå kulör. Det gäller främst byggna-
der men även skärmar, plank, containers och andra volymer som färgsätts, såsom 
upplag med ensilage för packade restprodukter. Stuprör och hängrännor bör vara 
av typ alu-zink. 

Plank och upplag

Enligt detaljplanens bestämmelser får prickad mark inte upplåtas för upplag. 
Tillfälliga upplag placeras och utformas med hänsyn till blickfång från vägar och 
anläggningens in- och utfarter. Sopkärl och övrig avfallshantering samt tillfällig 
uppställning av containers ska döljas av plank i naturfärgat trä. 

Stängsel/avskärmning i tomtgräns

Stängsel och grindar ska vara förzinkade och helst utan taggtråd. 

Murar och slänter

Sprängkanter och slänter ska undvikas så långt det är möjligt. Där sådana ändå 
behövs ska höjderna minimeras. Maximal höjd för stödmurar bör inte överstiga 
1,2 meter. Vid behov av högre stödmurar kan marken terrasseras med flera murar 
där plats medges.

Markbeläggning

Hårdgjorda ytor ska utgöras av asfalt som kan kompletteras med markplattor 
närmast byggnaders fasader. Natursten bör markera övergången till naturmark 
och berg. Parkeringsplatser ska beläggas med asfalt med markerade platser av 
betongsten eller liknande.

Skyltar

Skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för trafiksäkerheten, hinder för 
framkomlighet för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller 
hinder för räddningstjänsten, snöröjning eller renhållning. Entréer betonas. 
Fastigheternas huvudskyltning utformas som en pylon vid varje infart. Höjden 
för pyloner får vara max 3 meter. Samtliga pyloner ska vara placerade med sam-
ma avstånd och vinkel vid infarten till varje fastighet. Övrig skyltning ska vara i 
fasad med entrédörr. Skyltar ska linjera med glaspartier, portar och dörrar. Vid 
annan placering ska samråd ske med plan- och byggnadsenheten. Takskyltar 
tillåts inte. 

Riktlinjer för skyltar och skyltning ska i övrigt inhämtas från dokumentet ”Skylt-
program för Öckerö Kommun”. Enligt 8 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) 
krävs inom område med detaljplan bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra 
skyltar. 
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Flaggstänger

Max 3 st flaggstänger i grupp placeras med lika avstånd till infart på varje fastig-
het. Utseende lika belysningsstolpar.

Belysning

Belysningen ska ha rätt placering och placeras på rätt avstånd i förhållande till 
det som ska belysas. Med placering avses även höjder. Samtlig belysning ska vara 
nedåtriktad för att undvika bländning mot såväl väg som sjöfart. Detta gäller 
även för arbetsbelysning under anläggningsskedet. 

Ljuskällan och/eller armaturen ska vara bländfri. Belysningsarmaturer planeras 
övergripande för hela området, så att armaturer och färgtemperaturer harmonie-
ras. Armaturer ska vara galvade, aluminium natur eller varmförzinkade. På fasad 
placeras armatur med kort arm eller utan arm, övrig belysning ska vara på stolpe 
eller pollare. Maxhöjden på stolpar ska vara 6 meter. Denna höjd gäller även pla-
cering på byggnader som kan vara högre. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd               3:e kvartalet 2018 
Granskning        2:a kvartalet 2019 
Antagande          3:e kvartalet 2019 
Laga kraft           3:e kvartalet 2019

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).

ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad, framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmänna platser är gata utanför kvartersmark, gång- och cykelbana samt na-
turmark. Ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av gemensamt dike längs 
med Göteborgsvägen/väg 155 delas mellan Öckerö kommun och Trafikverket. 
Ansvarsfördelningen regleras genom avtal mellan parterna (se avsnittet ”avtal” 
nedan).

Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 

Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamhetens VA-enhet, ansvarar för 
allmänna ledningar för vatten och avlopp fram till anslutningspunkt, samt för 
VA-ledningar i u-områden inom kvartersmark.

Ellevio är ansvarig för elledningar, transformatorstationer och elleverans.

Skanova ansvarar för huvudledningar för tele.

Öckerö Nät ansvarar för fiber inom området samt för fiberanslutning till fastighe-
terna. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. Öckerö kommun äger all mark inom planområdet.

INLÖSEN AV MARK
Inlösen av mark är inte aktuell. 

FASTIGHETSBILDNING 
Ett första led i att genomföra en detaljplan är att fastighetsindelning, ägande och 
rättigheter anpassas till de förutsättningar som planen anger. Detaljplanen utgör 
rättslig grund för fastighetsbildningsåtgärder. Enligt Plan- och bygglagen får 
bygglov inte ges innan berörd fastighet överensstämmer med detaljplanen. 

Exploatör ansöker om fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga 
kraft. Fastighetsindelning kan regleras av Lantmäteriet när detaljplanen vunnit 
laga kraft.

SERVITUT
Det finns idag inga kända servitut inom planområdet. Servitut kan bli aktuella för 
vägar och ledningar till anläggningar inom kvartersmark.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Ingen gemensamhetsanläggning bedöms behöva upprättas i gällande planförslag. 

LEDNINGSRÄTT
Idag går det kommunala VA-ledningar genom planområdet. Merparten av dessa 
ligger förlagda på allmän plats Natur i gällande detaljplan från 1989. För de all-
männa ledningar som ligger förlagda inom kvartersmark införs u-område för att 
möjliggöra säkerställande av deras dragningar i aktuellt planförslag vid genom-
förande.

Nya jordkabelledningar behöver förläggas till nya byggnader. Den som begär om-
byggnad eller ändring av befintliga jordkabelledningar får stå för dessa kostnader.

Det ankommer på respektive huvudman att initiera en ledningsförrättning för att 
säkerställa utrymmen i planen. Samordning av ledningsrätter och samförlägg-
ning av aktuella ledningar bör då ske.
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TEKNISKA FRÅGOR 

BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR
• En massbalansberäkning av de massor som bedöms uppstå vid exploate-

ring kan komma att behövas i ett senare skede.

REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Inför granskning togs följande tekniska utredningar fram:

• Trafikutredning (Atkins 2019-03-29)
• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd (Öckerö 

Kommun 2018-05-30, Rev. 2019-04-09)

Inför samråd togs följande tekniska utredningar fram:

• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd (Öckerö 
Kommun 2018-05-30)

• Dagvattenutredning (Tyréns 2018-05-30)
• Geoteknisk utredning med tillhörande markteknisk undersökningsrapport 

(Tyréns 2018-05-30)
• Bergteknisk utredning (Tyréns 2018-05-30)
• Miljöteknisk markundersökning (Tyréns 2018-05-30)

Utredningarna bifogas planhandlingarna. 

EKONOMISKA FRÅGOR

PLANEKONOMI 
Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet bekostas av kom-
munen. Planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploatör ska stå för alla 
kostnader som projektet direkt medför.

FINANSIERING OCH FÖLJDINVESTERINGAR
Exploatör bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller gatukostnader och 
eventuella investeringar i allmän platsmark enligt avsnittet ”gatukostnader och 
övriga avgifter” nedan. 

Alla schaktningsarbeten för områdets el- och fiberförsörjning inom planområdet, 
samt all förändring av transformatorer och omläggning av ledningar bekostas av 
exploatören. 
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DRIFTKOSTNADER
Öckerö kommun är huvudman för gatunätet och ansvarar för dess drift. Kommu-
nen har kostnader för drift och skötsel av allmän plats gata, gång- och cykelbanor 
samt naturmark. 

GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Gatukostnader och övriga avgifter regleras i exploateringsavtal. Avtalets huvud-
sakliga innehåll redovisas under avsnittet ”avtal” nedan.

AVTAL

MARKANVISNINGSAVTAL
Markanvisningsavtal mellan Öckerö kommun och Svedholms Fastighets AB 
finns för mark inom västra delen av planområdet. Den slutliga avgränsningen av 
området kan komma att justeras inför antagande av detaljplanen. Avtalet inne-
bär att Svedholms Fastighets AB har ensam rätt att förhandla med kommunen 
om förvärv av mark samt övriga villkor avseende exploateringen. Avtalets avsikt 
är att verka för att det inom angivet område uppförs lokaler för verksamheter i 
enlighet med detaljplanens syfte. Avtalets giltighet är två år efter kommunstyrel-
sens beslut, med möjlighet till förnyad markanvisning om rimliga skäl föreligger. 
Kommunstyrelsen beslutade om förnyad markanvisning 2018-03-27 (KS § 62).

EXPLOATERINGSAVTAL
Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande upprättas inför antagande 
av detaljplanen. Exploateringsavtal reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och 
respektive exploatörs ansvar avseende genomförandefrågor. Exempel på avtals-
punkter är:

• Vem som ansvarar för utbyggnad och kostnader för framtida drift samt un-
derhåll av allmän plats.

• Vem som ansvarar för samt bekostar erforderliga tekniska utredningar och 
anslutningar av VA.

• Övriga villkor såsom överlåtelse av avtalet, tillstånd och tidplan samt kost-
nadsansvar vid utebliven detaljplan.

• Hur en tvist hanteras.
• Information om syfte, giltighet m.m
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ÖVRIGA AVTAL
Driftsavtal mellan Öckerö kommun och Trafikverket för gemensamt dike längs 
med Göteborgsvägen/väg 155 upprättas och undertecknas inför antagande av 
detaljplanen. 

Syftet med driftavtalet är att reglera kommunens och Trafikverkets ansvar och fi-
nansiering avseende diket. Den grundläggande tanken är att båda parter har lika 
tillgång till dikets funktion samt ej försvårar eller förhindrar den andra partens 
tillgång till dikets funktion.
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ÖVRIGT

PLANERINGSUNDERLAG OCH KÄLLOR
• Trafikutredning Tärnvägens industriområde - Atkins 2019-03-29

• Dagvattenutredning Tärnvägens industriområde - Tyréns 2018-05-30

• Miljöteknisk markundersökning del av Heden 1:229 och 1:300 Tärnvägen, 
Hönö -  Tyréns 2018-05-30

• Rapport PM Geoteknik Tärnvägen, Öckerö kommun - Tyréns 2018-05-30

• MUR (Markteknisk undersökningsrapport) / geoteknik, Öckerö kommun, 
Tärnvägen, Öckerö kommun - Tyréns 2018-05-30

• Bergteknisk utredning - Tyréns 2018-05-30

• Strandskydd i Öckerö kommun – metodbeskrivning, resultat från strand-
karteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning av Maria Kilnäs 
- Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002.

• Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedömning inom 
delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB 1993-10-06.

• Karaktäristiska vattenstånd, Öckerö - SMHI 2018-02-16

• Utblick Öckerö - En inblick i framtiden - Öckerö översiktsplan 2018

• Översvämningszoner för hav, Hönö Östra - Öckerö kommun 2015

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Handläggare är planarkitekt Petter Leyman vid samhällsbyggnadsverksamheten 
på Öckerö kommun. 

……………………………………………    ……………………………………………

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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BILAGA 1: UTDRAG UR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
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     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.

ORIENTERINGSKARTA

ÖVRIGA HANDLINGAR:TILL PLANEN HÖR:

BESLUT

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

INSTANS

Planbeteckning

Höjdsystem Koordinatsystem

Diarienummer

Detaljplan för

Skala

Öckerö kommun, Västra Götalands län

Tärnvägens industriområde
Del av Heden 1:229 och 1:300

- Plankarta med bestämmelser
- Illustrationsritning (på plankarta)
- Grundkarta (på plankarta)

- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

- Fastighetsförteckning (bifogas ej)
- Utredningar
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     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.
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BILAGA 2: ILLUSTRATION
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GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.
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AlltiBil 

Utökning av verksamheten i Öckerö kommun 

Vi har tidigare utförligt redovisat syftet och omfattningen mm med den planerade 
utökningen av vår verksamhet i kommunen och lämnar här följande kompletteringar. 

Vi har bedrivit vår verksamhet i kommunen, inom Tärnvägens industriområde, sedan ett 
drygt decennium. Vår tydliga erfarenhet är, att det finns en hög efterfrågan på våra tjänster 
inom kommunen, det är alltför många fordonsägare som söker sig utanför kommunen för 
service och reparationer, med än mer onödiga transporter och tidsförluster till följd. 

Verksamheten innehåller idag serviceverkstad, plåt- och lackeringsverkstad och handel med 
motorfordon. Vår ambition är att, tillsammans med kommunerna, utveckla verksamheten 
med fordonsteknisk utbildning, samt med fordonsbesiktning vilket idag helt saknas inom 
kommunen. 

Avsikten är att plåt- och lackeringsverkstaden skall inrymmas i nuvarande lokaler medan 
service- och reparationsverkstad, försäljningslokal, utbildningslokaler samt besiktning skall 
inrymmas i den nya lokalen. 

Det är helt avgörande för en fordonsverksamhet, att en plåt- och lackeringsverkstad ligger 
så nära verkstadsrörelsen som möjligt. De fordon som skall vara föremål för plåtreparationer 
och lackering är så gott som uteslutande även föremål för reparationsåtgärder och alla 
verkstäder eftersträvar att undvika transporter av skadade fordon till skade- och lackerings
verkstädema. Ständiga biltransporter till och från skadeverkstädema för plåtreparationer och 
lackering är inte endast miljömässigt förkastligt, det är även ekonomiskt oförsvarbart och 
förhindrar lönsamhet. 

Den helt avgörande omständigheten för en fungerande lackerings- och plåtverkstad är 
logistiken; korta ledtider är ett krav för att verksamheten skall fungera. Fordon som är 
förbehandlat för lackering skall överhuvudtaget inte vara i en utomhusmiljö, inte heller efter 
lackering under torkprocessen, vilket ställer krav på stora anläggningar eller omfattande 
transporter till och från verkstaden. Närheten till verkstaden är därför mycket viktig. 

I Göteborg med kranskommuner har majoriteten av de etablerade fordonsanläggningarna 
försäljning, service- och reparationsverkstad men sällan någon egen skade- och lackerings
verkstad. Plåt- och lackeringstjänster utförs av inhyrda firmor som ofta är etablerade på 
avstånd från fordonsanläggningen, till och med inom angränsande kommun, vilket medför 
omfattande transporter av skadade fordon i och runt Göteborgsregionen varje dag, vilket är 
mycket kostsamt, anstränger en redan hårt ansträngd trafiksituation och är ett helt 
omodernt sätt att bedriva en verksamhet. Ofta medför av- och pålastningen av 
fordonen på fordonstransportlastbilama ytterligare trafikstörningar och risker, 
eftersom av- och pålastningen regelmässigt sker ute på angränsande gator och andra 
körbanor, eftersom utrymme härför oftast saknas inne på lejdverkstaden område. 

BILAGA 3A: MARKANVISAD VERKSAMHETS EGEN BESKRIVNING AV RÖRELSEN
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Som tidigare har angivits finns anmärkningsvärt nog ingen för allmänheten tillgänglig 
fordonstvättanläggning inom Öckerö kommun. Detta är anmärkningsvärt med hänsyn till 
mängden fordon inom kommunen och det idag självklara förbudet mot att rengöra fordon på 
platser som saknar utrustning för omhändertagande av det förorenade tvättvattnet, såsom 
villafastigheternas garageuppfarter. Allmänhetens tillgång till utvändig och invändig tvätt 
och rengöring av fordon och bilvård i övrigt är därför ett mycket viktigt inslag i den 
planerade utvidgningen av verksamheten, så som har redovisats, men det är även av vikt att 
såväl plåtskade- och lackverkstaden som serviceverkstaden och försäljningsverksamheten 
har så nära till den planerade tvättanläggningen att den kan sörja för hela verksamheten utan 
onödiga fordonstransporter. 

Sammantaget är de ständiga transporterna av skadade fordon i regionen ett omfattande 
trafik-, miljö- och för verksamhetsutövaren ekonomiskt problem som måste undvikas för att 
kunna driva en modem verksamhet. 

Vid vår etablering i Göteborg har vi varit noga med att ha skade- och lackeringsverkstaden 
i anslutning till vår övriga verksamhet. Det är vårt självklara och absoluta krav även vid 
utökningen av verksamheten i Öckerö kommun. 

Det är även lämpligt att karosseri- och lackeringsverkstaden inte inryms i samma lokaler 
som bilförsäljning, kontors- och utbildningsverksamhetema, men det är däremot ett krav att 
lackerings- och plåtverkstaden är i närområdet. 

Utöver den ovan beskrivna viktiga logistiken såvitt avser fordonshanteringen, är närheten 
mellan den befintliga och den utökade verksamheten av stor betydelse för personalens 
arbetssituation och för möjligheterna att fä till stånd en komplett yrkesutbildning på ett 
praktiskt fungerande sätt. 

Förutom effektiv personalresursfördelning har teknikerna dagligen kontinuerlig kontakt med 
varandra rörande pågående arbeten och uppdrag och närheten mellan anläggningarna är 
närmast en förutsättning för effektiviteten i verksamheten. 

Det skulle vara en så omfattande olägenhet om den planerade utvidgade verksamheten inte 
kan utvecklas inom området, på den identifierade platsen, i närhet till befintlig verksamhet, 
att en utvidgning är omöjlig att genomföra. 

Öckerö, den 19 juni 2019 

�el! 
Servicemarknadschef 

Willy Svedholm 
Verkställande direktör 

G 
A.AA.AX:� 

Anders Mixe 
Vice VD 
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AlltiBil Västra Sverige AB   11 februari 2019 
Keith Jordell     
Servicemarknadschef 
 

 
Utökning av verksamheten i Öckerö kommun 

- 
Elbilar och Grön energi 

_________________________________ 
 
 
AlltiBil är en verkstadskedja som ligger i framkant när det gäller innovationer och tekniska 
lösningar inom verkstadssidan av fordonsbranschen. Framtiden inom fordonsindustrin är 
främst elbilar och därmed även kravet på kunskaper och förutsättningar att kunna utföra 
service och underhåll, samt reparationer, av el-fordon.  
 
Kraven på moderna verkstäder och service-center har förändrats, viktigt är bland annat 
förutsättningar för stabil och pålitlig strömtillförsel med hög kapacitet för tester, underhåll 
och laddning, utökade verkstadsytor på grund av kraven på säkerhetsavstånd vid arbeten 
avseende fordons starkströmsdelar mm. Kraven på framtidens fordonservice kommer att 
vara andra än historiskt och vi är övertygande om att utvecklingen kommer att gå mycket 
fort, vilket ställer höga krav på de som har ambition att kunna delta i denna utveckling. 
 
2018 ökade nyregistreringen av el-fordon i Sverige med 50 % jämfört med året innan. Redan 
under innevarande år förväntas elbilsförsäljning uppgå till 13 % av den totala personbils-
försäljningen. Europa har passerat en miljon registrerade elbilar och försäljningen ökade 
totalt med 40 % under 2018, jämfört med 2017. I grannlandet Norge utgjorde el-fordon hela 
37 % av nybilsregistreringen. Samtliga personbilstillverkare erbjuder idag olika slags elbilar.  
 
Volvo har deklarerat att redan i år skall alla nya bilmodeller kunna erbjudas med ett elmotor-
alternativ och att år 2025 skall alla Volvo personbilar vara uteslutande försedda med eldrift. 
Volvos målsättning är, att år 2025 skall det rulla en miljon elektrifierade Volvobilar på den 
globala marknaden. AlltiBil är en auktoriserad Volvoanläggning som skall delta i denna 
utveckling; eftermarknaden är mycket viktig för att nå framgång.  
 
I Öckerö kommun är både andelen Volvo-fordon och antalet Volvoanställda hög.  
 
Vår avsikt är, att kunna utöka vår verksamhet på platsen genom att bland annat bygga upp 
en sådan avdelning med el-ladd-stolpar som utöver för vår egen verksamhet skall kunna 
nyttjas av besökare och av allmänheten, genom systemet med s.k. klippkort/magnetkort, 
vilka medger laddning mot kortbetalning. Närheten till pendel-parkering - färjeläge - 
kollektivtrafik kan förutsättas medföra att en sådan anläggning på sikt kommer att ha en 
mycket hög utnyttjandegrad under stor del av dygnet, även helger. För skärgårdskommunen 
lämpar sig redan dagens el-bilar perfekt, för att ta sig kortare sträckor inom kommunen, samt 
till och från pendelparkering. 

BILAGA 3B: MARKANVISAD VERKSAMHETS EGEN BESKRIVNING AV RÖRELSEN
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Ett viktigt inslag i vår verksamhet, är ambitionen att så långt möjligt vara självproducerande 
av vår el-energi, främst genom solenergi. Sådan småskalig produktion kommer även 
framgent att kräva stora ytor för placering av solcellspaneler, i vårt fall paneler placerade på 
byggnadens tak. För effektivt nyttjande förutsätter vi att överskottsproduktion under 
sommartid kan växlas mot el-tillskott under annan tid av året i samarbete med energi-/ 
nätleverantören. 
 
För att realisera våra planer krävs en möjlighet att kunna utveckla vår befintliga verksamhet 
i enlighet med planförslaget. 
 

--------------------------- 
 
Därutöver måste det vara en samhällsviktig utveckling att minska trafiken från och till 
fastlandet genom att inom kommunen bygga upp de funktioner som idag saknas, ett modernt 
service-center med fordonsbesiktning och en moder anläggning för fordonstvätt.  
 
Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun, inklusive husbilar, merparten 
privatägda. Det finns i princip ingen fordonstvätt inom kommunen. Med beaktande av att 
det sedan många år, av enkelt insedda miljöskäl, är otillåtet att rengöra fordon på andra 
ställen än där det är sörjt för att ta hand om det miljöfarliga spillet i form av tjärpartiklar, 
avfettningsmedel mm, är det av stor vikt och ett angeläget allmänt intresse att man inom 
kommunen på ett modernt, miljöriktigt sätt kan hantera fordonstvätt och övrig rengöring av 
fordon. Att det på angränsande område utanför strandskydd är planerat för tvätthall för 
kollektivtrafikfordon saknar i sammanhanget betydelse, det är bristen på tvätthall för 
allmänhetens och kommunens egna fordon, som är det angelägna.  
 

--------------------------- 
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BILAGA 4: UTDRAG UR REGISTRERINGSBEVIS FÖR MARKANVISAD VERKSAMHET

REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet skapat

Företagsnamnets registreringsdatum

Sida

556603-0747

2000-12-20

2019-04-26 22:15

2018-08-10

2 (3)

851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se

Org.nummer: 556603-0747

Företagsnamn: AlltiBil Västra Sverige AB

Adress:
Aröds industriväg 15
422 43 HISINGS BACKA

Säte: Västra Götalands län, Göteborg kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

                                                                                
                                                                                
Detta är ett privat aktiebolag.                                                 
                                                                                
BILDAT DATUM                                                                    
2000-12-08                                                                      
                                                                                
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL                                                 
                                                                                
Aktiekapital:         100.000 SEK                                               
Lägst.......:         100.000 SEK                                               
Högst.......:         400.000 SEK                                               
                                                                                
Antal aktier:                     100                                           
Lägst.......:                     100                                           
Högst.......:                     400                                           
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR                                         
761112-4871 Svedholm, Willy Owe Nygaard, Rödvägen 87, 475 41 HÖNÖ               
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
641105-0013 Rylander, Lars Magnus, Gottåkravägen 32 A, 236 41 HÖLLVIKEN         
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
630925-8215 Oscarsson, Pehr Olof, Gustavsgatan 3 B, 216 11 LIMHAMN              
671129-6217 Svensson, Per Håkan, Ekstigen 18, 475 35 GRÖTÖ                      
                                                                                
STYRELSESUPPLEANTER                                                             
601220-5057 Nikell, Mats Ivar, Trankärr 115, 442 49 KUNGÄLV                     
800805-4036 Åström, Carl Johan, Trollebergsvägen 94, 227 63 LUND                
                                                                                
REVISOR(ER)                                                                     
556260-2747 BDO Göteborg AB, Box 31094, 400 32 GÖTEBORG                         
            Representeras av: 721029-4976                                       
                                                                                
HUVUDANSVARIG REVISOR                                                           
721029-4976 Blohmé, Anders Gunnar, Sandenvägen 100, 423 43 TORSLANDA            
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