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Inledning
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstad-
komma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och 
försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 
Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans 
pendelparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå 
och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

Planförslaget möjliggör för ytterligare etablering av lokala industriverksamheter i 
direkt anslutning till ett befintligt industriområde. De nya arbetstillfällen planen 
bedöms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal arbets-
kraft, vilket skulle få positiva effekter för kommunen. En utökad service och möj-
ligheten att uträtta ärenden lokalt istället för utanför kommungränsen kan också 
bidra till en minskning av trafiken på väg 155. 

Planförslaget möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga 
bussdepå och tvätthall på Hönö Pinan. Resultatet av en sådan flytt skulle frigöra 
nödvändiga ytor för att utöka kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan. Sambandet är viktigt och av stort allmänt intresse eftersom åtgärden skul-
le kunna främja kollektiva transporter och minskad biltrafik på väg 155 genom 
mindre utpendling från kommunen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 
augusti 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits 
på kommunens anslagstavla och annonserats i ortstidningar. 

Totalt har 14 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 0061/17).

Sammanfattning av synpunkter

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva trans-

porter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det 
är lämpligt att lokalisera miljöstörande verksamheter i anslutning till annan 
miljöstörande verksamhet, att detta är en god hushållning med kommunens 
markresurser. Detta till trots är Länsstyrelsens bedömning att planen behö-
ver justeras/förtydligas med hänvisning till prövningsgrunderna angående 
strandskydd, miljökvalitetsnormerna för vatten och hälsa och säkerhet med 
avseende på buller, risk och förorenade områden.
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• Lantmäteriet upplyser om att det i planbeskrivningen ska framgå vad be-
fintligt markanvisningsavtal inom planområdet reglerar samt vad eventuellt 
kommande exploateringsavtal avser att reglera. Lantmäteriet påpekar ock-
så att eventuella markreservat för allmännyttiga ledningar bör föras in på 
kvartersmark där de behövs för att säkerställa att ledningar kan upplåtas 
med ledningsrätt. Myndigheten anser också att illustration och plankarta bör 
separeras, då det annars kan uppstå missförstånd i tolkningen av handlingen. 

• Trafikverket påpekar att dagvattnet måste hanteras inom planområdet innan 
vidare avledning till befintligt dike. Vidare att delar av befintligt dike som 
idag definieras som vägområde i plankartan har bestämmelsen NATUR, vil-
ket kan ge en begränsning i vilket område som tolkas som vägområde. Tra-
fikverket vill också se ett utfartsförbud mot väg 155 i planområdets södra del, 
samt en trafikutredning som redovisar konsekvenser av tillkommande trafik i 
korsningspunkten Tärnvägen/väg 155.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att 
stabilitetsförhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI 
har därför ingen erinran mot planförslaget.

• Sjöfartsverket har inget att erinra mot planförslaget, men upplyser om att 
anpassning av belysning för att inte verka bländande för sjötrafiken även ska 
gälla för arbetsbelysning under anläggningsskedet.

• Naturvårdsverket avstår att yttra sig.

• Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig.

• Svenska Kraftnät har inget att erinra mot planförslaget och önskar vidare att 
inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att planområdet inte 
förändras.

• SMHI hänvisar till framtida klimatdata, men har ingenting i sak att invända 
mot planförslaget.

• SDN Västra Hisingen och Göteborgs stads stadsbyggnadskontor anser att det 
är positivt att nya arbetstillfällen tillskapas och understryker vikten av att 
trafiksituationen inte förvärras längs den del av väg 155 som går genom Tors-
landa. Remissinstanserna tillstyrker planförslaget.

Synpunkter från övriga
• Västtrafik är positiva till att kommunen ser över möjligheten att utöka be-

fintlig pendelparkering på Pinan, men påpekar att storleken på en ny buss-
depå inom planområdet och depåns funktioner måste detaljstuderas för att 
säkerställa lämpligheten. I det fall kommande detaljstudie visar på ett otill-
räckligt antal uppställningsplatser för bussar och personalparkering, så bör 
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förekomsten av kompletterande ytor utredas och säkerställas. Västtrafik an-
ser också att planområdets östra del bör medge användningen P-plats, i syfte 
att öka planens flexibilitet ytterligare. När det gäller ett fortsatt arbete som 
tar sikte mot eventuella fastighetsöverlåtelser mellan kommunen och Västtra-
fik, måste det säkerställas att planförslaget är genomförbart ur ekonomiskt 
hänseende.

• Ellevio upplyser om att beroende på utformning av området och elbehovet, 
kan en ny nätstation (transformatorstation) behöva placeras inom planområ-
det. Ellevio samtycker till kommunens förslag angående placering av E-om-
råde för ny nätstation, men påpekar att i de fall där befintliga jordkabelled-
ningar måste flyttas eller ändras tillfälligt får den som begär ombyggnad eller 
ändring stå för dessa kostnader. Alla schaktningsarbeten för områdets elför-
sö1jning inom planområdet ska också bekostas av exploatören. För övrigt har 
Ellevio inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.

• Bohusläns museum upplyser om att planområdet inte ligger inom någon 
uttagen kommunal kulturmiljö eller något riksintresse för kulturmiljövården. 
Stiftelsen bedömer att sannolikheten är ytterst liten att påträffa okända läm-
ningar inom planområdet eftersom kända fornlämningar inom och i närhet 
till området är obefintlig. Bohusläns museum har mot bakgrund av detta inget 
att erinra emot ärendet. 

• Öckerö ö-råd finner det föreslagna nyttjande av rubricerat område vara väl 
genomtänkt och välkomnar den föreslagna förändringen, men påpekar att det 
är värt att beakta trafikflöde och tillfarter inom området i det fortsatta arbe-
tet.

Utredningar
Efter samråd har utredningar/kompletterande utredningar utförts för att förbätt-
ra och förtydliga planförslaget.

Utredning
Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-04-05 (Atkins). Utredningen 
omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen 
(väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt på trafiksäker-
het , tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i anslutning till 
in- och utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda förutsättningar att 
genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Den tillkommande trafik som 
planförslaget kan komma att alstra innebär en rekommendation om att vänster-
svängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen förlängs med ca 15 meter. 
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Trafikutredningen omfattar följande:

• Framkomligheten i korsningen Tärnvägen - väg 155 analyseras och eventuell 
påverkan redovisas. Beräkningar och analyser görs i förhållande till resultatet 
av trafikanalys Öckerö kretsloppspark.

• Åtgärdsförlag för att säkerställa framkomlighet till planområdet
• En analys görs avseende trafiksäkerhet i anslutning till in- och utfarter
• Analys/kontroll av möjligheten att disponera planområdet för den planerade 

verksamheten, med avseende på trafik
• Kontroll av ytbehov för bussdepå
• Eventuella åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet

Utredning
Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö Kommun 
(2018-05-30, Rev. 2019-04-09). Lokaliseringsutredningen har inför granskning 
uppdaterats i syfte att anpassas till det reviderade planförslaget i granskning.

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med förslag till bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).

Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstad-
komma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och 
försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 
Planförslaget möjliggör för ytterligare etablering av lokala industriverksamheter 
i direkt anslutning till ett befintligt industriområde. Det andra syftet är att ska-
pa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att 
möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtra-
fikfordon inom planområdet.

Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva transpor-
ter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det är lämpligt 
att lokalisera miljöstörande verksamheter i anslutning till annan miljöstörande 
verksamhet, att detta är en god hushållning med kommunens markresurser. 

Kommunen åberopar flera särkilda skäl för att upphäva strandskyddet. Särkilt 
skäl för att upphäva strandskyddet enligt punkt  4. 7 kap 18 c § MB, att området 
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ge-
nomföras utanför området, kan enligt länsstyrelsen bedömning vara tillämpbart. 
Ytterligare utredningar behövs som förklarar behovet av utdvigningen av den 
pågående verksamheten och att utvidgningen av verksamheten inte kan göras ut-
anför området. Slutligen behöver kommunen visa på att behovet av utvidgningen 
av den pågående verksamheten väger tyngre än strandskyddets intressen.

Kommunen behöver också bearbeta planen med avseende på prövningsgrunder-
na miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet samt risken för olyckor enligt anvis-
ningarna nedan för att planen ska vara genomförbar. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken 
för olyckor, strandskydd samt miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfreds-
ställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.
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Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna.

Strandskydd
Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  2. Att området är genom en väg, järn-
väg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att Tärnvägen är tillräck-
ligt avskiljande för att särskilt skäl punkt 2 ska kunna vara tillämpbart. Stöd till 
Länsstyrelsens bedömning finns MÖD M-10315-16 som anger att vägen för att 
betraktas som avskiljande måste vara sådan att allmänheten typiskt sett avstår 
från att passera. Vägen i domen hade en årsmedelsdygntrafik på 855-1000 fordon 
varav 55 tunga fordon. Hastighetsbegränsningen var 70 km/h. Vägen var asfalte-
rad och saknade mittlinje. Vägen i domen ansågs inte vara tillräckligt avskiljande 
för att särskilts skäl punkt 2 skulle kunna tillämpas. 

Väg 155:s eventuella avskiljande effekt kan enligt Länsstyrelsens bedömning inte 
användas för att upphäva strandskyddet inom planområdet eftersom väg 155 
inte går mellan planområdet och strandområdet. Kommunens bedömning om att 
området är oanvändbart för rekreation på grund av att området anses vara avsku-
ret och svårtillgänglig på grund av vägarna innebär inte heller att särskilda skäl 
enligt punkt 2 föreligger.  

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  4. Att området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

Kommunen anger i planbeskrivningen att området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet.  Den pågående verksamheten  som beskrivs i planbeskriv-
ningen är en bilverkstad med service och reperationsmöjligheter.

Verksamheten ska genom föreslagen planändring utvidgas med bilbesiktning, 
tvätthall, försäljning, administration samt möjligheten att bedriva teknisk ut-
bildning. Länsstyrelsen finner att särskilt skäl punkt 4 kan vara tillämpbart men 
ytterligare utredningar behövs som förtydligar verksamhetens behov av utökning 
och varför utvidgningen inte kan göras utanför området. Med området menas här 
Pinan industriområde inklusive området söder om väg 155. 
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Slutligen behöver en vägning av behovet av utvidgningen och utvecklingens på-
verkan på strandskyddets syften göras. Här behöver kommunen tydligare beskri-
va de värden som planområdet besitter eller kan besitta för allmänheten idag och 
i framtiden. Utgör den del av planområdet som innefattas av strandskydd en ut-
siktsplats med utblick över havet? Det är trots allt en upphöjd punkt inom områ-
det. Vilka alternativa platser finns i närområdet där allmänheten kan vistas samt 
blicka ut övre havet?  Att det ej föreligger några höga värden kopplat till växt- och 
djurlivet finns redan påvisat i kommunens naturvårdsplan, så här behöver kom-
munen inte göra några kompletteringar.

Notera att det bara är verksamheten (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, admi-
nistration samt möjligheten att bedriva teknisk utbildning) som kommunen ska 
påvisa väger tyngre än strandskyddets intressen. Detta då bussdepå och tvätthall 
för kollektivtrafikfordon ligger utanför strandskyddszonen i detaljplanen. 

I beskrivning av syftet med detaljplanen behöver kommunen tydligare påtala att 
det rör sig om en utvidgning av en befintlig verksamhet. Som det ser ut nu ges 
intrycket att det handlar om etablering av nya verksamheter, något som ej utgör 
ett skäl för att få strandskyddsdispans för med åberopande av särkilt skäl punkt 4 
i 7 kap 18 c § MB.

Länsstyrelsen finner att verksamheten (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, 
administration samt möjligheten att bedriva teknisk utbildning) kan ses vara av 
visst allmänt intresse då syftet är att få ner antalet resor utanför kommunen på 
den hårt trafikerade väg 155, men vill understryka att det ej lever upp till kriteriet 
angeläget allmänt intresse, se förklaring nedan. 

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  6. Att området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Det är mycket ovanligt att punkt 6 används som särskilt skäl för att upphäva 
strandskyddet. Det behöver vara mycket speciella omständigheter som är mer 
eller mindre unika till sin karaktär. Av det som framgår i planhandlingarna be-
dömer Länsstyrelsen att utvecklingen inte är unik eller mycket speciellt på så sätt 
att särskilt skäl punkt 6 är tillämpbart för att upphäva strandskyddet.

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  5. Att området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. 

Kommunen har inte angett särskilt skäl punkt 5 i 7 kap 18 c miljöbalken. Länssty-
relsen väljer ändå att redogöra för Länsstyrelsens bedömning i den frågan efter-
som den framtagna lokaliseringsutredningen har karaktären att ifrån början syfta 
till 5.e skälet.  Mot bakgrund till den information som finns i planhandlingarna är 
Länsstyrelsens bedömning att särskilt skäl punkt 5 inte är tillämpbart i detta fall. 
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Länsstyrelsens är mycket tveksam till att utvecklingen inom det strandskyddade 
området (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, administration samt möjligheten 
att bedriva teknisk utbildning)  skulle innebära långsiktiga fördelar för samhället. 
Stöd i den bedömningen finns i en vägledande dom hos mark- och miljööverdom-
stolen (MÖD P 15 2930-15) gällande en semesteranläggning där det visar på att 
det att en utveckling som enligt kommunen skulle innebära stora positiva effek-
ter för kommunen och länet inte var tillräckligt för att anses som ett angeläget 
allmänt intresse, eftersom den planerade åtgärden bör ge fördelar för samhället 
på lång sikt. 

Den eventuella minskning av trafiken på väg 155 som möjligen kan ske med an-
ledning av planens genomförande bedöms inte vara av den grad att det kan anses 
som ett angeläget allmänt intresse. Att köra till fastlandet för att besikta bilen är 
enligt Länsstyrelsens bedömning inte orimligt. I utredningen står det att tillgång-
en till auktoriserad bilverkstad finns men att tillgången är bristfällig, det verkar 
också finnas en biltvätt. Även om det inte är en manuell biltvätt finns det i alla fall 
troligtvis möjlighet att tvätta bilen på ett miljöriktigt sätt. 

Det kan också vara bra att känna till att de omständigheter att kommunen genom 
markanvisningsavtal har bundit sig att överlåta yta för verksamheterna saknar 
betydelse vid bedömning om intresset kan tillgodoses utanför området, stöd i den 
bedömningen finns i dom MÖD M6776-15. 

Notera att bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon ligger utanför strand-
skyddszonen i detaljplanen och inte behöver tas med vid bedömningen av om skäl 
för strandskyddsdispens föreligger.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Den aktuella vattenförekomsten är Stora Kalvsund (SE574330-114000). Enligt 2 
kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, 
enligt 5 kap miljöbalken överträds.

Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planförslaget inte kommer 
att påverka miljökvalitetsnormerna negativt. Det är dock viktigt att kommunen i 
det fortsatta planarbetet motiverar varför planförslaget inte medför att MKN för 
vatten försämras i första hand med avseende på föreslagen markanvändning och 
dagvattenhantering samt med avseende på föroreningar i grundvattnet. 

Hälsa och säkerhet 

Buller

Det framgår av planen att tänkta verksamheter kommer stå för en viss ökning 
av trafiken till och från området, men aktuellt planförslag bedöms inte påverka 
situationen på väg 155 negativt. Det behöver genomföras en bedömning av om 
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trafiken till området och verksamheterna ger upphov till ökat buller vid närbeläg-
na bostäder. I det fall det finns risk att riktvärden avseende industri- och annat 
verksamhetsbuller respektive trafikbuller överskrids vid bostäder behöver åtgär-
der hanteras i planen.

Risker

Planområdet ligger invid väg 155 som av Länsstyrelsen är utpekad som rekom-
menderad väg för transport av farligt gods. Länsstyrelsens riskpolicy ska därför 
tillämpas vilken anger att vid exploatering inom 150 meter från farligt godsled 
ska riskhanteringsprocessen beaktas.

Någon riskutredning finns inte framtagen för planförslaget. I planbeskrivningen 
finns en rubrik, Risk och störning, där bland annat väg 155 tas upp. Där be-
skrivs ett säkerhetsavstånd inom kommunen på 30 meter till farligt godsleder. 
Länsstyrelsen förespråkar 30 meter byggnadsfritt avstånd till farligt godsleder, 
vilket uppfylls här. Däremot behövs en riskbedömning göras om några ytterli-
gare skyddsåtgärder är relevanta att införa utifrån närheten till väg 155 och dess 
riskbild och den verksamhet som tillåts enligt planen. Det kan till exempel röra 
sig om fasadkrav på byggnaden eller utrymningsvägars placering.

I planbeskrivningen anges också att acetylen används inom området Pinan 
och att hela planområdet ligger inom riskzonen 300 meter vid eventuell brand. 
Kommunen skriver att detaljplanen inte reglerar denna risk då den primärt är 
en tillsyns- och tillståndsfråga för de verksamheter där acetylen förekommer.  
Kommunen behöver visa var dessa verksamheter befinner sig, var acetylenen 
förvaras samt vilka mängder det rör sig om. Kommunen behöver också beskriva 
eventuell påverkan på planen utifrån det avstånd som finns mellan planområdet 
och acetylenbehållarnas placering. Om det är lösa behållare finns krav på avstånd 
beskrivna i SÄIFS 1998:7 kap 5. Där framgår att avstånden mellan lös behållare 
med brandfarlig gas och kringliggande objekt ska vara så stora att betryggande 
skydd erhålls. Avstånden ska:

• begränsa risken för brand och explosion i omgivningen,
• begränsa risken för brandspridning inom anläggningen,
• begränsa risken för brand i omgivningen vid brand i anläggningen, och
• göra det möjligt att utrymma området kring anläggningen vid brand innan 

kritiska situationer uppstår.

Kan planen ha någon påverkan på framtida tillstånd för de verksamheter som 
idag hanterar acetylen?

Förorenade områden

En miljöteknisk markundersökning har genomförts för området som visar på 
förekomst metaller samt tyngre alifater i den östra delen av planområdet. Ingen 
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av de analyserade jordproverna överskrider riktvärden för mindre känslig mar-
kanvändning (MKM). En upplysning finns på plankartan om att anmälningsplikt 
för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. Provtagning har även skett av grundvattnet och analyser 
visar på mycket hög halt av metallerna koppar och zink samt måttliga halter av 
arsenik. Det framgår också på plankartan att eventuellt länshållningsvatten i 
samband med entreprenad renas innan avledning. 

Länsstyrelsen anser att föroreningarna av mark och grundvatten har hanterats i 
tillräcklig utsträckning i planen.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015)

Förhållande till ÖP

Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018-06-14. 
I översiktsplanen påtalar kommunen att tillgången på exploaterbar mark är be-
gränsad och att kommunen därav vid planläggning måste göra noggranna avväg-
ningar vid valet av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som 
kan komma att uppstå för marken i framtiden. Genom att placera nya verksamhe-
ter i eller nära befintliga industriområden ökar möjligheterna att reservera andra 
områden som är mer lämpade för t.ex. bostadsändamål. Vikten av att utveckla 
industriområdet Pinan för nyetablering av verksamheter inom området beskrivs 
tydligt i översiktplanen.

Allmänna intressen

God hushållning

Att anlägga nya miljöstörande verksamheter i eller nära en befintliga industri ut-
gör en god hushållning med marken i kommunen.  Då tillgången på exploaterbar 
mark är begränsad i kommunen är det extra viktigt att noggranna avvägningar 
görs vid valet av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som 
kan komma att uppstå för marken i framtiden.

Naturmiljö
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att inga naturvärden finns på 
platsen som förhindrar föreslagen exploatering.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning

Miljöfarlig verksamhet 

Anläggning för tvättning av fler än 5 000 personbilar per år eller fler än 1 000 
andra motordrivna fordon per kalenderår är anmälningspliktig miljöfarlig verk-
samhet enligt 23 kap Miljöprövningsförordningen. Anmälan ska ske till kommu-
nens bygg- och miljönämnd. Det är viktigt att planen möjliggör de krav, t.ex. på 
vattenrening som kommer att ställas i samband med anmälan. 

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram.  

Kommentar
Strandskydd 
Planbeskrivningen kompletteras inför granskning med ytterligare redo-
görelse som stödjer tre särskilda skäl för upphävande av återinträdande 
strandskydd. Planbeskrivningen innehåller också en redogörelse för den 
planerade utvecklingens påverkan på strandskyddets syften samt för vilka 
alternativa platser i närområdet som kan uppfylla dessa syften. En sam-
manfattning följer nedan.

Utvecklingens påverkan på strandskyddets syften 
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 översiktsplan, så är det inte troligt att planområdet kommer 
besitta höga rekreativa värden för allmänheten i framtiden. 

Vad gäller allmänrättslig tillgång till strandområdet så är det också viktigt 
att påpeka att området närmast strandlinjen inte berörs av planförslaget 
och att det därmed även fortsättningsvis omfattas av strandskydd. Området 
är utfyllt med sprängsten och utfyllnaden är ca 20 meter bred längs med 
hela Tärnvägens sträckning mot vattnet. Detta bedöms vara en tillräckligt 
bred passage för att uppfylla strandskyddets syfte om allmänrättslig till-
gång till strandområden. Det innebär att förutsättningar för allmänheten 
att vistas vid vattnet och området närmast strandlinjen finns oaktat ett upp-
hävande av strandskyddet inom planområdet. 
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Alternativa platser för allmänheten 
Den nordvästra delen av Hönö Pinan är oexploaterad och bedöms ha ett hö-
gre värde för allmänheten än föreslaget planområde på grund av den goda 
förekomsten av orörda strandområden (se bild). Området pekas ut i kom-
munens översiktsplan som en lämplig anslutning för en ny cykelväg mellan 
Öckerö hamn och Hönö Pinan. Genomförs cykelvägen fullt ut så kommer 
området att ytterligare tillgängliggöras för allmänheten och därigenom 
bli en naturlig plats för rekreation. Planförslaget underlättar för en sådan 
utveckling då cykelvägen genom planens genomförande får planstöd inom 
föreslaget planområde.

Söder om planområdet och väg 155 finns ett motsvarande höjdparti som 
bedöms vara av ett större värde för allmänheten. 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 bostads-
bebyggelse och en skola och är mer tillgänglig för allmänheten då den är 
placerad på ett sådant sätt att inga vägar behöver passeras för att nå den. I 
anslutning till 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.

Särskilt skäl, punkt  2: Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen. 
Länsstyrelsen bedömer att väg 155 inte kan ses som avskiljande då vägen 
inte går mellan planområdet och strandområdet. I den dom som Länssty-
relsen hänvisar till anges att en väg för att betraktas som avskiljande måste 
vara sådan att allmänheten typiskt sett avstår från att passera. Även om 
Länsstyrelsen i sitt yttrande menar att domen i första hand ska tolkas i 
samband med Tärnvägens avskiljande effekt, så anser kommunen att vägen 
inte kan ses isolerad vid en bedömning av tillgängligheten till platsen och 
att samma tolkning borde göras beträffande väg 155. Detta eftersom väg 
155 först måste passeras för att nå såväl Tärnvägen som planområdet och 
området närmast strandlinjen. 
Den sammantagna barriäreffekten av vägarna runt planområdet bedöms 
vara stor och begränsar möjligheten för människor och djur att vistas i 
området. Tärnvägen, som sträcker sig längs planområdets norra och västra 
del, är huvudgata inom Pinans industriområde och trafikeras av såväl bil- 
och busstrafik som tunga transporter. Vägen saknar säkra övergångar för 
gående och har i dagsläget ingen skyltning, vilket innebär att hastigheten 
ofta är hög. Göteborgsvägen/väg 155 som ligger söder om planområdet är 
kommunens i särklass mest trafikerade sträcka och även här saknas möjliga 
och säkra övergångar för gående. Vägen trafikeras idag av drygt 7 700 for-
don per årsmedeldygn längs sträckan, varav drygt 500 är tunga fordon eller 
lastbilar. Vägen har en skyltad hastighet på 50 km/timme men det är inte 
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ovanligt att hastigheten överskrids, speciellt i riktning mot färjan vid Pinans 
färjeläge. Den naturliga platsen för en passage är vid korsningen mellan 
väg 155 och Hedens byväg/Tärnvägen. Korsningen saknar övergångar för 
oskyddade trafikanter och trafikrörelserna är svåra att förutse då korsning-
en inte är signalreglerad. Detta gäller i synnerhet när trafik passerar till och 
från Pinans industriområde samtidigt som trafik anländer från färjan.

Särskilt skäl, punkt 4: Området behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. 
Kommunen har inom planområdet ett markanvisningsavtal med en verk-
samhetsutövare som vill utvidga en pågående verksamhet inom Pinans 
industriområde. Kommunen har efter samråd av planförslaget haft möten 
med verksamhetsutövaren i syfte att få en tydligare bild av vilka behov 
utvidgningen ska tillgodose. Alternativa lokaliseringar har även undersökts 
med hänsyn till verksamhetens behov (se Lokaliseringsutredning angående 
upphävande av strandskydd som bifogas planhandlingarna). Kommunen be-
dömer att en utvidgning i enlighet med verksamhetens behov inte är möjlig 
utanför föreslaget planområde. Det finns flera faktorer som har betydelse för 
var utvidgningen av verksamheten kan ske. Skälen utgår från verksamhet-
ens behov och har i olika grad att göra med såväl krav på ytor som geogra-
fiska förutsättningar. Planbeskrivningens avsnitt om strandskydd redogör 
mer utförligt för dessa skäl men en sammanfattning följer nedan: 

• En utvidgning i enlighet med verksamhetens behov förutsätter stora ytor. 
Tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen, särskilt 
med hänsyn tagen till att marken ska vara lämplig för ytkrävande verk-
samheter av detta slag. 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. Planom-
rådet rymmer också möjligheter för de behov av teknisk försörjning som 
verksamhetens utvidgning kräver.

• Verksamhetsutövaren har idag en mindre service- och reparationsverk-
stad inom Pinans industriområde. Denna del av verksamheten är tänkt 
att finnas kvar vid en utvidgning men den ska expandera för att kunna 
möta framtida behov. Service och reparation av fordon innebär oftast 
att besökande lämnar sina fordon på platsen. Närheten till kollektiva 
transporter och till färjeläget på Pinan har därför varit viktiga förut-
sättningar när verksamhetsutövaren först etablerade sig i området och 
är fortsatt viktiga vid en utvidgning av verksamheten.  

• En avsikt med verksamhetsutövarens utvidgning är att möjliggöra för en 
avdelning med laddstolpar för elfordon som ska kunna nyttjas av såväl 
den egna verksamheten som av besökare och allmänhet.  
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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. 

• Verksamhetsutövaren vill med utvidgningen möjliggöra för en bilprov-
ningsanstalt för besiktning av fordon. Eftersom bilbesiktning saknas i 
kommunen är det positivt om en sådan anstalt är tillgänglig för så många 
kommuninvånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk 
då området passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen. 

• En utvidgning skapar förutsättningar för att bedriva teknisk utbildning 
kopplad till verksamhetens funktioner, bland annat gällande kunskaper 
om service, underhåll och reparationer av elfordon. Närheten till kollek-
tivtrafiknoden Hönö Pinan och färjeförbindelsen till fastlandet underlät-
tar för besökare och deltagare att ta sig till och från utbildningslokalerna. 

• Verksamhetsutövaren är idag aktiv på flera platser inom regionen. En 
utvidgning i enlighet med förslaget möjliggör för en lokalisering av verk-
samhetens centrala administrativa funktioner inom Öckerö kommun. 
Detta skapar i sin tur viktiga arbetstillfällen inom kommunen och bidrar 
till att stärka kommunens näringsliv.

• Verksamhetsutövaren kommer genom sin utvidgning kunna erbjuda en 
anläggning för kontrollerad egentvätt av fordon, något som helt saknas 
inom kommunen idag. Det finns också tankar på att en sådan anläggning 
ska kunna drivas av föreningar inom kommunen, vilket ytterligare skulle 
stärka det allmänna intresset och bidra till positiva effekter för samhäl-
let. Eftersom anläggning för egentvätt av bilar saknas i kommunen är 
det positivt om en sådan är tillgänglig för så många kommuninvånare 
som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området passe-
ras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen.

• Ett viktigt inslag i verksamhetens utvidgning är ambitionen att så långt 
möjligt vara självproducerande på el, främst genom solenergi. Sådan 
småskalig produktion kräver stora ytor för placering av solcellspaneler, 
primärt placerade på byggnadens 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.

Särskilt skäl, punkt 5: Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Planförslagets användningsområden inom kvartersmark har justerats mel-
lan samråd och granskning. Justeringen innebär att all kvartersmark nu har 
samma användning och bestämmelser.  
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Syftet med justeringen är att öka förslagets flexibilitet och förbättra möjlig-
heten för kommunen att bestämma hur marken ska disponeras med avsikt 
på framtida behov. Detaljplanens nuvarande utformning aktualiserar en 
prövning av upphävande av strandskyddet med hänvisning till punkt 5 en-
ligt nedanstående skäl: 

Kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö Pinan har i dagsläget en 
hög beläggningsgrad och kapaciteten behöver utökas. Planförslaget möjlig-
gör en sådan expansion, antingen genom att ytor frigörs vid en omlokalise-
ring av Västtrafiks befintliga bussdepå och tvätthall till planområdet eller 
genom att anlägga ytterligare en pendelparkering inom planområdet. Sam-
bandet är viktigt och av ett angeläget allmänt intresse eftersom åtgärden 
skulle främja kollektiva transporter och minskad trafik på väg 155 genom 
mindre utpendling från kommunen. 
Närheten till busshållplatsen och Västtrafiks personalutrymmen vid Pinans 
färjeläge förutsätter en omlokalisering av bussdepån inom närområdet. Med 
närområdet avses här Pinans industriområde, där föreslaget planområde 
utgör den enda återstående exploaterbara marken med tillräcklig yta för att 
kunna tillgodose föreliggande behov. 

Detaljplanens illustration visar ett scenario där bussdepå och tvätthall för 
kollektivtrafikfordon är förlagd till planområdets östra del, men förslaget 
rymmer också möjligheten att disponera området på andra sätt. En möjlig 
alternativ utformning är att istället lokalisera bussdepån i den västra delen 
av planområdet. Det är också möjligt att anlägga en pendelparkering med 
eller utan parkeringshus inom detta område, även om avståndet till buss-
hållplats och färjeläge medför sämre förutsättningar för en sådan lösning. 
Möjligheten att genomföra en alternativ utformning enligt ovan förutsätter 
att strandskyddet hävs inom planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
De verksamheter som planeras för området innebär troligen en stor andel 
hårdgjorda ytor och tillkommande koncentration av föroreningar i dag-
vattnet. Det krävs därför såväl fördröjning och rening av dagvattnet inom 
respektive fastighet innan avledning från fastigheten sker. En generell be-
stämmelse om rening och fördröjning av dagvatten infördes på plankartan 
inför samråd. 

Det är dock tveksamt om denna bestämmelse har lagstöd och den har därför 
ersatts av en mer utförlig redogörelse av dagvattenhanteringen för plan-
området i planbeskrivningen. Ytterligare information om behov av rening 
av dag- och spillvatten, bland annat genom oljeavskiljare, läggs till i planbe-
skrivningen.  
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Planbeskrivningen kompletteras även med förslag på dagvattenhantering 
för framtida förhållanden och exempel på vilken typ av reningssystem för 
dagvattenbrunnar som kan användas, samt vilka föroreningshalter detta 
system kan minska. Informationen har stöd i den dagvattenutredning som 
tagits fram inför samråd. Planbeskrivningens avsnitt om dagvatten klargör 
att rekommendationerna behöver följas för att säkerställa att exploatering-
en inte medför en ökning av dagvattenflödet eller en försämring av MKN för 
vatten. Plankartan kompletteras också med bestämmelsen (n1) som säker-
ställer 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. 

Med kompletteringarna ovan så anser kommunen att bedömningen om att 
MKN för vatten inte kommer försämras är motiverad och hanterad i plan-
förslaget.

Hälsa och säkerhet - Buller 
De verksamheter som kan bli aktuella inom planområdet kommer huvud-
sakligen bedrivas dagtid, vilket också innebär att merparten av den tillkom-
mande trafiken 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 planområdet. Med beaktande av det relativt stora avståndet 
till närliggande bostäder så bedöms risken för störning från den tillkomman-
de trafik som förslaget kan komma att alstra som försumbar. Trafiken till den 
verksamhet som är inriktad mot personbilar 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 planområ-
det bedöms inte öka trafiken alls eftersom de kollektivtrafikfordon 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 in-
omhus och bedöms därmed inte ge upphov till ökat buller i omgivningen. Om 
en bussdepå uppförs inom planområdet kommer även tvättning och even-
tuell 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 bussrö-
relser sker under dagtid. 

Mot bakgrund av ovan beskrivna förutsättningar bedömer kommunen att 
riktvärden för verksamhets- och trafikbuller inte kommer att överskridas på 
grund av planens genomförande.
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Hälsa och säkerhet - Risk 
En översiktlig riskbedömning har gjorts i samråd med räddningstjänsten in-
för granskning. 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 och beskrivs i kort-
het nedan. En mer utförlig redogörelse finns i planbeskrivningens avsnitt om 
risk och störning. Ytterligare reglering i form av sannolikhetsreducerande 
åtgärder är svårt då kända riskkällor ligger utanför planområdet. 

Detaljplanen reglerar säkerhetsavståndet till väg 155 genom prick- och kors-
mark, vilket innebär att inga byggnader där människor vistas får uppföras 
inom det rekommenderade säkerhetsavståndet 30 meter från närmaste 
körbanas mitt. Bestämmelser om störningsskydd som syftar till att möjlig-
göra skydd för störningar från omgivningen införs också på plankartan. 
Med omgivningen menas här väg 155 i egenskap av transportled för farligt 
gods. Bestämmelserna m1 och m2 reglerar placering av utrymningsvägar 
i förhållande till väg 155 respektive placering av friskluftsintag. Planbe-
skrivningen kompletteras även med ytterligare information gällande befint-
liga riskämnen inom Pinans industriområde, var de är placerade och vilka 
mängder det handlar om.  

Räddningstjänsten bedömer sannolikheten som liten för att detaljplanen 
kommer ha någon påverkan på framtida tillstånd för de verksamheter som 
idag hanterar acetylen eller andra riskämnen inom området. Detta eftersom 
ingen användning av acetylen inom området är tillståndspliktig då storleken 
på behållarna underskrider sådana riktvärden. Beroende på tillkommande 
verksamheters innehåll kan t.ex. brandkrav tillkomma, men då dessa beak-
tas i annan lagstiftning och vid bygglov så behövs ingen reglering genom 
planbestämmelse.   

Hälsa och säkerhet - Förorenade områden 
Noterat.

Synpunkter enligt annan lagstiftning - Miljöfarlig verksamhet 
Detaljplanen anses genom befintliga planbestämmelser och kompletteringar 
möjliggöra de krav på vattenrening som kan ställas i samband med eventu-
ell anmälan om miljöfarlig verksamhet. Kompletteringarna avser här ytter-
ligare redogörelse för rening av vatten i plankarta och planbeskrivning (se 
kommentar angående MKN för vatten ovan).

Synpunkter enligt annan lagstiftning - Behovsbedömning 
Noterat.
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Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats: 

Illustrationer i plankartan 
Då plankartan är ett juridiskt bindande dokument och illustrationsritningen 
inte är det kan det finnas en poäng med att separera illustrationsritningen från 
plankartan och istället låta den utgöra en del av planbeskrivningen. Detta för att 
undvika missförstånd i tolkningen av handlingen. 

Ledningar 
I planbeskrivningen nämns att nya jordkabelledningar behöver förläggas till nya 
byggnader. Om det innebär att ledningarna förläggs inom kvartersmark där något 
markreservat för allmännyttiga ledningar inte gjorts ännu bör det övervägas att 
lägga ut ett sådant för att säkerställa att ledningarna kan upplåtas med lednings-
rätt. 

Genomförandeavtal 
I planbeskrivningen nämns att markanvisningsavtal har upprättats och att explo-
ateringsavtal kommer att upprättas. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, 
om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avta-
lens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.

Det kan tydliggöras i planbeskrivningen vad markanvisningsavtalet reglerar samt 
vad exploateringsavtalet avser att reglera. Det kan även förklaras mer ingående 
vad exploatören respektive kommunen är skyldiga att bekosta och inte.

Kommentar
Illustrationer i plankartan 
Illustrationen behålls på plankartan då avsikten är att den ska underlätta 
förståelsen av områdets skala och möjliga disponering. Ett förtydligande om 
att illustrationen inte är juridiskt bindande införs på plankartan. 

Ledningar 
U-område för befintliga allmännyttiga ledningar inom kvartersmark finns 
redan i samrådsförslaget. Nya ledningar till pump- och transformatorstatio-
ner avses förläggas på allmän plats. Användningsslaget allmän plats omger 
hela planområdet, vilket också innebär att det finns goda möjligheter för an-
slutningspunkter till föreslagen kvartersmark. Kommunen bedömer därmed 
att ytterligare u-områden inom kvartersmark inte är nödvändiga. 
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Genomförandeavtal 
Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med en redovisning om 
kommande exploateringsavtals huvudsakliga innehåll och information om 
innehållet i befintligt markanvisningsavtal.

Trafikverket

Ärende 
Trafikverket har av Öckerö kommun fått ovan rubricerade ärende för samråd. 
Planförslaget syftar till att åstadkomma mark för lättare industri med adminis-
tration och försäljning samt möjliggöra för en expanision av Hönö Pinans befint-
liga pendelparkering genom att lokalisera bussdepå och tvätthall för fordon inom 
planområdet. 

Planområdet är i direkt anslutning till den statliga väg 155 Göteborgsvägen för 
vilken Trafikverket är väghållare. Väg 155 är utpekad som en del av det funk-
tionellt prioriterade vägnätet med avseende på dagliga personresor samt kollek-
tivtrafik. Längs planområdet trafikeras vägen av 7723 fordon per årsmedeldygn 
(ÅDT) varav 536 är lastbilar (uppmätt januari 2017). Väg 155 har på sträckan en 
skyltad hastighet på 50 km/h. 

Synpunkter 

Dagvatten 

Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte inver-
kar menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift 
eller brukande (enligt Väglagen § 43). Vattentjänstlagen klargör att det kommu-
nens ansvar att inom samlad bebyggelse säkerställa att dagvatten omhändertas 
och behandlas i nödvändig omfattning innan det leds ut i recipient eller motsva-
rande. Trafikverket kan därför inom samlad bebyggelse principiellt inte ta emot 
vatten från andra verksamheter till diken längs statliga vägar. Om ingen annan 
lösning kan finnas måste kommunen kontakta Trafikverket för vidare diskussio-
ner om principer för hur dagvattenfrågan kan lösas. 

Vägområdet är definierat som det område som krävs för vägens funktion, inom 
detta område för en statlig väg bär Trafikverket ansvar för bland annat skötsel. 
Trafikverket tolkar plankartan som att bestämmelsen NATUR1 inkluderar en del 
av diket. Detta kan ge en begränsning i vilket område som tolkas som vägområde 
för väg 155. Om plangränsen inte flyttas bör även detta diskuteras vidare mellan 
Trafikverket och kommunen för att regleras. 
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Planbestämmelser

Planbestämmelsen NATUR1 omöjliggör inte av sig själv utfart mot väg 155. Enligt 
Boverket kan viss fordonstrafik, till exempel för att nå anläggningar, tillåtas inom 
planbestämmelsen NATUR. Trafikverket kommer i detta läget inte tillåta nya 
utfarter mot väg 155. Trafikverket anser därför att plankartan bör kompletteras 
med utfartsförbud mot väg 155. Trafikverket föreslår att södra sidan av planom-
rådet kompletteras med utfartsförbud på liknande vis som norra sidan för att 
tydliggöra förutsättningar för exploatörer. 

Trafikalstring 

Kommunen anger att planförslaget inte kommer att påverka trafiksituationen på 
väg 155 negativt. Trafikverket ser att förslaget med största säkerhet inte kommer 
att påverka situationen på väg 155 på Hisingen negativt men ser att det finns en 
risk att korsningenspunkten väg 155/Tärnvägen påverkas. Kommunen bör visa 
att förslaget inte ger negativa konsekvenser i korsningspunkten. En jämförelse 
kan göras med trafikutredningen som gjordes tillhörande Detaljplan för del av 
Heden 1:300 (Öckerö Kretsloppspark), Hönö för vilken det redovisades påverkan 
på korsningspunkterna. När även denna exploatering adderas till tidigare antag-
na detaljplanen för kretsloppsparken finns det en risk att situationen förändras. 
Trafikverket anser att en tydligare redovisning till kommunens bedömning att 
väg 155 inte kommer att påverkas krävs till granskningsskedet av planen. 

Övrigt 
Trafikverket vill informera om att man har påbörjat åtgärdsvalsstudien ÅVS Väg 
155, Torslanda – Öckerö som syftar till att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 
155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö. Studien beräknas vara färdigställd i 
december 2019. En hemsida har även lagts upp på: www.trafikverket.se/avs-va-
stra-gotaland. Klicka sedan vidare in på ”Väg 155, Torslanda – Öckerö”.

Kommentar
Dagvatten 
Användningsbestämmelsen NATUR1 syftar till att förtydliga vilket områ-
de som är avsett för gemensamt dike för dagvatten. Användningsgränsen 
för NATUR1 i planområdets södra del är justerad för att i möjligaste mån 
följa dikesbotten. Ytterligare förtydligande om ansvarsfördelningen gällan-
de dagvattenhanteringen och dikets skötsel läggs till i planbeskrivningens 
genomförandedel. Ett avtal som reglerar dikets funktion, skötsel och an-
svarsområden tas också fram och undertecknas inför planens antagande. 
Hanteringen av dagvatten inom planområdet redovisas i övrigt utförligt i 
planbeskrivningen.
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Planbestämmelser 
Plankartans bestämmelse om förbud mot körbar förbindelse utökas till att 
gälla överallt utom vid föreslagna in- och utfarter.

Trafikalstring 
En trafikutredning som redogör för planens påverkan på trafiksituationen 
lokalt och på väg 155 har tagits fram inför granskning. Utredningen om-
fattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/Göteborgs-
vägen (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 
förutsättningar att genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Den 
tillkommande trafik som planförslaget kan komma att alstra innebär en 
rekommendation om att vänstersvängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göte-
borgsvägen förlängs med ca 15 meter..

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Yttrande över samrådshandling 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Öckerö kommun erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhets-
frågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Detaljplanen för Tärnvägens industiområde har två syften. Det ena är att skapa 
verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och för-
säljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det 
andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pen-
delparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och 
tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet. 

Erhållit underlag:
• Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Öckerö kommun, 

daterad 2018-06-07

• Geotekniskt PM med tillhörande MUR, Tärnvägen, Öckerö kommun, daterad 
2018-05-30

SGl:s ställningstagande 
Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen (väg 155) och Tärnvägen, strax 
sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pi-
nans fä1jeläge. Enligt översänd geoteknisk utredning utgörs området huvudsak-
ligen av berg i dagen. I den västra delen av planområdet som delvis består av en 
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utfylld vik visar utförda sonderingar att jorddjupen varierar mellan 4 och 6 meter.  
Jord profilen i detta området består av fyllning ovan lösa sediment av gyttja och 
siltig sand, skikt med lera har även påträffats. För att klarlägga stabilitetsför-
hållanden för planen har säkerheten för vägen i väster studerats. Beräkningarna 
visar att stabiliteten för vägen med marginal överstiger erforderlig säkerhetsfak-
tor varvid konsulten i sin rapport anser att stabiliteten är tillfredställande för 
planområdet. SGI gör med översänt material ingen annan bedömning.

Noteras bör att det i Geoteknisk PM framgår att marken mellan fastmarksområ-
det och vägen har en låg bärighet och är sättningskänslig. I rekommendationska-
pitlet lyft det fram att det är särskilt stor risk för skadliga differenssättningar om 
delar av byggnaden grundläggs på berg och andra delar på undergrund med lösa 
sediment. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att stabilitets-
förhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI har således 
ingen erinran gentemot planförslaget.

Kommentar
Planbeskrivningen innehåller sedan tidigare rekommendationer om grund-
läggning. Kommunen bedömer att ingen ytterligare beskrivning är nödvän-
dig.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.

Yttrande
Sjöfartsverket gör bedömningen att föreslagen detaljplan inte kommer att påverka 
sjöfarten negativt och har därmed inget att erinra.

Övrigt
Anpassning av belysning för att inte verka bländande för sjötrafiken ska även 
gälla för arbetsbelysning under anläggningsskedet.

Kommentar
Information om att arbetsbelysning under anläggningsskedet inte ska verka 
bländande för sjötrafiken läggs till under rubriken ”Belysning” i planbeskriv-
ningens gestaltningsprogram.
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Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubrice-
rat ärende. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det 
innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i 
ärendet.

Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ing-
enting att erinra mot upprättat förslag.

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några led-
ningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från 
Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissför-
farandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventu-
ella frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Kommentar
Svenska Kraftnät tas bort som remissinstans inför granskning. 

SMHI
SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet 
avgränsas till SMHI:s kompetensområden oceanografi och meteorologi. 

Framtida klimatet 
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempel-
vis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. 
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 
Havsnivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande nivån, 
mer i norra Sverige än i södra, se: 
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer 

Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen: 
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser 
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För historiska och framtida skyfall hänvisas till denna länk: 
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-
framtida-klimat analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-l.129407 

Ytterligare information om framtida klimat finns på SMHis hemsida: 
https://www.smhi.se/klimat.

Kommentar
Bestämmelse om lägsta färdigt golv finns på plankartan. Planbeskrivningens 
avsnitt om dagvatten redogör för hur förslagets tillkommande dagvatten ska 
hanteras. Kommunen anser därmed att planförslaget tagit hänsyn till fram-
tida klimat i form av havshöjningar och nederbördsförhållanden. 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen (Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret)

Ärendet
Förvaltningen har fått ärendet ang. detaljplan för Tärnvägens industriområde 
på Hönö Pinan, Öckerö kommun för yttrande senast 26 augusti 2018. Byggnads-
nämnden kommer att göra ett gemensamt yttrande för staden så förvaltningen 
kommer att yttra sig genom stadsbyggnadskontoret.  

Bakgrund
Detaljplanen har två syften. Det ena är att åstadkomma verksamhetsmark för 
lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och 
tjänster, samt ge möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att 
skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering. Planen 
förväntas att antagas och vinna laga kraft 1.a kvartalet 2019. 

Förvaltningen
Det är positivt att nya arbetstillfällen tillskapas. En utökad service ger möjlighet 
att uträtta ärenden lokalt vilket kan minska trafiken på väg 155. Planförslaget 
möjliggör en ny gång- och cykelbana som kan ansluta till befintlig gång och cy-
kelväg. Från förvaltningens sida vill vi understryka vikten av att Öckerö kommun 
arbetar för att trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbätt-
ras i samband med nybyggnationen. Öckerö kommun bedömer att trafiken inte 
kommer att öka längs den del av väg 155 som går genom Torslanda på grund av 
nybyggnationen. En trafikutredning är inte gjord under samrådet, men kan vid 
behov komma att göras i ett senare skede.
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Beslut 
Stadsdelsnämnden i Västra Hisingen tillstyrker detaljplanen för Tärnvägens in-
dustriområde, Öckerö kommun och översänder delegationsbeslutet till byggnads-
nämnden i Göteborg som gör ett samlat yttrande för Göteborg stad.

Kommentar
Kommunen noterar förvaltningens yttrande om planförslagets positiva 
effekter i form av nya arbetstillfällen och åtgärder för att minska trafiken på 
väg 155 på fastlandssidan. 

En trafikutredning som redogör för planens påverkan på trafiksituationen 
lokalt och på väg 155 har tagits fram inför granskning. Se kommentar till 
Trafikverket ovan.

Övriga

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.

Behovet och utbudet av kollektivtrafik ökar. Vilket i sin tur ökar behovet av pen-
delparkeringar liksom väl fungerande infrastrukturanläggningar, bland annat 
avseende depåer.

Den befintliga bussdepån (nedan ”Depå 1”) på Hönö är vällokaliserad, med avse-
ende på det korta avståndet till både färjeläget, bussterminalen samt Västtrafiks 
fastighet (nedan ”Kontoret”) med byggnad för personal, administration, trafikled-
ning, pausutrymmen.

Det nu föreslagna depåläget (nedan ”Depå 2”) är något sämre lokaliserat. Kopp-
lingen mellan depån och bussterminalen respektive Kontoret blir sämre. Storle-
ken på Depå 2 och dess funktioner måste detaljstuderas i det kommande, för att 
säkerställa dess lämplighet.

Depå 2 medför sannolikt att bussarna, i samband med bussrörelser mellan upp-
ställningsplatser och tvätthall, måste köra ut från depån och trafikera Tärnvägen 
för att sedan köra in igen på depån. En sådan lösning måste analyseras avseende 
trafikbelastning och krav på god framkomlighet för bussarna. Även ur trafiksä-
kerhetssynpunkt då buss kommer i konflikt med gång- och cykeltrafik.

Depåverksamhet innebär också krav på tillräckligt antal P-platser för bilar samt 
även för cyklar, mopeder, MC. Skälet är att förarna oftast inte kan åka kollektivt 
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till depån, eftersom det är de själva som ska köra bussarna. Nyckeltalet är krav på 
en (1) bilplats/buss. Det innebär behov av ca 16 bilplatser. I den mån behovet inte 
kan lösas på Depå 2 måste P-platser säkerställas på rimligt avstånd från depån.

Detaljplanen måste medge flexibilitet i utformningen av depån, i det fall ett utö-
kat behov avseende antalet uppställningsplatser medför att storleken på byggnad 
måste reduceras.

Kollektivtrafikens behov av uppställningsplatser för bussar på depån är inom nu-
varande planeringshorisont är 16 bussplatser (8 st 15 meter, 8 st 12 meter), Försla-
get avseende Depå 2 har en maximalt möjlig yta. I det fall det i kommande detalj-
studier visar sig medge otillräckligt antal uppställningsplatser bör förekomsten 
av kompletterande ytor, företrädesvis inom avstånd ca 100-150 meter utredas och 
säkerställas. 

Utvecklingen av bussar har nu mycket starkt fokus på elektriska fordon, med 
miljömässiga kvaliteter i centrum. Utvecklingen går fort och antalet elbussar ökar 
stadigt. Västtrafiks målsättning är att elektrifiera en hög andel av bussarna mel-
lan 2020- 2025, i vilket områdestrafiken i Öckerö kommun ingår.För att detta ska 
bli möjligt måste säkerställas att det finns tillräckligt med elektricitet på depåer-
na.

I utvecklingen av kollektivtrafiken och de behov som är relaterade till densamma 
är det angeläget med hög grad av flexibilitet, t ex mellan behovet av pendelparke-
ring, bussuppställningsplatser och depåfunktioner som tvätthall mm. Det tänkta 
området för Depå 2 bör därför också medge möjlighet till P-plats på samma sätt 
som i DPL Kretsloppsparken.

Ekonomi
I det fortsatta arbetet, som tar sikte mot fastighetsöverlåtelser mellan parterna, 
måste säkerställas att projektet är genomförbart ur ekonomiskt hänseende. Väst-
trafiks utgångspunkt är att en ersättningslokalisering med motsvarande kapacitet 
och funktioner inte ska belasta kollektivtrafiken inom VGR.

Kommentar
Anpassningen av planområdets ytor sker inom ramen för planförslagets 
övergripande syfte, vilket är en utveckling av verksamhetsområdet Pinan. 
Detta kan medföra vissa begränsningar när det handlar om möjligheten att 
tillgodose särskilda verksamheters behov. Säkerhetsavståndet till väg 155 ut-
gör också en begränsning i hur planområdet kan användas och disponeras. 
Kommunen för en fortsatt dialog med Västtrafik om verksamhetens behov 
och hur möjliga ytor inom planområdet kan disponeras.  Ambitionen är att 
planförslaget inför granskning svarar upp mot behoven och därmed möjlig-
gör för en ny lokalisering av bussdepå inom planområdet. 
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Planförslagets användningsområden inom kvartersmark har justerats 
mellan samråd och granskning och användningen Parkering har också lagts 
till. Justeringen innebär att all kvartersmark nu har samma användning 
och bestämmelser. Syftet med justeringen är att öka förslagets flexibilitet 
och förbättra möjligheten för kommunen att bestämma hur marken ska 
disponeras med avsikt på framtida behov. Eftersom planen är utformad med 
relativt stor flexibilitet så ser kommunen att den går att genomföra oavsett 
utfallet av diskussionerna med Västtrafik. 

De ekonomiska aspekterna av det fortsatta arbetet hanteras i kommande 
exploateringsavtal knutna till planens genomförande.

Ellevio
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 
följande. 

Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 6kV 
samt lågspänning 0,4kV dessa är förlagda inom av kommunen reserverat område 
för allmännyttiga unde1jordiska ledningar (U1) se bif kartor. 

Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som 
begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 

Beroende på utformning av området och elbehovet, kan en ny nätstation  
(transformatorstation) 6/0.4kV behöva placeras inom planområdet. Plats för 
tänkt trafostation är märkt E 1 i kommunens planförslag Minsta horisontella 
avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel får ej understiga 5 meter. 
Hänsyn måste tas till detta vid placering av E-områden för nätstationen. Den nya 
nätstationen måste kunna nås med lastbil för framtida drift- och underhållsarbe-
te. Vi samtycker till kommunens förslag angående placering av E-område enligt 
markering i bifogad karta.

Om ny nätstation byggs för att klara områdets elförsö1jning måste nya markför-
lagda ledningar förläggas från befintligt elnät till den nya nätstationen och till de 
olika byggnadernas anslutningspunkter. Alla schaktningsarbeten för områdets 
elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. 

Nytt u-område med bredd 6m önskas enligt bifogad karta/skiss. För befintliga 
kablar längs befintliga vägar önskas också u-områden. 

Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprät-
tade planförslaget. 
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Kommentar
Upplysning om att berörda fastighetsägare svarar för utförande och drift av 
erforderliga anläggningar för elförsörjning inom kvartersmark finns redan i 
planbeskrivningen. Upplysning om att den som begär ombyggnad eller änd-
ring av befintliga jordkabelledningar får stå för dessa kostnader läggs till i 
planbeskrivningens genomförandedel. 

U-område för allmännyttiga ledningar inom kvartersmark finns redan i 
samrådsförslaget. Området är väl tilltaget och inkluderar befintliga spän-
ningskablar. Ytorna norr och söder om u-området har användningen allmän 
plats. Nya ledningar till pump- och transformatorstationer avses förläggas 
på allmän plats. Det föreligger inte några hinder för att söka ledningsrätt på 
allmänna ytor, varför ytterligare u-områden inom detta användningsslag 
inte läggs till. Detta gäller såväl inom planområdet som längs befintliga väg-
ar utanför planområdet.

Användningsslaget allmän plats omger hela planområdet, vilket också 
innebär att det finns goda möjligheter för anslutningspunkter till föreslagen 
kvartersmark. Kontakt har tagits med Ellevio efter samråd och besked om 
att ytterligare u-områden inom kvartersmark inte är nödvändiga har läm-
nats till kommunen. 

Upplysning om behov av samordning och samförläggning av ledningar läggs 
till i planbeskrivningens genomförandedel.

Bohusläns Museum

Ärendet
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller 
samråd för detaljplan som syftar till att åstadkomma verksamhetsmark för lätt-
are industri samt att möjliggöra ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall 
genom expansion av pendelparkering inom planområdet. De tänkta åtgärderna är 
beskrivna i samrådshandlingar daterade 2018-06-07, dnr SB 0061/17, som inkom 
till museet 2018-06-29. Efter granskning kan museet meddela följande. 

Kulturhistorisk bakgrund 
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller något 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Området ligger cirka 300 meter sydväst om Hönö Pinans färjeläger och längs 
med väg 155, strax sydväst om ett industriområde. Planområdet består till stor 
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del av berg i dagen. Den västra och östra delen utgörs av fyllnadsmassor. Inga 
kända fornlämningar ligger inom planområdet eller i dess direkta närhet.   

Bohusläns museum bedömer att sannolikheten är ytterst liten att påträffa okända 
lämningar inom planområdet, eftersom kända fornlämningar inom och i närhet 
till området är obefintlig. Samt att terrängen består av berg i dagen samt fyllnads-
massor där marknivån ligger 1 – 7 meter över havet. 

Bohusläns museum har mot bakgrund av ovan inget att erinra emot ärendet. 

Öckerö Ö-råd
Öckerö ö-råd har läst och diskuterat rubricerade dokument och vill framföra ned-
anstående kommentarer. 

Vi finner det föreslagna nyttjande av rubricerat område vara väl genomtänkt. 
Ytterligare mark i kommunen för icke smutsande industri är önskvärt. Mer än-
damålsenlig mark för Väslilrafiks behov för verkstad, tvätt och uppställning av 
bussar är likaså önskvärt. 

Omflyttningen innebär även att fler P-platser för pendeltrafiken från Pinan fri-
görs, vilket är ett stort behov då det idag ofta är fullt på dagens parkeringsyta. 

Öckerö Ö-råd välkomnar den planerade förändringen men vill framföra ett 
påpekande om trafikflödet inom området. Med den nya kretsloppsparken kom-
mer trafiken att öka. Med ett nytt industriområde, omflyttning av Västtrafiks 
bussar och en större parkeringsyta kommer trafikflödet i området att förändras 
och växa, inte minst i korsningen av Tärnvägen och Andvägen. Detta är värt att 
beakta vid planeringen av tillfarter till de nya intressenterna inom det område 
samrådet gäller.

Kommentar
En trafikutredning som redogör för planens påverkan på trafiksituationen 
lokalt och på väg 155 har tagits fram inför granskning. Se kommentar till 
Trafikverket ovan.
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Revidering av förslaget
Planbeskrivningen har reviderats och utökats i syfte att tydligare beskriva plan-
förslagets förutsättningar och konsekvenser. Särskild vikt har lagts vid mer utför-
liga redogörelser rörande de områden som kan aktualisera prövning av planen, 
samt för avsnitt om dagvatten och gestaltning. 

Följande revideringar har gjorts i plankartan inför granskning:

• En justering av planområdesgränsen innebär en minskning av planområdet 
i den västra och sydvästra delen samt en utvidgning mot Tärnvägen i norr. 
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. 
Användningen i den utvidgade delen blir densamma (GATA) som i gällande 
detaljplan och huvudmannaskapet för allmän plats kommer fortsatt vara 
kommunalt.

• Kvartersmarkens användningsområden har justerats. Justeringen innebär 
att all kvartersmark nu har samma användning och bestämmelser. Syftet är 
att öka planförslagets flexibilitet och förbättra möjligheten för kommunen att 
bestämma hur marken ska disponeras med avsikt på framtida behov. Jus-
teringen innebär ingen förändring av detaljplanens grundläggande syfte då 
användningen är densamma som i samråd.

• Användningen Parkering har lagts till inom kvartersmark i syfte att öka de-
taljplanens flexibilitet.

• Bestämmelse angående bebyggandets omfattning är ändrad, från största ex-
ploatering i kvadratmeter byggnadsarea till högsta utnyttjandegrad i procent 
per fastighetsarea. Revideringen är gjord m.a.p. att användningsområden 
inom kvartersmark är justerade enligt punkt ovan.

• Område för korsmark har lagts till i planområdets södra del. Bestämmelsen 
medger komplementbyggnad i form av anläggning för teknisk försörjning. 
Avsikten är att möjliggöra byggnation av exempelvis tekniska ramper med 
skärmtak för elektrifierade bussar.

• Bestämmelse om minsta takvinkel har ändrats från 7 till 5 grader inom kvar-
tersmark och ersätter tidigare generell bestämmelse.

• Bestämmelse p1 om att byggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns 
har lagts till inom kvartersmark och ersätter tidigare generell bestämmelse. 

• Bestämmelse om att plank får uppföras har tagits bort. Bestämmelse f2 
reglerar nu istället lägsta färdigt golv inom kvartersmark och ersätter tidigare 
generell bestämmelse.
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• Bestämmelse b1 om att källare inte får finnas har lagts till inom kvartersmark 
och ersätter tidigare generell bestämmelse.

• Generell bestämmelse om att dagvatten ska renas och fördröjas innan avled-
ning har tagits bort då det är tveksamt den har lagstöd. En utförlig beskriv-
ning av dagvattenhanteringen inom planområdet redovisas istället i planbe-
skrivningens avsnitt om dagvatten.

• Bestämmelse (n1) om att underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten 
får anordnas på prickmark har lagts till. Begränsningar gällande placering av 
magasin under kvartersmark finns inte, varför denna bestämmelse inte behövs 
för byggbar mark.

• Bestämmelse m1 om störningsskydd som reglerar utrymningsmöjligheter i 
fasad som inte vetter mot farligt godsled längs väg 155 har införts.

• Bestämmelse m2 om störningsskydd som reglerar att friskluftsintag ska pla-
ceras på oexponerad sida har införts.

• Administrativ gräns a1 för upphävande av strandskydd har införts.

• Upplysning om att driftavtal för gemensamt dike längs väg 155 finns har lagts 
till.  

Bilagor
• Utdrag ur plankarta med bestämmelser

• Alternativ utformning av planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-09

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

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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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
Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

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.
Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns.
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Fastighetsgräns
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GRUNDKARTA
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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
Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

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.
Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns.
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Bilaga 1: Utdrag ur plankarta med bestämmelser
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Bilaga 2: Alternativ utformning av planområdet
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