
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

2018-09-18 |   Diarienummer 0193/15

DETALJPLAN FÖR

ÖCKERÖ NYA CENTRUM
ÖCKERÖ, ÖCKERÖ KOMMUN



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18  |   Dnr 0193/15

Sida 2/83

INLEDNING .............................................................................................................................................4

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER ...............................................................................................4

SAMRÅDSYTTRANDEN ........................................................................................................................7

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER .....................................................................................8

Länsstyrelsen .........................................................................................................................................8

 ..........................................................................................................................................20

 ...................................................................................................21

Lantmäteriet ........................................................................................................................................24

 ......................................................................................................................................26

 .................................................................................................................................27

 ..................................................................................................................................27

 .....................................................................................................................................27

 .........................................................................................28

Göteborgs stad ....................................................................................................................................28

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG ............................................................30

Bygg- och miljönämnden ...................................................................................................................30

VA-enheten ...........................................................................................................................................35

Gatuenheten ........................................................................................................................................36

Barn- och utbildningsnämnden ....................................................................................................... 38

Socialnämnden................................................................................................................................... 38

Fritid och Kultur ...................................................................................................................................39

 ................................................................................... 40

SAKÄGARE .......................................................................................................................................... 43

 ....................................................................................................................... 43

 ....................................................................................................................... 45

 ........................................................................................................................47

 .......................................................................................47

 .........................................................................................................................51

 ........................................................................................................................52

 ........................................................................................52

 ....................................................................................... 54

Innehåll



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18   |   Dnr 0193/15

Sida 3/83

ORGANISATIONER OCH POLITISKA PARTIER ................................................................................ 55

Bohusläns Museum ........................................................................................................................... 55

Miljöpartiet de gröna ......................................................................................................................... 55

 ................................................................................................................................... 58

Yimby Göteborg .................................................................................................................................. 58

 .................................................................................................................................61

FÖRETAG ...............................................................................................................................................62

 ....................................................................................................................................................62

 ................................................................................................................................................62

 ............................................................................................................................................. 63

PRIVATPERSONER.............................................................................................................................. 64

Yttrande 1 ............................................................................................................................................ 64

Yttrande 2 ............................................................................................................................................ 66

Yttrande 3 ............................................................................................................................................ 68

Yttrande 4 .............................................................................................................................................69

Yttrande 5 .............................................................................................................................................71

Yttrande 6 .............................................................................................................................................72

Yttrande 7 .............................................................................................................................................72

Yttrande 8 .............................................................................................................................................72

Yttrande 9 .............................................................................................................................................73

Yttrande 10 ..........................................................................................................................................74

Yttrande 11 ..........................................................................................................................................74

Yttrande 12 ..........................................................................................................................................75

Yttrande 13 ..........................................................................................................................................75

Yttrande 14 ..........................................................................................................................................75

Yttrande 15 ..........................................................................................................................................76

Yttrande 16 ..........................................................................................................................................76

ICKE TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER ..............................................................................................78

REVIDERING AV PLANKARTA ........................................................................................................... 80

Innehåll



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18  |   Dnr 0193/15

Sida 4/83

Inledning

-

-

 

Sammanfattning av synpunkter

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter

• 

-
-

• -

-
-
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• 
-

-

• -

• 

-

• 
-

Synpunkter från kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

• -

• 
-

• 

• 

• 



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18  |   Dnr 0193/15

Sida 6/83

Synpunkter från sakägare

• 
-

• -

• 

Synpunkter från organisationer och politiska partier

• 
-

-

• 

Synpunkter från privatpersoner

• 

• 

Utredningar

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Samrådsyttranden
-
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning 

-

-

-

mellankommunala frågor och 
människors hälsa och säkerhet

-

riksintresse enl. 4 kap miljöbalken samt 
3 kap 5 § miljöbalken, hälsa och säkerhet -

MKN för vatten strandskydd

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

 

-

Motiv för bedömningen 
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

väg 155 

-

-

-

-

-
-

Riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken (MB) 

-
-

-
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-
-

-
-

-
m1

Hälsa och säkerhet

Översvämning 

-
-

Stigande vatten -

-
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Geoteknik

-

-

-

-

-

Industribuller

-
-

-

-

-
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-

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet (vatten och 
avlopp)

-

-
-

-

Strandskydd

-
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-
-

Råd enligt PBL och MB

-

-

Förorenad mark

-

-

-
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-

Natur och artskydd

-

-

-

-

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Markavvattning

Grundvatten 

-
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Behovsbedömning

-

Rättelse Behovsbedömning

Behovsbedömning

-

-

Kommentar

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Mellankommunala frågor samt hälsa och säkerhet 
-

rimligt att anta att en så stor exploatering som planen medger skulle kunna 
leda till ett nollsummespel. Enligt genomförda beräkningar antas exploate-

-
de riktningen. 

I utredningen beskrivs att detaljplanen är unik i sin ambition, eftersom ex-
ploateringen ger förutsättningar för förändrade resebeteenden för kommu-
nen som helhet. Hur stor förändringen blir är svårt att förutspå, men troligt 

-
teende och inte resa med bil, uppväger det planens påverkan. Antalet bilresor 
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är i mångt och mycket enskilda människors val av färdmedel och planen kan 
enbart möjliggöra för goda kollektiva kommunikationer, vilket kommunen 
bedömer att planförslaget gör.  För vidare information om hur planens på-

Balansen mellan de olika föreslagna markanvändningarna har justeras och 
säkras upp i planen. I granskningsförslaget medges endast verksamheter i 
bottenplan för samtliga byggrätter på hamnplanen, samt för byggrätterna 
utmed Hönövägen, Hälsövägen och för Norgårdsvägen.  

Användningen bostad (B) har tagits bort från kvarteret sydväst om rondel-
len. Vidare möjliggörs även viss verksamhet i form av vård och förskola på 
Skärhamnsås, vilket kan påverka balansen i området som helhet. 

Utbyggnaden av planförslaget kommer troligtvis att inledas med anpass-
-

områdets nordöstra del, vilket således innebär att exploateringen startar på 
och kring hamnplan. Vägen upp till Skärhamnsås föranleds av omfattande 
markarbete, vilket i praktiken kommer att innebära en naturlig fördröjning 
av bostadsbyggnation uppe på berget.    

Riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken (MB)
Kommunen har tagit fram ett fotomontage över förslagen bebyggelse, vilken 

Möjligheten för genomgående gata i anslutning till fastigheten Öckerö 2:911 
i planområdets västra del har tagits bort inför granskning och ersatts med 
två vändplaner. 

För motivering av planförslagets utformning i förhållande till riksintresset, 
se planbeskrivning under rubriken Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 
kap MB. 

Planbeskrivningen kompletteras med tydligare beskrivning tillsammans 
med en sektion.

-
na”.
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Hälsa och säkerhet
Översvämning 
Genom bestämmelse på plankartan säkerställs att ett framtida översväm-
ningsskydd uppförs till +2,8 m.ö.h (RH2000), samt att detta ska vara på-
byggnadsbart. Inför granskningsskedet har en översvämningskartering 
genomförts, vilket bland annat har studerat eventuella smitvägar för havs-
vatten. Utredningen konstaterar att föreslaget översvämningsskydd har en 
tillfredställande utformning i förhållande till dess tilltänka funktion. För 
hamnplanens östligaste byggrätt föreslås översvämningsskyddet utformas 
genom L-stödsprincip. 

I översvämningskarteringen har en analys genomförts gällande hur före-
slagen exploatering påverkas vid extrem nederbörd. Resultaten visar att 

undvika skadliga översvämningar vid kraftiga regn måste det vara möjligt 
att leda vatten ut från området. I utredningen föreslås att vattnet leds ut via 

inte i plan, men dragningen är möjlig att göra inom allmän plats. För vidare 
information, se bifogad utredning (Ramböll 2017-12-11). 

Planförslaget har reviderats inför granskning och underbyggnadsrätten för 
garage på hamnplanen har tagits bort. Teknikutrymmen för allmän tek-
nisk försörjning får enligt bestämmelse placeras med en lägsta golvnivå om 
minst +2,8 m.ö.h (RH2000), alternativt placeras i utrymmen som kan göras 
vattentäta. 

Geoteknik
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning under rubriken Särskilda 
hushållsbestämmelser, 4 kap MB.

För vidare svar gällande geoteknik, se kommentar till Statens Geotekniska 
Institut (SGI). 

-

ekvivalentnivån ligger under 60 dBA för samtliga fasader. Riktvärdet för 
uteplatser överskrids vid en fasad för Öckerö 2:732 respektive Öckerö 2:715 
på grund av den nya vägen. Fastigheterna har dock inte uteplatser vid dessa 
fasader och klarar därmed i praktiken även dessa riktvärden.

Industribuller
Ljudutredningen för industribuller har uppdaterats inför granskning, bland 
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annat genom att långtidsmätningar har genomförts på hamnplanen.  Mät-
ningarna visar att planerade bostäder på hamnplan kan uppföras inom 
kraven för Zon B enligt Boverkets riktlinjer för industri- och annat verksam-
hetsbuller. Zon B innebär att bostadsbebyggelsen kan accepteras förutsatt 
att husen har tillgång till ljuddämpad sida. 

-
den, och klarar därför angivna bullerrekommendationer, både vad det avser 

-
ler från väst. För att klara rekommenderade bullernivåer inrättas detta hus 
lämpligen med lägenheter om högst 35 kvadratmeter vid fasad mot Björnhu-

från olika håll och därför behöver husens utformning ses över i bygglov. På 
plankartan anges villkor om att sökande ska kunna uppvisa underlag som 

användning. 

Resultaten från långtidsmätningarna visar att bullerskydd inte är en förut-
sättning för att planerad bebyggelse ska kunna uppföras inom planområdet. 

Planbestämmelse gällande industribuller har införts på plankartan.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet 
(vatten och avlopp)

reningsverket. Kommunstyrelsen har den 17 april 2018 fattat ett inriktnings-
beslut gällande utbyggnad av kommunens reningsverk (KS § 91). Separat 
avstämning har skett med Länsstyrelsen i frågan. Planbeskrivnigen har 
kompletterats med resonemang kring möjligheterna att nå uppsatta MKN 
för vatten med avseende på spillvatten. 

Strandskydd
Administrativ gräns som redovisar strandskyddet utbredning har införts 
på plankartan. Inom detta område föreslås strandskyddet att upphävas. 
Strandskyddet upphävs inte på naturmark. 

Råd enligt PBL och MB

att föreslagen exploatering inte väntas överskrida aktuella riktvärden för 
ljudskyddad sida.
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Förorenad mark 
Kompletterande PM har tagits fram med syftet att presentera analysresulta-
ten från markundersökningen tillsammans med Naturvårdsverkets uppda-
terade generella riktvärden, samt att presentera förslag på riskreducerande 
åtgärder med avseende på förorenad mark.

Natur och artskydd
Kommunen håller med Länsstyrelsen om att exploateringen bör ske på ett 
sådant sätt att djur och natur påverkas i så liten utsträckning som möjligt. 
Vilken tid på året som utbyggnad får sker är dock inget som regleras i de-
taljplanen.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Markavvattning
Naturvårdsverket har tagit fram en  ”Handbok för tillämpningen av
bestämmelserna i 11 kapitlet - Markavvattning och rensning”. I förtydligan-
det till handboken anger Naturvårdsverket att för att en vall som byggs för 
att skydda mot översvämning ska vara en markavvattningsåtgärd behöver 
den vara placerad inom ett vattenområde och skydda mot vatten som före-

översvämmas på grund av variationer i vattennivå i närliggande vatten-
drag och sjöar eller mark som behöver skydd mot en konstant hög vattenni-

kaj ett par meter från vattenområdet. Vallen syftar till att skydda området 
-

mas inte regelbundet och syftet med vallen är inte att skydda området mot 

och har inga biologiska värden knutna till det närliggande vattenområdet. 

markavvattningsåtgärd. 

klimat enligt Stigande vatten, faktablad – kusten, mätstation Göteborg/Tors-
hamn. Hamnplan bedöms därmed inte utgöra vattenområde enligt MB 11 
kap 2 §.

Grundvatten
Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Vattenverksamhet, 11 kap 
MB med information om att underjordiska parkeringsgarage kan innebära 
bortledning av grundvatten och därmed innebära vattenverksamhet.
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Rättelse Behovsbedömning 

Behovsbedömning 
Kommunen har reviderat sin behovsbedömning och samrått denna på nytt 
med Länsstyrelsen. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydan-
de påverkan på miljön. Länsstyrelsen har meddelat att de delar kommunens 
uppfattning. 

Ärende 

-

Synpunkter 

-

Framtida arbete 

-

-
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-

Kommentar
-

het på det statliga vägnätet var problematiska år 2015 då kapacitetsbedöm-

att skjuta på projekteringen av busskörfältet Lilla Varholmen – Gossbydal 
på framtiden. 

satts in under högtimman på Hönöleden. Kommunen upplever att kösituatio-
nen på väg 155 har förbättrats avsevärt med denna åtgärd och delar därför 

innan ett genomförande av aktuellt planförslag. Kommunen är medveten om 
-

uppmärksamma väghållaren på den förbättringspotential som ett införande 
av ytterligare en permanent vägfärja skulle kunna innebära för väg 155. 

bullernivåer, luftkvaliteten eller tillgänglighet för väg 155 negativt (se bifo-

blir lidande till följd av planens genomförande, förutsatt att samtliga resenä-

Kommunen gör bedömningen att det presenterade förslaget har behandlat  

Framtida arbete

lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, 
med fokus på väg 155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö. Studien ska 

-
heten för alternativa och långsiktiga lösningar. Projektgruppens primära 

Kommunen är representerad i den arbetsgrupp som bildats för projektet och 
kommer även fortsättningsvis att delta i arbetet. Arbetet väntas pågå under 
år 2018 och 2019. 
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Bakgrund 

-

-

Underlag

• 

• 
-

• 

• -

SGI:s synpunkter

-

-

-

-
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-

-
-

-
-

-
-
-

Kommentar

-
sar att huvuddelen av bergsskärningen utmed Hönövägen är stabil, men att 
det i den norra delen noterats ett cirka 50 meter långt parti som bedöms som 

bergpartiet eftersom det ligger inom vägområde på allmän plats. Utan möj-
lighet att villkora åtgärden riskerar en planbestämmelse att bli verkningslös. 

-
tid går ut. Kommunen bedömer därmed inte att det är vare sig möjligt eller 

bergpartiet påverkar inte bebyggelse eller allmän plats inom planområdet 
utan är en del av ett vägområde som ligger utanför detaljplanen. Kommunen 
har som väghållare och ansvarig för åtgärden påbörjat processen med att 

-
spann på sex år som anges i utredningen. 

ras eller erosion inom planområdet, vilket innebär att varken åtgärder eller 
restriktioner krävs för ett genomförande av förslaget. 

I den geotekniska utredningen som är framtagen inför samråd ges rekom-
mendationer om att stabilitetskontroll bör ske för vägbankens lokala stabi-
litet i planområdets södra del. Enligt aktuellt planförslag byggs istället en 
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det inte behöver anläggas någon ny väg i planområdet södra del och det är 
därför inte heller aktuellt att genomföra någon kontroll av vägens stabilitet. 

Möjligheten för genomgående gata i anslutning till fastigheten Öckerö 2:911 
i planområdets västra del har tagits bort inför granskning och ersatts med 

-
områdets västra del

Lantmäteriet

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

-

Delar av planen som bör förbättras 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

-

-
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Upphävande av strandskydd 

-

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

• -

• -

Nybyggnadsförbud 

Inlösen av allmän plats 

-
-

-

Ersättning för minskande av ga 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

-
-
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Villkor för att bevilja bygglov 

Kommentar
Markreservat för gemensamhetsanläggning 
Yta för gemensamhetsanläggning för parkering har införts på plankartan. 
Inom ytan avses parkering ske av fordon som ingår i bil- och cykelpool. 

Upphävande av strandskydd
Administrativ gräns som redovisar strandskyddet utbredning har införts på 
plankartan. Inom detta område föreslås strandskyddet att upphävas.  

Plankarta följer inte Boverkets rekommendationer 
Plankartan är justerad enligt förslag från Lantmäteriet. 

Nybyggnadsförbud 
Planbeskrivningen är justerad utifrån Boverkets rekommendationer.

Inlösen av allmän plats
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats har förtydligats i genomförandebe-
skrivningen.

Ersättning för minskande av GA
Ingen ersättning ska ske inom ramen för omprövning av ga:3. Ga:3 består 
enbart av kommunägda fastigheter.

Fastighetsbeskrivning
Kommunen bedömer att konsekvenserna för fastigheterna redovisas på ett 
tydligt sätt. 

Villkor för beviljat bygglov 
Formuleringen har tagits bort från genomförandebeskrivningen. 

-
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Kommentar
Inför granskning har långtidsmätningar av industribuller genomförts på 
hamnplanen. Mätningarna visar att planerad bebyggelse kan uppföras, för-
utsatt att bebyggelsen har en ljuddämpad sida. Beräkningarna utgår ifrån 
Boverkets rekommenderade riktvärden, vilket innebär att så länge varvets 
verksamhet inte överskrider värdena påverkas inte heller verksamheten av 
planerad byggnation. Varvet behöver redan idag förhålla sig till angivna 
värden och får med andra ord inga förändrade förutsättningar i och med ett 
genomförande av planen.   

Kommentar

Noterat. 

Kommentar
Noterat. 

-
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-

Kommentar
Noterat. 

-

-

-

-

Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande gällande Öckerö 
centrums del i den kommunala och regionala strukturen och utvecklingen. 
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exploateringens påverkan på väg 155, se kommentar till Länsstyrelsen och 

 

Göteborgs stad

Kommentar

Noterat. 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

Bygg- och miljönämnden

Begränsning bruttoarea

-

-

-

Nockhöjder

Utformning (f)

Avstånd tomtgräns

-

Garagenerfarter

-

-
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Strandskydd

-

Förskolan

-

Naturvård

-

Parkeringar

Buller

-

-
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Miljömål

-
-

Förorenad mark

-

Kommentar
Begränsning bruttoarea 

-
bebyggelse anges ofta utnyttjandegraden i största bruttoarea per angivet 
område medan enbostadsbebyggelse ofta anges som största byggnadsarea 
per fastighet eller tomt. Vid reglering med byggnadsarea skulle bebyggelsen 
kunna placeras på ett sätt som möjliggör för betydligt större byggnader än 

-
nader. Planförfattaren har därför ansett det vara lämpligt att reglera med 
bruttoarea. 

Utformning 
Reglering av minsta tillåtna taklutning justeras från 0 grader till 3 grader 
för alla byggrätter, dock undantaget den byggrätt som planeras för parke-
ringsgarage. Till planhandlingen biläggs gestaltningsprinciper för området.

Avstånd tomtgräns
Prickmark är infört där det har ansetts lämpligt att reglera avståndet till 

-
kringliggande bebyggelse i BBR (Boverkets byggregler), vilka efterföljs vid 
bygglovsgivning. 

Garagenerfarter
Anläggning av garagenedfarter är både mycket kostsamt och tar mycket 

-
vändigt uppförs. Ett underjordiskt parkeringsgarage under hamnplanen 
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föreslogs i samrådsförslaget, men parkeringslösningen har setts över och 
den underjordiska byggrätten för parkering har tagit bort inför granskning-
en. Utfartsförbud regleras på plankartan på de sträckor som en utfart kan 

således att så mycket av berget som möjligt kan sparas. 

bygglovsgivning.

Strandskydd
Länsstyrelsen har enligt sitt samrådsyttrande inte en annan uppfattning 
än kommunen vad det gäller tillämpbara särskilda skäl för upphävande av 
strandskyddet. 

En kompletterande naturvärdesinventering har genomförts för området 
kring framtida cirkulationsplats. Enligt inventeringsrapporten beskrivs 
området vara av naturvärdesklass 3. Anledningen till varför klassningen nu 
är lägre än den som beskrivs i kommunens övergripande Naturvårdplan är 
följande; 

”Vid översiktlig klassning på kommunnivå kommer objekt som tilldelas en 
viss klass också att innehålla miljöer med högre respektive lägre naturvär-
den jämfört med klassningen för hela objektet. Naturvärdet inom ett avgrän-
sat objekt på översiktlig nivå kan därför variera och den klass som objektet 
tilldelats är en samlad bedömning av den yta som objektet avser.”

Förskolan
Regleringen av användningar föranleds alltid av en lämplighetsbedömning 
utifrån lokalisering. Placering av förskola i båken bedöms som lämplig, då 

anslutning till byggnaden och inom allmän plats NATUR, strax sydväst om 
-

ningen förskola. På plankartan reserveras ett område för lekyta utomhus 
vid en utbyggnad av eventuell förskola. Baserat på uppgifter från Boverket 
gällande friyta för lek och utevistelsen visar beräkningar att det sammanta-

Naturvård
För kommentar angående område vid framtida cirkulationsplats, se rubri-
ken ”Strandskydd” ovan. Ett av projektets syfte är att tillskapa en trivsam 
miljö för boende och besökare, vilket bland annat inkluderar komplette-
ring av vegetation till området.  Var och vilken typ av grönska som tillförs 
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området är dock inget som regleras i detaljplanen.   

Parkeringar
Kommunens parkeringsnorm anger inte något riktvärde för cyklar, vilket är 
anledningen till varför det inte fanns något resonemang kring krav eller av-
steg i planbeskrivningen vid samrådet. Kommunen är huvudman för allmän 
plats och ansvara själv för hur, var och i vilken utsträckning som cykelpar-
keringar anordnas. Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang 
om behovet av cykelparkeringar, samt p-tal som föreslås vara vägledande 
vid planens genomförande. 

Buller
Komplettering av industribullerutredning är genomförd inför granskning. 

-
båtsverksamhet inte överskrider de riktvärden som Boverket anger som väg-
ledande vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder vid industri och 

bebyggelse påverkas ut bullerhänseende vid ett genomförande av planförla-
get. 

ny återvinningstation avsätt i planen. 

Miljömål
Planbeskrivningen kompletteras med avstämning mot miljömålet ”Konsum-
tion och avfall”.

Förorenad mark
Utifrån resultaten av genomförda markundersökningar bedöms behov av 
riskreducerande åtgärder föreligga vid den framtida exploateringen av 
området för bostadsändamål. Som åtgärd kan schaktsanering utföras i 
samband med exploateringsentreprenaden. Innan eller under utförandet 
av saneringen kan kompletterande prover tas på fyllnadsmassorna för att 

sanering sker inom planområdet och mark tillhörande Hamnföreningen 
bedöms inte påverkas av schaktarbetena. 

Planbestämmelsen justeras och friskriver solpaneler och sedumtak.    
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VA-enheten

Förutsättningar

Dagvatten

• 

• 

• 

-

Spillvatten

-

Ekonomi/Tillstånd

-

-
-

se bifogad bilaga
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Kommentar

samband med exploatering och förläggs i allmän plats GATA. Precis drag-
ning bestäms vid projektering. Kostnader för omläggning av ledningar till 
följd av utbyggnad regleras i exploateringsavtal. 

Yta för dagvattenutlopp inkl. pumpstation för system som betjänar högre 
belägna delar av dagvattensystemet reserveras vid hamnplans sydöstra del. 
Allmän oljeavskiljare kan placeras i allmän plats, alternativt inom E-om-
råde. Golvbrunnar undviks normalt i garage men om sådana uppförs kan 
behov av lokala oljeavskiljare uppstå. Lokala oljeavskiljare placeras inom 
kvartersmark. 

Spillvatten 
En kommunövergripande kapacitetsberäkning är beställd av VA-enheten 
och beräknas vara klar under sommaren 2018. Kommunstyrelsen har den 17 
april 2018  (§ 91) tagit ett inriktningsbeslut gällande utbyggnad av ett re-
ningsverk inom kommunen. 

innehåller bland annat uppgifter kring aktuell exploatering. 

Ekonomi/tillstånd
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp tas ut vid anslutningstillfället en-
ligt gällande taxa eller genom avtal. VA-enheten har sedan samrådet beställt 
en kostnadskalkyl.   

Va-utredningen har kompletteras inför granskning. 

Gatuenheten

-

-

-
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Kommentar

Stranden och hamnplanen. In- och utfart söder om planerat torg har särskilt 
-

ten.

Vägen upp till Skärhamnsås har utformats så att separat gång- och cykelba-
na möjliggörs. Gång- och cykelbanan kan antingen tillskapas utmed samma 
vägdragning som körbanan för bilar, alternativt gå parallellt med Hönövä-
gen för att sedan vika av mellan två av byggrätterna. 

-
munmedborgaren är det viktigt att parkeringsgarage och stora öppna mark-
parkeringar inte dominerar området. I samrådet föreslogs att parkering 
skulle ske i underjordiskt parkeringsgarage under hamnplanen. Parkerings-
frågan har sett över inför granskning och planförslaget har reviderats. I 
granskningsförslaget föreslås istället att merparten av parkeringsplatserna 
för bil inrättas i ett parkeringsgarage i planområdets nordöstra del. Att till-
skapa ett stort antal parkeringsplatser, utöver de platser som exploateringen 
kväver, bedöms inte som aktuellt. 

Kommunikationer till och från Öckerööarna anses vara av strategisk art och 
hanteras därför inte på detaljplanenivå. En detaljplan kan endast reglera det 

något vattenområde beaktas inte framtida kommunikationer till hamnpla-
nen via vattnet. Planförslaget påverkar dock inte möjligheterna för ökade 
kommunikationer med båt negativt. 

-

är det också upp till kommunen hur och i vilken utsträckning som cykelpar-
keringar anordnas. Illustrationsmaterialet anger 100 cykelparkeringar på 

framtagen cykelparkeringsutredning.  



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18  |   Dnr 0193/15

Sida 38/83

Barn- och utbildningsnämnden

-
-

-
-

Ärende

-

Kommentar
Noterat. 

Socialnämnden

-
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Kommentar
En andra utfart förbi fastigheterna Öckerö 2:209 och Öckerö 2:778 säker-
ställs genom allmän plats GATA. Utrymningsaspekter för respektive bygg-
nad ses över inför bygglov. Att räddningstjänstens stegar inte kan räknas 
som en alternativ utrymningsväg vid projektering noteras.  

Inom denna användning medges olika former av boende av varaktig karak-
tär. Utöver vanliga bostäder kan således även andra typer av kategoribo-
städer uppföras, såsom exempelvis seniorbostäder, gruppbostäder och i viss 
utsträckning även vårdboende, beroende på hur stort vårdinslaget är och 
vilken omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha.    

För att säkerställa att vårdboende kan uppföras, oberoende av vårdbehovet, 

till Solhöjden.  

En detaljplan kan inte reglera upplåtelseform. 

Fritid och Kultur

• 

• -

• -

• -

• 

• 
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Kommentar

mellan framtida byggnation och Närhälsan/familjecentralen/biblioteket/

inte bedöms öka till den grad att övergång via övergångställe inte är möjlig 
ut säkerhetssynpunkt. 

Varken ljusreglering av övergångställe, utförande av busshållplatser eller 
cykelparkeringar på allmän plats kan regleras i detaljplanen. 

Yttrande

-

-

Bostadsförsörjning

-

Trygghet

-
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-

Friytor och rekreation

-

Arbetstillfällen

Säkerhet

-

-

Kommentar
Bostadsförsörjning
Planen möjliggör olika typer av boendeformer, såsom exempelvis trygghets-
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Trygghet
Föreslagna byggrätter har bland annat placerats utifrån att framtida be-
byggelse ska upplevas trygg och lättorienterad.  För att aktuell detaljplan 

Gång- och cykelbanor genom planområdet har särskilt studerats inför 
granskning och vägbredder har justerats i plankartan, för att säkerställa att 

-
empelvis varierande markbeläggning eller annan typ av hastighetsdämpan-
de utformning. Sådan typ av utformning regleras dock inte i detaljplan.

Friytor och rekreation 
Stora delar av området uppe på Skärhamnsås får användningen allmän 

till dessa områden. Vägen upp till Skärhamnsås har utformats så att separat 
gång- och cykelbana möjliggörs. Gång- och cykelbanan kan antingen till-
skapas utmed samma vägdragning som körbanan för bilar, alternativt gå 
parallellt med Hönövägen för att sedan vika av mellan två av byggrätterna. 
En mindre väg för primärt gående och cyklister möjliggörs mellan Skär-
hamnsås och Solhöjden. Vägen ska dock också kunna fundera som rädd-
ningsväg för exempelvis räddningstjänsten. Gemensamma ytor såsom exem-
pelvis odlingslådor, rekreationsytor och pergolor regleras inte i detaljplanen. 

Säkerhet
Skyddsåtgärder för fall och brand regleras i Boverkets byggregler (BBR) och 
säkerställs vid bygglovsgivning. 

För svar gällande dimensionering av dagvattenledningar, se bifogad VA-ut-
-

kartan.  
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Sakägare

-

-

-

-

-

-



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18  |   Dnr 0193/15

Sida 44/83

-

Kommentar
Planförslaget har reviderats inför granskning, bland annat i de delar som 
berör tillfartsvägen till fastigheterna Öckerö 2:219 och Öckerö 2:815. I sam-
band med utbyggnad av Solhöjden anläggs en ny tillfartsväg, vilket innebär 

och fastigheterna, vilket innebär att fastighetsägarna har möjlighet att köpa 
denna mark av kommunen vid laga kraftvunnen plan. Vid tillköp av mark 
skapas parkeringsmöjligheter inom den egna tomten för respektive fastig-
hetsägare. Uppförande av eventuell stödmur sker inom allmän plats.

Tillåten bruttoarea för området direkt norr om fastigheterna minskats från 
1750 till 1300 kvm och nockhöjden sänkts från +28 till +26 inför granskning. 

samrådsförslaget.  

Öckerö kommun vill växa i invånarantal och samtidigt kunna bevara kom-
munens oexploaterade västra delar. För att detta ska vara möjligt behöver 
exploatering ske genom förtätning. Förtätning innebär att områden och 

är ett exempel på ett sådant område som kommunen anser som lämpligt 
att förtäta, eftersom platsen sedan tidigare är kringbyggd med bostadsbe-

samhällsteknisk infrastruktur. Skärhamnsås bedömts också ha begränsad 
betydelse som rekreationsområde. 
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Under våren 2016 bjöd kommunen in till en tidig medborgardialog och som 
underlag för denna dialog presenterades ett illustrationsmaterial. En tidig 
medborgardialog ingår inte som ett formellt steg i planprocessen, varför inte 
en regelrätt redogörelse med enskilda svar har upprättats.  Alla inkomna 
synpunkter från dialogen har dock sammanställt och ligger som en bilaga 
till planhandlingarna, se ”Sammanställning av Tidig medborgardialog”. 
Från de inkomna synpunkterna framkom bland annat att många önskade 
att byggelsen på hamnplan skulle minska något i höjd, medan att husen på 
Skärhamnsås kunde vara något högre. 
samråd.

-
-
-

-

-

-

-
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-
-

-

Kommentar
För svar gällande tillfartsväg och bebyggelseskala på Skärhamnsås, se kom-
mentar till boende på Öckerö 2:219. 

För att aktuell detaljplan ska vara gångbar över tid behöver denna vara 
-

som angivits i samrådet, delvis eftersom planen inte reglerar lägenhetsstor-
lekar. Balansen mellan de olika föreslagna markanvändningarna har dock 
justeras och säkras upp i planen inför granskning. Vilket innebär att det 
endast är verksamheter som medges i bottenplan för samtliga byggrätter på 
hamnplanen, samt för byggrätterna utmed Hönövägen, Hälsövägen och för 
Norgårdsvägen. 

ner. Främst de byggrätter som innehåller bostäder. Aktuellt planförslaget 
bedöms kunna generera cirka 350-400 bostäder och omkring 24 000 kvm 
verksamhetsytor. 

Tidigare inkommet yttrande från boende på Öckerö 2:815
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Kommentar
För svar gällande tillfartsväg, se kommentar till boende på Öckerö 2:219. 

-

Kommentar
Planförslaget har reviderats inför granskningen, bland annat i de delar som 
berör fastigheten Öckerö 2:123. I samrådsförslaget föreslogs ett hotell på 
fastigheten. Parkeringsmöjligheterna har sett över och möjligheten att upp-
föra underjordiskt garage under hamnplanen tagits bort inför granskning. 
I granskningsförslaget föreslås istället att ett parkeringsgarage uppförs på 
fastigheten Öckerö 2:123. 

Regleringen av nockhöjderna inom planområdet har sett över inför gransk-
ning och har minskats ner på närmare samliga byggrätter.  

-

-

-
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-

• -

• -

• 

Utgrävning av hamnplan vilket medför 4-våningshus

*Preliminära 

-

Nockhöjd

-

-
-

Kommunen vara med och betala?

-
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Alternativt förslag för hamnplan med snabbfärja m m

-
-

Arktitekttävling

-

Förslag

• 

• 

• 

Kommentar
Planen har inte till syfte att bygga bort områdets skärgårdskaraktär, 
utan målet är snarare att lyfta fram och förstärka de aspekter som gör 
miljön unik. En del av vad som gör Öckerö hamnplan så unik som mil-
jö är blandningen från småskalig fritidsbåtsmaria/hamn till storskalig 
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men också att utveckla. 

-
planen utgörs av en stor asfalterad parkeringsyta som till stor del står tom. 
Kommunens anser att Öckerö hamnplan har potential att utvecklas till en 
samlingspunkt och ett centrum för kommunmedborgaren. För att detta ska 
vara möjligt behöver tätheten av verksamheter och bostäder vara högre än 

-
planen under större delen av dygnet behöver bebyggelsen vara högre än 
exempelvis två våningar. I den tidiga medborgardialogen föreslogs fem vå-
ningar. I aktuellt förslag föreslås fyra våningar, varav första våningen ska 
utgöras av verksamhetslokaler. 

Kommunen är medveten om att föreslagen bebyggelse skiljer sig i skala gent-
emot de närbelägna villorna, men anser ändå att angiven omfattning och 

Efter samrådet har planförslaget reviderats och möjligheten att uppföra ett 
underjordiskt garage under hamnplanen är borttagen inför granskning. 

För svar gällande personfärja från Öckerö hamnplan, se kommentar till 
Gatuenheten. Kommunen jobbar aktivt med att förändra de resmönster 

minimera aktuell detaljplans påverkan på omkringliggande vägnät föreslås 
bland annat bilpool inom planområdet. Bilpool och cykeluthyrning kan dock 
inte regleras i detaljplan. Planen kan inte heller reglera kollektiva färdmedel 
inom kommunen i övrigt.  

Planförslaget har tagits fram av kommunen i samarbete med det kommu-
nala fastighetsbolaget och exploatören. Under våren 2016 bjöd kommunen 
in till en tidig medborgardialog och som underlag för denna dialog presen-
terades ett illustrationsmaterial. En tidig medborgardialog ingår inte som 
ett formellt steg i planprocessen, men kommunen ansåg då, och anser fort-
farande att det är viktigt att kommunmedborgarna kan vara delaktiga och 
att möjlighet ges för att lämna synpunkter på förslaget. Under den tidiga 

hade till syfte att undersöka hur kommunmedborgarna använder planom-
rådet idag, hur de vill att det ska utvecklas i framtiden, hur de kan komma 
att påverkas av en utveckling i centrum samt vad som kan göras för att det 
nya centrumet ska bli så bra som möjligt ur allas perspektiv. Kommunmed-

-
get i sin helhet och kommunen anser därför att det är lämpligt att gå ut på 
granskning. 
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-

-

-

-

Kommentar
Byggrätterna i planområdets södra del har minskats ner inför granskning. 
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lagts till på plankartan, vilket innebär att framtida bebyggelse inte kan upp-
föras inom cirka 10 meter från fastighetsgräns. 

-
hetsgräns.  

För svar gällande bebyggelseskala på Skärhamnsås, se kommentar till boen-
de på Öckerö 2:219. 

För svar gällande de antal bostäder som möjliggörs enligt planförslaget, se 
kommentar till boende på Öckerö 2:815. 

Kommentar
För svar gällande bebyggelseskala på Skärhamnsås, se kommentar till boen-
de på Öckerö 2:219. 

För svar gällande bebyggelseskala på hamnplanen, se kommentar till boende 
på Öckerö 2:513. 

-

Kommentar
Kommunen har varit i kontakt med fastighetsägaren. 

-
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-

-

-

-
 

-

-

Kommentar
Byggrätten vid Skärhamnsås norra sluttning har setts över inför gransk-
ning, vilket har fått till följd att nockhöjden har sänkts. Nu möjliggörs istället 
trevåningsbebyggelse inom byggrätten. 

Fastigheten Öckerö 2:620 ingick i det utpekade område som var föremål för 
planansökan. Kommunfullmäktige gav positivt besked för ansökan 2015-05-
26, varpå planplanarbetet med aktuell detaljplan påbörjades. 
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-
-

-

Kommentar
Vägdragningen upp till Skärhamnsås har studerats inför samråd. För att 
klara kommunens angivna riktvärden för maximal väglutning behöver 
höjdskillnaderna tas upp på en längre sträcka, varför det inte är möjligt att 
istället lägga framtida väg öster om pumphuset. 

Vid anläggande av cirkulationsplats behöver ut-/infarterna vara förhållan-
devis plana, vilket innebär att viss sprängning kommer vara nödvändig för 

-
rade fastigheter.    

dBA för samtliga fasader.  Riktvärdet för uteplatser överskrids vid en fasad 
för Öckerö 2:732 respektive Öckerö 2:715 på grund av den nya vägen. Fast-
igheterna har dock inte uteplatser vid dessa fasader och klarar därmed i 
praktiken även dessa riktvärden.
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Organisationer och politiska partier

Bohusläns Museum

Ärendet

-

Kulturhistorisk bakgrund 

-

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 

-

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 

Kommentar

Noterat. 

Miljöpartiet de gröna

-
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-

-

Vattenavrinning

• 
-

• 

• -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Hamnplanen

• -
-

• 
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• 

• 

Barnperspektivet

• -

• -

• 

Allmänt

• -

• -

Kommentar
Vattenavrinning
Bilagd va-utredning samt översvämningskartering har studerat områdets 

-
ställs i plan. Val av markbeläggning och byggnadsmaterial regleras inte i 
detaljplanen. Planen möjliggör uppförande av sedumtak och solceller.

Planen reglerar inte dimensionering av elsystem.  Exakt placering av buss-
hållplatser regleras inte i plan, utan ses över vid projektering. Tilltaget 

hållen. 

-

Hamnplanen
-

keringar på allmän plats. Planbeskrivningen har dock kompletteras med ett 
resonemang om behovet av cykelparkeringar, samt p-tal som föreslås vara 
vägledande vid planens genomförande. 
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Eftersom torgytan är allmän plats och kommunen är huvudman är det upp 
till kommunen själv vad som ska uppföras på platsen. Kajområdet ingår inte 
i detaljplanen. Föreslagna byggrätter placeras så att hamnplanen kring-
byggs, vilket ger förutsättningar för att skapa en vindstilla miljö.

Barnperspektivet

hamnplanen, utan frågan studeras och säkerställs vid bygglovsgivning. Ett 
översvämningsskydd ska dock uppföras till minst +2,8 m.ö.h. (RH2000), 
vilket kan bli en naturlig avgränsning mot området närmast vattnet.  Till-
skapandet av lekmöjligheter regleras inte i plan utan det är upp till kom-
munen att själva uppföra en sådan typ av anläggning, då hamnplanen är 
allmän plats. För resonemang gällande utemiljö för förskola, se kommentar 
till bygg- och miljönämnden. 

Allmänt

-
beskrivningen. 

-

-

Kommentar

Noterat. 

Yimby Göteborg

Allmänt
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-

-

-

Synpunkter

Siktlinje från Roses lid (Norgårdsvägen)

-

Torget
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-

-

Parkering

Båken

-

-

Allmänt om gestaltning

Kommentar
Kommunen delar uppfattningen om att siktlinjen från Norgårdsvägen ner 
till vattnet är viktig. Men för att skapa en trivsam miljö behöver hamnpla-
nen kringbyggas, dels för att just möjliggöra vindstilla platser, och dels för 
att stänga ute det ljud och rörelser som kommer från Hönö-/Hälsövägen.     

-
las till andra byggrätter. Planen reglerar att bebyggelsen på hamnplan ska 
uppföras med ljusa kulörer. Antalet balkonger regleras inte i plan.     
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-

Kommentar
Noterat. Svenska Kraftnät tas bort från remisslistan inför granskning. 



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18  |   Dnr 0193/15

Sida 62/83

Företag

-

-

-

-

Kommentar
Noterat. Inför granskning har planförslaget stämts av med Ellevio. 

-
-
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Kommentar

Noterat. 

-

Kommentar

Noterat. 
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Privatpersoner

Yttrande 1

Inledning
Ett nytt centrum för Öckerö kommun planeras. Detta centrum kommer att vara 
en mycket viktig symbol för hela Öckerö kommun. Det har visat sig i alla delar av 
Sverige, att centrum blir symbolen för kommunen och speglar dess attraktivitet 
både för boende, verksamma och besökare. Det gäller att göra rätt från början.

Öckerö centrums roll
Det finns en handelsstrategi för Öckerö kommun. Den är antagen av kommunfull-
mäktige. I handelsstrategin kan man finna vilka roller olika centra i kommunen 
skall spela. Det viktigaste är att centra i Öckerö kommun skall komplettera varan-
dra – inte konkurrera , eftersom marknaden är mycket begränsad.

Ett nytt centrum för vem? 
De allra flesta kommuncentra är helt beroende av kommuninvånarna. Det går inte 
för verksamheterna i ett normalt svenskt centrum att förlita sig på turister och 
andra besökare. Butiker, retauranger etc. måste kunna överleva på de inköp, som 
kommuninvånarna gör. Tillskottet från turister kan endast bli ”grädden på moset”. 
Det finns en tendens till överskattning av besökare, eftersom man ofta lägger mär-
ke till dem (annan dialekt eller språk). De är emellertid oftast i en klar minoritet. 

Vid mätningar, som genomfördes på Hönö Klåva i samband med utarbetandet 
av en handelsstrategi för Öckerö kommun, var andelen icke kommuninvånare 
mycket låg – c:a 10%. Mätningen gjordes i juli månad, då man förväntar sig störst 
andel turister. En motsvarande mätning har genomförts på Avenyn i Göteborg. I 
juli månad var andelen turister 15% och motsvarande siffra i mars månad var 5%. 
Slutsatsen måste bli att Öckerö centrum, liksom de flesta andra svenska centra, 
måste kunna basera sin verksamhet nästan helt på kommuninvånarna. Det måste 
då utformas på ett sådant sätt att det passar för kommuninvånarna. Dessa måste 
bli positiva ambassadörer för sitt centrum. Då kan man också locka turister.

Innehåll
Det viktigaste innehållet i Öckerö nya centrum är bostäderna. Planen innehåller 
c:a 350 lägenheter, vilket kan bli ett mycket välkommet tillskott i kommunen. 

Den tyngsta delen utöver bostäderna skall vara offentlig service, kommersiell 
service, hälso- och friskvård. Till detta kommer dagligvaruhandel, restaurang- 
och caféverksamhet samt eventuellt hotell. Med dagligvaruhandel avses handel 
med livsmedel, kemiskt- tekniska produkter, blommor, tobak tidningar samt 



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18   |   Dnr 0193/15

Sida 65/83

Systembolagets utbud. Detta är vad som ingår i den av kommunfullmäktige antag-
na handelsstrategin för Öckerö kommun.

Då det gäller handel med sällanköpsvaror (beklädnadsvaror, fritidsvaror samt 
varor till hemmet) måste man fundera över hur man skall bli ett bra komplement 
framför allt till Hönö Klåva. En etablering a beklädnadshandel i Öckerö centrum 
skulle med största sannolikhet bli en mycket dålig affär för både Öckerö centrum 
och Hönö Klåva och därigenom för hela Öckerö kommun. Beklädnadsbutiker 
måste finnas i kluster av många butiker för att överleva. Det finns bara utrymme 
för ett sådant kluster i Öckerö kommun. Den grupp av beklädnads-butiker, som 
idag finns på Hönö Klåva, är större än vad som kan anses vara normalt för en 
kommun av Öckerös storlek. Det vore mycket olyckligt att splittra denna koncen-
tration av butiker. En splittring leder med stor sannolikhet till olönsamhet och 
nedläggningar av butiker.

Avstånd – barriärer
När man får möjlighet att i stort sett börja från början med utvecklingen av ett cen-
trum är det av största vikt att förstå vad avstånd innebär. Det går aldrig att planera 
med bara kartan som utgångspunkt, om man vill skapa ett attraktivt centrum. Av-
stånden i ett centrum är inte fysiska utan psykologiska. Människor kan uppleva ett 
avstånd på 75 meter som mycket långt medan de i ett annat sammanhang tycker 
att 200 meter är väldigt nära. Planera alltså med utgångspunkt i upplevda avstånd. 
En barriär i form av en trafikerad gata kan öka de upplevda avstånden markant. En 
ödslig parkeringsplats har liknande effekt.

Om vi studerar dagens situation kan vi illusterera med avståndet mellan fiskaffären 
och Systembolaget. I meter är avståndet inte särskilt stort, men en stor majoritet av 
besökare, som skall besöka båda dessa verksamheter kör bil mellan de två butiker-
na, även om det hade gått minst lika snabbt att parkera någonstans emellan buti-
kerna och promenera.

Ödsliga parkeringar vill man alltså undvika, vilket också den nya planen visar. Dä-
remot kvarstår hindret i form av vägen som barriär. Om man intet kan gräva ner 
vägen måste man göra så att bilarna passerar på fotgängarnas villkor om man vill 
ha ett attraktivt och välfungerande centrum. Trygghet är en av de mest avgörande 
faktorerna för ett centrums framgång. Trafik är en skapare av otrygghet.

Attraktiva promenadstråk utan döda fasadytor bidrar till ett attraktivt centrum. 
Omväxling och spänning skapar attraktivitet. Verksamheterna bör var och en inte 
ha för långa fasader. 6-8 meter är optimalt. Kortare fasader är svåra att visa upp 
och längre fasader blir väldigt lätt tråkiga eller döda.

Hållbarhet
Ett välfungerande kommuncentrum måste vara hållbart. Hållbarhet innehåller 
definitionsmässigt tre delar:
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• Miljömässig hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
• Social hållbarhet

Alla dessa delar måste finnas i Öckerö nya centrum.

Flexibilitet
Handeln utvecklas snabbt inte minst genom e-handelns snabba tillväxt. Detta 
påverkar butiksstorlekar och butiksutformning. Branscher blandas på ett helt nytt 
sätt osv. Detta innebär att verksamhetslokaler nu måste utformas på ett flexibelt 
sätt, så att man lätt kan byta innehåll i lokalerna.

Namn
Arbetsnamnet Öckerö nya centrum behöver inte nödvändigtvis vara det namn 
man väljer att använda då centrum står klart. Kanske skall man låta kommuninvå-
narna ha synpunkter och eventuellt rösta fram det bästa namnet på det nya kom-
muncentret. Namnet är inte det viktigaste men det är avgörande för framtiden att 
varumärket (människors uppfattning om det nya kommuncentret)  blir positiv och 
att kommuninvånarna blir goda ambassadörer för sitt nya centrum.

Kommentar

för kommunmedborgaren. En plats där kommuninvånaren kan uträtta sina 
ärenden, såsom exempelvis veckohandla, besöka apoteket eller vårdcentra-

de båda centrumen ska snarare kunna ses som komplement till varandra.

Hasigheten på Hönö/Hälsövägen kan inte regleras i detaljplanen, men kom-
-

hastighet som ska tillåtas på vägen. För att dämpa hastigheten kan också 
andra typer av åtgärder vidtas, såsom avvikande markbeläggning. 

Synpunkt gällande namn tas med i det vidare arbetet med projektet.  

Yttrande 2



Detaljplan för Öckerö Nya Centrum   |   Samrådsredogörelse 2018-09-18   |   Dnr 0193/15

Sida 67/83

-

-
-

-
 

-
-

 
-

-

-

Kommentar

bedrivs därför med ett utökat planförfarande. 

Kommunen har, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget och fast-
ighetsägarna inom planområdet ingått ett samarbetsavtal. Avtalet innebär 
att exploatörerna i nära samarbete med kommunens planavdelning tar fram 
underlag för upprättandet av en detaljplan. Kommunen står för all formell 

aktuellt förslag är framtagen som en byggherredriven detaljplan äger kom-
munen själva planprocessen genom det kommunala planmonopolet.  
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Arbetssättet har inte föranletts av att kommunen inte själva har tillräckligt 
med resurser, utan för att slutresultatet bedöms bli bättre om byggherren är 
med tidigt i processen. 

Ett översvämningsskydd ska uppföras till minst +2,8 m.ö.h (RH2000) och 
vara påbyggnadsbart enligt planbestämmelse på plankartan. Illustrationen 
är inte juridiskt bindande utan ger endast en bild av hur platsen kan komma 
att se ut i framtiden. Illustrationen baseras på ovanstående höjduppgifter.

Kommunen gör bedömningen att föreslagen bebyggelse är den mest lämpa-
de utifrån platsens förutsättningar. Bland annat då det sedan tidigare fun-
nits önskemål om att bevara så mycket av bergen som möjligt. Vid en tätare 
exploatering minskar möjligheterna att spara bergen.

Antalet planerade parkeringsplatser utgår från 0,5 p-platser/lgh på hamn-
plan och 0,7 p-platser/lgh på Skärhamnsås. För verksamheterna utgår 
planförslaget från 25 p-platser/1000 kvm handel och 15 p-platser/1000 kvm 
kontor. Inom delar av planområdet kommer troligtvis samutnyttjning ske av 

ska lösa sitt behov av parkeringsplatser inom den egna fastigheten.

Reglering sker för att framtida bebyggelse ska vara lämplig för bostadsän-
damål. 

Yttrande 3

-

-
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-

Kommentar
För svar gällande bebyggelseskala på hamnplanen, se kommentar till boende 
på Öckerö 2:513. 

För svar gällande konsekvenser av utbyggnad, se kommentar till boende på 
Öckerö 2:411 och Öckerö 2:920.

För svar gällande konkurrensförhållandet mellan Öckerö nya centrum och 
Hönö Klåva, se kommentar till yttrande 1.

Yttrande 4

-

-

• -

• -

• 

Utgrävning av hamnplan vilket medför 4-våningshus

*Preliminära 
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-

Nockhöjd

-

Alternativt förslag för hamnplan med snabbfärja m m

-
-

Arktitekttävling

-
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Kommentar
För svar, se kommentar till boende på Öckerö 2:411 och Öckerö 2:920. 

Yttrande 5

-
-

-
-

-
-

-

Kommentar
Statyn är nermonterad och placerad i förvar i väntan på ny placering.

Utfarten från Stranden har särskilt studerats inför granskning. För att 
klara erforderlig sikt behöver den faktiska hastigheten sänkas över back-

utfarten från Lammholmsvägen, samt att sänka den tillåtna hastigheten för 
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men kan inte reglera tillåten hastighet. Reglering av tillåten hastighet görs 
  

Yttrande 6

-

Kommentar
Exploateringsgraden för byggrätterna bakom apoteket anses inte vara 

vilket innebär att aktuell plan inte kan möjliggöra en utbyggnad av marinan.  

Yttrande 7

Kommentar
För svar gällande konsekvenser av utbyggnad på hamnplan, se kommentar 
till boende på Öckerö 2:411 och Öckerö 2:920.

För svar gällande bebyggelseskala på hamnplan, se kommentar till boende 
på Öckerö 2:219.

Yttrande 8
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Kommentar
För svar gällande konsekvenser av utbyggnad på hamnplan, se kommentar 
till boende på Öckerö 2:411 och Öckerö 2:920.

För svar gällande bebyggelseskala på hamnplan, se kommentar till boende 
på Öckerö 2:219.

gestaltningsprinciper bilagts planbeskrivningen. 

Yttrande 9

-
-

-

Kommentar
För svar gällande bebyggelseskala inom planområdet, se kommentar till 
boende på Öckerö 2:219 och Öckerö 2:513. 
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Utbyggnad av planförslaget kommer pågå under en längre tid och kom-
munen bedömer därmed att samhällsfunktionerna klarar den tillväxt som 
planförslaget medför.  

Yttrande 10

Kommentar
För svar gällande bebyggelseskala inom planområdet, se kommentar till 
boende på Öckerö 2:219 och Öckerö 2:513. 

i arbetet med detaljplanen har dock varit att byggnationen på Öckerö inte 
utarmar Hönö Klåva och dess verksamheter. För vidare svar, se kommentar 
till yttrande 1.

För svar gällande parkering, se kommentar till yttrande 2.

Yttrande 11

Kommentar
Efter samrådet har planförslaget reviderats och möjligheten att uppföra ett 
underjordiskt garage under hamnplanen har tagits bort inför granskning. 
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För svar gällande bebyggelseskala inom planområdet, se kommentar till 
boende på Öckerö 2:219 och Öckerö 2:513. 

Yttrande 12
se yttrande från 

sakägare och boende Öckerö 2:411 och Öckerö 2:920 samt kommunens kommen-
tar

Kommentar
Noterat.

Yttrande 13

-

-

Kommentar
För svar gällande bebyggelseskala inom planområdet, se kommentar till 
boende på Öckerö 2:219 och Öckerö 2:513. 

Yttrande 14

Kommentar
Noterat.
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Yttrande 15

-

Kommentar
För svar gällande bebyggelseskala inom planområdet, se kommentar till 
boende på Öckerö 2:219 och Öckerö 2:513. 

-
ler. 

Frågan om en fast förbindelse till Öckerö har avgjorts i två kommunala folk-
omröstningar. Båda visade att 67 % av de som röstade inte vill ha någon fast 

Yttrande 16
-
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Kommentar
För svar gällande bebyggelseskala inom planområdet, se kommentar till 
boende på Öckerö 2:219 och Öckerö 2:513. 

Nordöarna kommer vid en eventuell utbyggnad av bro inte köra igenom 

och Hönö att belasta vägen genom centrumet. Enligt beräkningar är antalet 

-
båtshamn. Markparkeringar planeras vid hamnplanens ytterkanter. 
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Icke tillgodosedda synpunkter
Följande yttrande har inte till fullo blivit tillgodosedda;

Statliga och regionala myndigheter

• 

Sakägare

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Privatpersoner

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Revidering av plankarta

Generellt:

• 

-

• 

• 

• 

• 
-

• 

• 

Runt hamnplan:

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• -

• 

• -

• 

• 

• 

• 

• 

• -

• -
-

• -

• 

• 

• 

• -

• 
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• 

På Skärhamnsås:

• 

• 

• 

• 

• 

• -

• 

• -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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