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Inledning
Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett om-
råde i Öckerö hamn som idag används i samma ändamål. Planförslaget möjliggör 
en expansion av hamnverksamheten och bidrar gestaltningsmässigt till inram-
ningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.

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 11 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 0063/17).

Sammanfattning av synpunkter

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens planer att expandera hamnverksam-

heten för Öckerö hamn samt ambitionen att gestaltningsmässigt bidra till 
inramningen av den inre hamnbassängen på ett bra sätt. Länssstyrelsen anser 
att planen behöver kompletteras med hänvisning till prövningsgrunderna 
strandskydd, miljökvalitetsnormer för vatten samt att redogöra för om förore-
ningar förekommer på platsen och hur dessa i så fall ska åtgärdas.

• Lantmäteriet anser att illustration och plankarta bör separeras, då det annars 
kan uppstå missförstånd i tolkningen av handlingen. 

• Trafikverket anser att eventuell belysning bör vara nedåtriktad för att undvika 
bländning på farleden.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) bedömer att bestämmelsen om grundlägg-
ning på pålar till fast botten är rimlig, men saknar visst un derlag som visar på 
befintliga geotekniska förutsättningar. SGI ser från geoteknisk säkerhetssyn-
vinkel att fortsatt planläggning är möjlig för utsatt att de geotekniska förut-
sättningarna avseende stabilitet klarläggs under detaljplaneskedet.

• Sjöfartsverket har ingenting att erinra mot planförslaget.

• Naturvårdsverket avstår att yttra sig.

• Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig.

• SMHI hänvisar till framtida klimatdata, men har ingenting i sak att invända 
mot planförslaget.
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Synpunkter från övriga
• Ellevio upplyser om att tillkommande kostnader, t.ex. i form av flytt av led-

ningar eller schaktningsarbeten, ska bekostas av exploatören eller den som 
begär åtgärden. Ellevio önskar också att i god tid bli kontaktade för eventuell 
samordning och samförläggning i området.

• Bohusläns museum har ingenting att erinra mot planförslaget. 

• Miljöpartiet i Öckerö kommun ifrågasätter lokaliseringen av sjöbodar inom 
planområdet, vem som ska bruka dem och för vilka ändamål sjöbodarna kan 
komma att användas. Miljöpartiet vill också säkerställa fri passage på befint-
liga kajer och undrar om möjligheter till samutnyttjande av befintliga sjöbo-
dar inom området.

Utredningar
Efter samråd har följande utredningar/kompletterande utredningar utförts för att 
förbättra och förtydliga planförslaget:

Utredning
Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande, Öckerö kommun 2018-
10-09 (se även bilaga 1) - En inventering av hamnens anläggande och konstruk-
tion samt befintliga fyllnadsmassor.

Sändlista samråd
Följande har tagit del av samrådshandlingarna och utgör samrådskretsen för 
planförslaget:

Statliga verk, övriga myndigheter och bolag
Bohusläns museum 
Ellevio AB 
Göteborgsregionen GR 
Havs- och vattenmyndigheten 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Sjöfartsverket 
SMHI 
Statens geotekniska institut SGI 
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Trafikverket 
Västra Götalandsregionen

Sakägare
Enligt fastighetsförteckning daterad 2018-05-31.

Kommunala förvaltningar/enheter och bolag
Plan- bygg och miljöenheten 
VA-enheten 
Gatuenheten 
Kretsloppsenheten 
Näringslivsenheten 
Räddningstjänsten 
Öckerö Rederi AB

Övriga
Öckerö Öråd 
Öckerö Hembygdsförening 
Öckerö Hamnförening 
Hönö Klåva Hamnförening 
Hönö Hedens Hamnförening 
Hönö Röds hamnförening 
Föreningen kusttraditioner 
Besöks- och Näringslivsrådet i Öckerö kommun 
Västkuststiftelsen 
Öckeröarnas Naturskyddsförening

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



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Samrådsredogörelse 2019-01-21   |   Dnr 0061/17

Sida 6/20

Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

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

Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett 
område i Öckerö hamn som idag används i samma ändamål.

Länsstyrelsen är positiv till kommunens planer att expandera hamnverksam-
heten för Öckerö hamn samt ambitionen att gestaltningsmässigt bidra till inram-
ningen av den inre hamnbassängen på ett bra sätt.

Länssstyrelsen anser att planen behöver kompletteras med hänvisning till pröv-
ningsgrunderna strandskydd, miljökvalitetsnormer för vatten samt att redogöra 
för om föroreningar förekommer på platsen och hur dessa i så fall ska åtgärdas. 

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 strandskydd, hälsa samt miljö-
kvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

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 behöver tydligare redogöra för hur man kommit fram till att de an-
givna särskilda skälen för att upphäva strandskyddet är tillämpbara. Skälen är i 
dagsläget inte tillräckligt tydliga i planhandlingarna vilket gör att det är svårt att 
bedöma om ett eller flera av de angivna särskilda skälen är godtagbara.
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7 kap 18 c §, punkt 1 Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet. När det gäller särskilt skäl (punkt 1) behöver strandskyddets båda syften 
beaktas. Kommunen behöver beskriva hur man kommit fram till att området inte 
är tillgängligt för allmänheten på så sätt att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften. Vid Länsstyrelsens granskning av flygfoto på platsen ser det inte ut 
som att marken för de nya sjöbodarna är bebyggda. Det bör framgå när marken 
var bebyggd.

7 kap 18 c §, punkt 3 Området behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Även om det naturligtvis är mest praktiskt att ha en sjöbod för förvaring av 
båttillbehör m.m. i anslutning till vattnet måste en sjöbod för sin funktion inte 
nödvändigtvis ligga precis vid strandkanten. Om kommunen vill gå vidare med 
att hävda detta skäl behöver det framgå hur kommunen kommit fram till att 
sjöbodarna som ska fungera som förråd måste placeras vid vattnet och inte kan 
anläggas utanför det strandskyddade området. Länsstyrelsen kan visserligen 
utläsa att annan mark utanför strandskyddszonen på 100 meter inte är möjlig att 
ta i anspråk för sjöbodarna med tanke på befintliga bostadshus, vägar etc men 
kommunen behöver i planbeskrivningen tydligare beskriva dessa förutsättningar.

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

Enligt fjärde punkten får man beakta om området behövs för att utvidga en redan 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen inte på ett tillräckligt sätt har be-
skrivit att utvecklingen behövs för att utvidga en pågående verksamhet samt att 
den utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Att områdets används 
som hamn är inte i sig en verksamhet.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Det är positivt att kommunen avser att göra en geoteknisk- och en miljöteknisk 
markundersökning av befintliga fyllnadsmassor. Av den geotekniska markun-
dersökningen behöver det framgå om ytterligare vattenområden behöver tas i 
anspråk för att stabiliteteten ska säkerställas. Av planhandlingarna behöver också 
omfattningen av planerad utökning i vatten tydliggöras och vad det kan få för 
konsekvenser på vattenmiljön.
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Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden

Innan granskningen behöver det utredas vidare om planområdet är förorenat, om 
det finns ett saneringsbehov och om detta behöver regleras med en planbestäm-
melse. I Länsstyrelsens EBH stöd finns uppgift om invallning av muddermassor 
öster om planområdet inom fastigheten 17:4. Verksamheten har klassats som 
riskklass 3. Hänsyn behöver tas till det området så att inte invallningen ska ska-
das. I fall det behövs arbeten i vatten för att genomföra planen ska föroreningar 
i sediment undersökas och skyddsåtgärder beskrivas vid granskning. Vid behov 
ska detta regleras med planbestämmelse.

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.

Förhållande till ÖP

Föreslagen exploatering överänsstämmer med intentionerna i kommunens över-
siktsplan.

Trafik

Cirka 450 meter öster om planområdet går farled 107 Sträckan Stora Pölsan – 
Danafjord som är utpekad som riksintresse enligt Miljöbalken kap 3 § 8 och är av 
farledsklass 3. Trafikverket anser att eventuell belysning bör vara nedåtriktad för 
att undvika bländning på farleden. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2018-08-01.

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 
Nedan följer en sammanfattning av varför kommunen anser att särskilda 
skäl för att upphäva strandskyddet föreligger i planförslaget. Planbeskriv-
ningen kompletteras inför granskning med denna information och ett utö-
kat kart- och bildunderlag. Utöver de angivna särskilda skälen är det också 
värt att nämna att planförslaget inte innebär någon inskränkning av kajer 
eller promenadstråk nära vattnet. Tvärtom så frigörs befintliga bryggor 
inom planområdet då saker som förvaras där idag, t. ex. materialbackar, 
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fiskeredskap m.m, istället kan rymmas i förrådsbyggnader som lämpar sig 
för detta ändamål. Ett genomförande av planen skulle därmed bättre till-
gängliggöra områden närmast vattnet för allmänheten, vilket ligger i linje 
med strandskyddets syfte. Planläggning för hamnanknuten verksamhet i 
form av t.ex. sjöbodar inom hamnområden är också god markanvändning. 
Att lokalisera denna typ av byggnader på någon annan plats innebär dels ett 
ianspråktagande av mark som kan lämpa sig bättre för andra ändamål, dels 
onödiga transporter till och från hamnområdet.  

Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatt-
net och behovet kan inte tillgodoses utanför området:

Bebyggelsen inom planområdet planeras som mindre förrådsbyggnader 
kopplande till hamnverksamheten, såsom sjöbodar. Denna typ av byggnad 
är beroende av att ligga nära vattnet då kopplingen mellan båt, brygga och 
byggnad behöver vara lättillgänglig och funktionell. Att möjliggöra för sjö-
bodar i direkt anslutning till hamnar och båtplatser är fullt rimligt med tan-
ke på byggnadens funktion och placeringen är väl förankrad i kommunens 
kultur och historia. Kommunen har trots detta studerat alternativa lokalise-
ringar i närområdet i syfte att undersöka möjligheten att placera sjöbodar-
na utanför strandskyddat område. I bedömningen är, förutom det gällande 
strandskyddet, även en zon på 100 meter från strandlinjen undantagen 
eftersom en alternativ lokalisering inom denna zon också skulle omfattas av 
ett återinträdande generellt strandskydd vid ny planläggning. Närområdets 
avgränsning utgår i övrigt från avsikten att bibehålla ett rimligt avstånd 
till hamnen och sjöbodarnas funktion och redovisas närmare i planbeskriv-
ningen som alternativa delområden. Ett flertal av dessa berörs av pågående 
planarbeten eller positiva planbesked, där kommunen beslutat att marken 
ska tas i anspråk för andra ändamål. Sammanfattningsvis är bedömningen 
att en alternativ lokalisering av planförslagets sjöbodar inte är möjlig inom 
närområdet. Det behov som ska tillgodoses i planförslaget är därför endast 
möjligt genom föreslagen lokalisering inom planområdet. 
 

Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
kan inte genomföras utanför området:

Med användningen hamn avses all den verksamhet som hör till sjötrafik och 
hamnverksamhet och som är förlagd till land. Även kompletterande han-
del och service ingår. Inom hamnområdet finns idag ett flertal olika verk-
samheter som lever av att hamnen är väl fungerande. Exempel på sådana 
verksamheter är segel- och kapellmakeri, motorservice, bränsleförsäljning, 
båtbyggeri, ett stort antal fritidsfiskare samt företag som bl.a. ägnar sig åt 
säl- och hummersafari. Det finns också verksamma yrkesfiskare med behov 
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av ytterligare förrådsbyggnader i nära anslutning till fiskebåtarnas anlägg-
ningsplatser, samt en gästhamn vilken främjar besöksnäringen inom kom-
munen. Flera av ovan nämnda verksamheter kan inte bedrivas eller utvidgas 
på en annan plats. Öckerö Hamn- och Fiskareförening sköter underhållet av 
hamnen och säkerställer att nödvändig service kan erbjudas. Hamnförening-
ens intäkter från uthyrningen av båtplatser och sjöbodar bidrar till detta och 
är därför en förutsättning för att verksamheterna inom hamnen ska kunna 
fortsätta och utvidgas. Eftersom hamnföreningen saknar övrig mark i när-
het av hamnområdet, omöjliggör detta en alternativ lokalisering av sjöbodar 
som ägs och hyrs ut av föreningen utanför strandskyddat område.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Ny information angående hamnens anläggande och befintliga fyllnadsmas-
sors ursprung och beskaffenhet har framkommit efter samråd. Informatio-
nen har vidarebefordrats i ett dokument med kompletterande bildunderlag 
till Länsstyrelsen (se bilaga 1). I det svar kommunen fått framgår det att 
Länsstyrelsen anser att dokumentets innehåll bör vara tillräckligt tydligt för 
att svara på frågan om planens påverkan på MKN för vatten. Planbeskriv-
ningen kompletteras också med denna information. 

Hälsa och säkerhet - Förorenade områden 
Befintliga utfyllnadsmassor inom planområdet består till större del av 
sprängsten, vilket rimligen borde innebära att eventuella föroreningar inte 
bundits i marken (se bilaga 1). I de fall där tänkta åtgärder innebär arbeten i 
befintliga massor så bedöms dessa åtgärder medföra en minimal påverkan. I 
anslutning till planområdet finns en invallning där förorenade muddermas-
sor deponerats år 2000. Deponin av förorenade massor bedöms inte påver-
kas av planförslagets byggnation då denna innebär ringa eller inga mar-
karbeten. En eventuell sanering inom planområdet, med de markarbeten en 
sådan medför, skulle däremot kunna innebära påverkan på invallningen av 
de förorenade muddermassorna och resultera i att inkapslade föroreningar 
frigörs. Konsekvensen av en sådan åtgärd kan då bli en sämre situation än 
den som råder idag, med en ökad risk att närområdet och MKN för vatten 
påverkas negativt. För vidare information se bilaga 1. Planbeskrivningen 
kompletteras också med denna information.

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 
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plankartan och istället låta den utgöra en del av planbeskrivningen. Detta för att 
undvika missförstånd i tolkningen av handlingen. 

Kommentar
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.

Trafikverket

Ärende 
Planområdet är cirka 1400 meter från väg 155 Göteborgsvägen, för vilken Tra-
fikverket är väghållare. Cirka 450 meter öster om planområdet går farled 107 
Sträckan Stora Pölsan – Danafjord som är utpekad som riksintresse enligt Miljö-
balken kap 3 § 8 och är av farledsklass 3. 

Synpunkter 
Trafikverket anser att eventuell belysning bör vara nedåtriktad för att undvika 
bländning på farleden.

Trafikverket har inga övriga synpunkter på planförslaget.

Kommentar
Bestämmelse om att belysning ska vara nedåtriktad för att undvika bländ-
ning införs på plankartan.

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Yttrande över samrådshandling 
Enligt planhandlingarna bedöms det att planområdet består av berggrund och 
fyllnadsmassor, troligtvis sprängsten. 

Bestämmelse om grundläggning på pålar till fast botten är införd i plankartan. 
Stabiliteten har bedömts vara tillräcklig med tanke på planerad bebyggelse, men 
eftersom fyllnadsmassoma är av okänt ursprung kan det komma att bli aktuellt 
med en geoteknisk undersökning för att säkerställa stabiliteten i de områ den 
som rör nybyggnation. Ingen geoteknisk utredning har utförts som underlag till 
handlingarna. 
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Bestämmelsen om grundläggning på pålar till fast botten bedöms som rimlig. Det 
finns dock inget un derlag som visar om befintlig utfyllning utförts på berg eller på 
lera under vatten, vilket påverkar stabiliteten inom aktuellt planområde.

Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska, vid planläggning, hänsyn tas till 
människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och ero-
sion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion klarläggas i planske det. SGI ger 
följande rekommendationer avseende geotekniskt utredningsarbete för detaljpla-
neskedet:

• Som underlag för en detaljplan ska en geoteknisk utredning, baserad på (nya 
och/eller befint liga) geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och/
eller en geoteknisk besikt ning/kartering, utföras av en geoteknisk sakkunnig. 
Omfattningen av utredningar och besikt ningar/karteringar beror på de geo-
tekniska förutsättningarna och planändamålet. Geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras inklusive blocknedfall och erosion ska 
be dömas, men även aspekter avseende sättningar, grundläggning, hantering 
av grundvatten och ytvatten etc. bör belysas.

• SGI rekommenderar att geoteknisk utredning, enligt ovanstående beskriv-
ning, utförs i detaljpla neskedet för att klarlägga de geotekniska förutsätt-
ningarna för planändamålet. Geoteknisk ut redning avseende stabilitetsför-
hållandena måste klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG 
Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1.

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att fortsatt 
planläggning är möjlig för utsatt att de geotekniska förutsättningarna avseende 
stabilitet klarläggs under detaljplaneskedet. Krävs det åtgärder eller restriktioner 
bör dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i detaljplanen.

Kommentar
Ny information angående hamnens anläggande och befintliga fyllnadsmas-
sors ursprung och beskaffenhet har framkommit efter samråd. Informatio-
nen har vidarebefordrats i ett dokument med kompletterande bildunderlag 
till SGI, via Länsstyrelsen (se bilaga 1). I det svar kommunen fått framgår 
det att SGI anser att dokumentets innehåll är jämförbart med en befintlig ge-
oteknisk utredning, förutsatt att informationen förs in i planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras med denna information inför granskning. 
Planbestämmelsen om grundläggning på pålar till fast botten kvarstår. 

Kommunen anser med dessa åtgärder att frågorna om planens geotekniska 
förutsättningar är besvarade och att ytterligare utredningar avseende geo-
teknik därmed inte är nödvändiga.
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Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.

Yttrande
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu föreslagen detaljplan.

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.

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 

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.
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Kommentar
En avvägning har gjorts mellan funktion och säkring av byggnader för 
stigande havsnivåer, men då sjöbodar enligt tradition har kunnat översväm-
mas anses det inte lämpligt att reglera färdigt golv. Detta eftersom en så-
dan reglering skulle kunna motverka bebyggelsens syfte. Dagvatten rinner 
idag direkt ut i havet via hamnbassängen. Dagvattenflödet bedöms endast 
öka marginellt efter exploatering. Kommunen anser att planförslaget tagit 
hänsyn till framtida klimat i form av havshöjningar och nederbördsförhål-
landen. 

Övriga

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

Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för lågspänning 0,4kV. 
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som 
begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. För uppgift om befintliga 
ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är en kostnadsfri webb-
tjänst för ledningsanvisning, som nås via www.ledningskollen.se. 

Enligt Öckerö kommuns planbeskrivning sid 13, bedöms inte planerad utökning 
påverka det befintliga elnätet nämnvärt. Alla tillkommande schaktningsarbeten 
för områdets elförsö1jning inom planområdet bekostas av exploatören. 

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 upprättade planförslaget.

Kommentar
Planbeskrivningen redogör sedan tidigare för att exploatören ska bekosta all 
utbyggnad av området, inklusive eventuell förändring av transformatorer 
och omläggning av ledningar Planbeskrivningsens genomförandedel kom-
pletteras med upplysning om behovet av samordning och samförläggning av 
ledningar inom området.
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Bohusläns Museum

Ärendet
Bohusläns museum har fått rubricerat ärende för yttrande. Ärendet gäller sam-
rådsyttrande över detaljplan för sjöbodar i Öckerö hamn med syftet att skapa ut-
ökade byggrätter för sjöbodar inom ett område i Öckerö hamn som idag används 
i samma ändamål. Planförslaget möjliggör en expansion av hamnverksamheten 
och bedöms kunna bidra gestaltningsmässigt till inramningen av den inre hamn-
bassängen. 

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

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv.  

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett fornlämningsperspektiv.

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

Miljöpartiet
Miljöpartiet de gröna ställer sig mycket tveksamma till att bygga fler sjöbodar i 
området av följande skäl:

1. Sjöbodar var förr nödvända för förvar av båtutrustning när bryggor låg pla-
cerade långt från vägar och de var svåra att nå när man behövde transportera 
tung utrustning. Idag, och speciellt gällande Öckerö hamn, finns bilväg fram till 
båtplatserna varför båtutrustning kan förvaras i båtägarens hem.

2. De flesta båtar som ligger förtöjda inom området är rena fritidsbåtar som inte 
används yrkesverksamt.

3. Det är mycket vanligt att sjöbodar används för förvaring av sådant man inte, 
bl. a. av brandskäl, vill förvara hemma, gasoltuber, bensin, lösningsmedelsbase-
rade färger mm. Detta gör att en tät samling av många sjöbodar kan utgöra en 
väsentlig fara för allmänhet och närboende.

4. MP Öckerö har stött planerna på bostadsbyggande i Öckerö centrum och även 
planerna på tillskapande av affärer, serveringar och andra typer av mötesplatser 
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där. Detta kräver att en del av kajerna frigörs för besökare som kommer sjövägen. 
Se gärna illustrationerna till samrådshandlingarna! Detta betyder i sin tur att 
skälet att bygga fler sjöbodar i området borde minska väsentligt. 

I området finns redan idag ett stort antal mycket stora sjöbodar. MP undrar om 
en del av dessa skulle kunna användas av flera båtägare, eventuellt efter viss om-
byggnad. Detta skulle innebära att båtägare som vill förvara skrymmande dynor, 
flytvästar mm i området skulle kunna göra så utan att fler bodar behöver byggas.

Kommentar
1. Att möjliggöra för sjöbodar i direkt anslutning till hamnar och båtplatser 
knyter an till kommunens kultur och historia. Planläggning för hamnanknu-
ten verksamhet i form av t.ex. sjöbodar inom sådana områden är också god 
markanvändning. Att lokalisera denna typ av byggnader på någon annan 
plats innebär dels ett ianspråktagande av mark som kan lämpa sig bättre för 
andra ändamål, dels onödiga transporter till och från hamnområdet. Öckerö 
Hamn- och Fiskareförening sköter underhållet av hamnen och säkerställer 
att nödvändig service kan erbjudas. Intäkterna från uthyrningen av båtplat-
ser och sjöbodar bidrar till en väl fungerande hamn och en utökad service 
inom hamnområdet. Planförslaget möjliggör byggnation av fler sjöbodar i 
syfte att främja hamnföreningens möjligheter att bedriva och expandera sin 
och hamnens verksamheter och tillgodose förvaringsbehovet för de båtägare 
som hyr båtplatser i området. Hamnföreningen saknar övrig mark i närhet 
av hamnområdet, vilket omöjliggör en alternativ lokalisering av sjöbodar 
som ägs och hyrs ut av föreningen. 

2. Det finns båtar som används yrkesverksamt inom området och dessa har 
behov av förråd i form av sjöbodar. En detaljplan kan däremot inte reglera 
vem som får bruka sjöbodarna när de väl är på plats. 

3. Detaljplanen reglerar bl. a. markanvändning, i det här fallet hamnverk-
samhet i form av sjöbodar och bryggor. Däremot är en planbestämmelse om 
vad som får eller inte får förvaras i en sjöbod olämplig. Det finns regler för 
vilka mängder av t. ex. brandfarliga ämnen som får förvaras för egen hus-
hållning, men detta regleras genom annan lagstiftning. 

4. Förslaget bidrar gestaltningsmässigt till inramningen av den inre hamn-
bassängen på ett positivt sätt och innebär inte någon inskränkning av be-
fintliga kajer. Tvärtom så frigörs bryggorna inom planområdet då saker som 
förvaras där idag (t. ex. backar med fiskeutrustning) istället kan rymmas i 
förrådsbyggnader som lämpar sig för detta ändamål.

Eventuellt samutnyttjande av befintliga sjöbodar inom området kan inte 
regleras genom detaljplan.
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Revidering av förslaget
• Planbeskrivningens avsnitt gällande skäl till upphävande av strandskyddet 

kompletteras med ytterligare beskrivning och bildunderlag. 

• Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivningar och underlag 
avseende geotekniska förutsättningar, MKN för vatten och förorenad mark. 

• Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med upplysning om beho-
vet av samordning och samförläggning av eventuella ledningar inom området.

• Plankartan revideras med en upplysning om att eventuell belysning bör vara 
nedåtriktad för att undvika bländning.

• Plankartan revideras med ett förtydligande om att illustrationen inte är juri-
diskt bindande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-01-21

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

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Bilagor

Bilaga 1: Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande

 
 

 
 
Datum: 2018-10-09 

 
 
Diarienummer: SB 0063/17  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-post 

Öckerö kommun Sockenvägen 13 031-97 62 00 (växel) 031-96 91 87 kommun@ockero.se 

475 80 ÖCKERÖ           ÖCKERÖ                                                                                                   diarium.sb@ockero.se 
 

Detaljplan för Sjöbodar i Öckerö hamn - Del av fastigheten Öckerö 17:1, Öckerö 
 
SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE YTTRANDE I SAMRÅD 
 

HAMNENS ANLÄGGANDE OCH BEFINTLIGA FYLLNADSMASSOR 
Utbyggnaden av Öckerö hamn blev klar 1933. Den nya, inre hamnbassängen byggdes väster om 
Skäret (aktuellt planområde) genom torrläggning av en befintlig, grund vik. Därefter fördjupades 
hamnbassängen med ca tre meter genom sprängning av kristallin berggrund. Sprängstenen använ-
des till utfyllnad och för byggnad av kajanläggningar och stödmurar, med kompletterande kon-
struktioner i betong. Förbindelsen mellan Skäret och fastlandet utfördes år 2000 genom spontning 
och ytterligare utfyllnad med sprängsten. Sprängstensmassornas ursprung vid denna utfyllnad är 
inte känt, men de härrör troligen från tidigare exploatering inom kommunen. Det som är viktigt 
här är att vi nu vet att hamnbassängen är anlagd genom sprängning i berg och inte genom mudd-
ring. Vi kan även med relativt stor säkerhet konstatera att alla fyllnadsmassor består av sprängsten. 
Med tanke på att spontning användes vid utbyggnaden år 2000 (mellan Skäret och fastlandet) kan 
vi också anta att stabiliteten inom detta område är god. 
 

Bilder: Hamnen historiskt och vid dess anläggande 1933 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-post 

Öckerö kommun Sockenvägen 13 031-97 62 00 (växel) 031-96 91 87 kommun@ockero.se 

475 80 ÖCKERÖ           ÖCKERÖ                                                                                                   diarium.sb@ockero.se 
 

Bilder: Öckerö hamn från 1983 och från utbyggnaden år 2000 

 

KONSTRUKTION OCH STABILITET 
Tänkt konstruktion för sjöbodarna är genom pålar till fast botten, vilket också är infört som en be-
stämmelse i plankartan. Bestämmelsen gäller all grundläggning inom de områden som medger ny-
byggnation och alltså inte bara vid eventuellt behov av pålning i vatten. SGI har ställt sig frågande 
till stabiliteten inom planområdet eftersom det saknades underlag för om befintlig utfyllnad utförts 
på berg eller på lera under vatten. Kommunen anser att den nya informationen visar att det finns 
berggrund under befintliga fyllnadsmassor. Detta, i kombination med bestämmelsen om grund-
läggning i plankartan, borde rimligtvis minska behovet av att utföra en geoteknisk utredning för att 
säkerställa stabiliteten i de områden som rör nybyggnation. Hur ställer sig Länsstyrelsen till detta? 
Kan Länsstyrelsen i sin roll som samordnande myndighet även samråda frågan med SGI? 

 

MKN FÖR VATTEN 
Den enda planerade utökningen i vatten är ett möjligt behov av kompletterande pålar inom den 
södra delen av planområdet. Troligtvis kan en konstruktion där pålning endast sker i strandkant 
och med överhängande sjöbodar användas här. Övrig eventuell pålning görs på land till fast grund. 
I den norra delen av planområdet finns det redan befintliga pålar i vatten och nybyggnation inom 
detta område kommer därför inte innebära något arbete i vatten alls. Övrig pålning avses även här 
göras på land till fast grund, men det kan också bli aktuellt att utnyttja befintlig bryggkonstruktion 
på land (se bilder). Bedömer Länsstyrelsen att en ytterligare beskrivning och dokumentation i 
planhandlingarna som redogör för detta är tillräcklig för att visa att MKN för vatten inte över-
skrids?  
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Datum: 2018-10-09 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-post 

Öckerö kommun Sockenvägen 13 031-97 62 00 (växel) 031-96 91 87 kommun@ockero.se 

475 80 ÖCKERÖ           ÖCKERÖ                                                                                                   diarium.sb@ockero.se 
 

Bilder: Befintlig konstruktion i planområdets södra del samt planområdets norra del (med befintliga pålar i vatten) 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET – FÖRORENADE OMRÅDEN 
Som redan beskrivits består de befintliga utfyllnadsmassorna inom planområdet av sprängsten, vil-
ket rimligen borde innebära att eventuella föroreningar inte bundits i marken. I de fall där tänkta 
åtgärder innebär arbeten i befintliga massor, så bedöms dessa åtgärder medföra en minimal påver-
kan. De kommer då möjligen innebära pålning till fast grund, men kan lika gärna innebära att be-
fintliga konstruktioner används. Vidare är det så att i det fall en utredning skulle genomföras och 
föroreningar i marken påträffas så skulle en eventuell sanering av området, beroende på omfatt-
ning, kunna innebära påverkan på invallningen av muddermassor öster om planområdet. Risken 
finns då att en sådan åtgärd skulle kunna bidra till en sämre situation än den som råder idag. Ex-
ploatören (Öckerö hamnförening) anser att behovet av utredningar inte står i proportion till tänkta 
åtgärder och till hur marken kommer användas. Kommunen är inte odelat okritisk till detta utta-
lande, men vill ändå veta hur Länsstyrelsen ser på behovet av en markmiljöutredning i förhållande 
till de förutsättningar och åtgärder som beskrivs här. 
 
 
 
 
Planarkitekt Petter Leyman  Plan- bygg och miljöchef Andreas Beutler 
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)   Telefon: 031-97 62 00 (vxl) 
E-post: petter.leyman@ockero.se  E-post: andreas.beutler@ockero.se 
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