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SAMMANFATTNING

Planen syftar till att möjliggöra anläggning av återvinningscentral inom del av
fastigheten Heden 1:300. Avsikten är att skapa en kretsloppspark som underlättar
återvinning och inbjuder till återbruk genom handel med andrahandsvaror och material, samt underlättar fortsatt transport av avfall. Antalet parkeringar utökas
och byggrätt ges för parkeringshus. Principer för utförande regleras medan ytterligare förslag på utformning utvecklas i ett program. Befintligt vindkraftverk ges en
skyddszon på 50 m.
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INLEDNING
BAKGRUND
Öckerö kommun har fem bemannade återvinningscentraler (ÅVC), vilka är belägna på
Öckerö, Björkö, Knippla, Rörö och Hyppeln. På återvinningscentralerna kan hushåll och
verksamheter läna in miljöfarligt avfall, vitvaror och annat elektriskt avfall (batterier,
telefoner, radio- och tv apparater, datorer m.m.), grovavfall, trädgårdsavfall, skrot,
gipsavfall, m.m. Mottagning av asbest finns enbart på Öckerö och Björkö ÅVC. Härutöver
finns 13 mindre återvinningsstationer som sköts på uppdrag av förpackningsindustrin,
varav några samlokaliserats med ÅVC.
Öckerö återvinningshantering behöver utökas, men nuvarande anläggning Öckerö Kärrsvik
återvinningscentral (ÅVC) har begränsade förutsättningar samtidigt som dess geografiska
läge ger ett avgränsat serviceområde. Den nu föreslagna platsen inom industriområdet
Pinan nordväst om färjeläget på Hönö har studerats sedan 2009 och bedömts lämplig att
pröva för ändamålet återvinningscentral.
Göteborgsregionen har tagit fram en gemensam avfallsplan för sina 13 kommuner i syfte att
tillsammans förbättra sin avfallshantering fram till år 2020. Dess strategi är att avfall i
turordning ska Förebyggas – Återanvändas – Materialåtervinnas – Återvinnas på annat sätt
– Bortskaffas. Öckerö har i sin tur tagit fram en kommunspecifik bilaga godkänd av
kommunfullmäktige 2011-12-15. Målen är: tryggt för människa och miljö, god säkerhet och
arbetsmiljö, kostnadseffektiv avfallshantering, god service, robust avfallshantering.

Avfallstrappan, enligt Avfallsplan för Göteborgsregionen A2020
Parallellt med planläggning sker miljöprövning av återvinningscentral. Planens
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kompletterar MKB för verksamhetsprövning.
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PLANENS SYFTE
Planen syftar till att möjliggöra anläggning av återvinningscentral inom del av fastigheten
Heden 1:300. Avsikten är att skapa en kretsloppspark som underlättar återvinning och
inbjuder till återbruk genom handel med andrahandsvaror och -material, samt underlättar
fortsatt transport.
Nya materialflöden och upplag ger förutsättningar för närliggande industriområde att
utvecklas mot återbruk och återvinning och gör avfallet till en resurs, vilket är i linje med
målen om hållbar utveckling.

PLANHANDLINGAR
•
•

Granskningshandlingarna består av:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning (detta dokument)

•
•
•
•
•

och övriga handlingar:
Miljökonsekvensbeskrivning
Grundkarta (se plankarta)
Fastighetsförteckning (bifogas ej)
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Detaljplanen upprättas genom utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:
900) i dess lydelse 1 januari 2015 och består av plankarta med bestämmelser. Till planen
hör denna planbeskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning. Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande över inkomna
synpunkter.
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de
förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
den ska vara vägledande vid tolkningen av planen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
LÄGE
Planområdet är beläget inom industriområdet Hönö Pinan som är beläget nordväst om
Hönö Pinans färjeläge. Öster om planområdet ligger Öckerö kommuns avloppsreningsverk. Väster om planområdet ligger en skjutbana för pistol 25 m och gevär 50 m.
Industriområdet är relativt småskaligt och består i huvudsak av olika verkstads- och
entreprenadföretag. Inom planområdet finns ett mindre vindkraftverk.

Skjutbana

Pendlarparkering
Bussdepå

Orientering: Industriområdet Pinan, kartutdrag ur Eniro kartor

Översikt

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar cirka 2,5 av avfall och ägs av Öckerö kommun. Angöring kommer att
behöva ske genom industriområdet, vilket påverkar nuvarande näringsverksamhet. Femton
fastighetsägare berörs av förslaget enligt fastighetsförteckning, utöver Öckerö kommun.

Markägande:

Öckerö kommun och

enskilda fastighetsägare.
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PLANFÖRHÅLLANDEN
Översiktsplan

Planförslaget stöds av Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05) antagen 14 juni 2006 som
för utpekat område anger ny infrastrukturanläggning. Bilaga 2 till ÖP05 förtydligar att ny
omlastningsstation för avfall på Hönö Pinan eventuellt ska ersätta anläggningen på Öckerö
Kärrsvik.
Förslaget har även stöd i den nya översiktsplan som är på väg att tas fram och som utgår från
kommunens vision ”en levande skärgårdskommun med människan i centrum”. Tre mål har
formulerats: 1) Levande skärgårdskommun – hela kommunen ska leva; 2) Människan i
centrum; 3) Utveckla centra. Målen stärks genom en trafikstrategi som ger förutsättningar
för fortsatt utveckling och skapar möjligheter för förtätning, näringsliv och service i de
naturliga noderna, hamnarna. Noderna kan minimera transportbehovet och deras funktion
som centra utformas för att skapa mötesplatser för alla medborgare och besökare.

Detaljplan
För området Pinan gäller detaljplan för Hönö Pinan vilken vann laga kraft år 1989-1024. Syftet var då att skapa förutsättningar för utbyggnad av verksamheter inom området
vid Hönö Pinan, samt att reglera markanvändningen i övrigt kring färjelägret. Det nu
aktuella området ingick i tomten för avloppsreningsverket, medan strandområden
västerut redovisas som naturområden. Detaljplan för del av Hönö, pinan vindkraftverk
vann laga kraft 1998-07-17. Båda planernas genomförandetid har löpt ut.

Gällande detaljplan för Pinan, laga kraft 1989

Förstudier

Planbesked lämnades 2014-10-14. Något
planprogram för planområdet har inte
upprättats, eftersom förslaget har stöd i
översiktsplanen. Vid lokalisering har tre
platser studerats: 1) utökning av befintlig
anläggning Kärrsvik på västra Öckerö; 2)
nu föreslaget området vid Pinan, samt 3)
ett mindre område på Pinan mellan väg
155 och Tärnvägen. Alternativ ett och tre
bedömdes som alltför små för en långsiktig
utveckling.
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MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Natur

Naturvärdesinventering utfördes av Naturcentrum 2015-10-16. Denna kompletterades
2016-07-07 med detaljinventering av misstänkt skagerraksbjörnbär, vilket då kunde
avfärdas. Det inventerade området omfattar till största delen exploaterad mark på Hönö
Pinan. Områdets norra landdelar utgörs av hällmarker, små träddungar samt
exploaterad mark. Hällmarkens berghällar är klädda av olika lavar och i skrevor växer
bland annat stagg, fårsvingel, stensöta, kaprifol, rotfibbla och gullris. Till busk- och
trädskiktet hör skogsalm Ulmus glabra (CR), björk, rönn, vide, brakved, en, nypon och
slån. I de exploaterade delarna förekommer flora typisk för kultur- och ruderatmarker,
så som kålmolke, revormstörel, åkersenap, vit sötväppling, blåeld, såpnejlika och
nattljus. I väster noterades backvial, en ärtväxt som förekommer sparsamt i södra och
mellersta Sverige, inte sällan på kulturpåverkad mark. Planområdets södra landdelar
utgörs av exploaterad mark i form av hårdgjorda ytor. Planområdets nordvästra del
utgörs av vattenmiljöer i form av marina grundbottnar med sjögräs, i detta fall
skruvnating, samt spridda förekomster av stenar med algpåväxt av framför allt blåstång.
Resultat: Havet utgör naturvärde klass3. En rödlistad art noteras– skogsalm Ulmus
glabra CR inom mark som ges markanvändning natur.

Delområden med naturvärden inom planområdet samt punkt för rödlistade arter.
Vid första inventeringen identiferades ett möjligt skageracksbjörnbär. Fyndet var osäkert
och kunde efter platsbesök under växtsäsong i juni 2016 avfärdas.
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Vatten
Nettoeffekten av stigande havsnivåer
inom Göteborgsregionen är cirka 70 till
75 cm fram till år 2100. Detta bedöms
kunna ge extrema vattenstånd på närmare 270 cm över dagens normalvattenstånd. Nettoeffekten av stigande
havsnivåer kan delas in i fyra risknivåer: < 2,4 < 2,9 < 3,4 m samt > 3,4.
SMHI:s väderstation på Vinga, som är
den närmaste stationen till Öckerö, får 579 mm (medelvärde för perioden 1961-1990).

Ledningar
Öckerö nät har fiberledning inom föreslaget vägområde. Ledningar finns
inom kvartersmark markeras med u.
Ledningskoll har genomförts.

Förorenad mark
Marken som är aktuell för återvinningscentralen saknar tidigare industrianvändning och är
inte upptaget som Mifo-område eller objekt. Området rymmer dock deponerade massor
vilka markeras med planbestämmelse m på plankartan för att uppmärksamma möjlig
förorening. Inslag av avfall i befintligt utfyllnadsområde saneras normalt inte vid mindre
känslig markanvändning, såsom industri eller teknisk anläggning. Däremot är det lämpligt
att i rimlig omfattning sortera ut sopor ur uppgrävda massor före återanvändning inom
området.
Nuvarande tillstånd har identifierats genom en miljöteknisk markutredning med
tillhörande bedömning motsvararande en statusrapport enligt industriutsläppsdirektivet
(IED) av Tyréns 2016-12-16. Undersökningen omfattar provtagning av jord genom
jordprover från 7 provgropar och vatten genom ett grundvattenrör.
Laboratorieanalys av jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
mindre känslig markanvändning (MKM). Uppmätta halter av zink överstiger riktvärdet för
MKM i två punkter där halten är 1-3 ggr riktvärdet. Föroreningsnivån bedöms i dessa som
måttligt allvarlig. Grundvattnet har analyserats m.a.p. VOC (flyktiga organiska ämnen) och
resultatet visade på värden under detektionsgränsen. Se även Markteknisk undersökningsrapport (Geoteknik, MUR) nedan.
Fara för framtida verksamhet har uppskattats utifrån nuvarande materialhantering på
återvinningscentralen Kärrsvik. Risk för miljö och hälsa bedöms som liten för den framtida
verksamheten. Den föreslagna exploateringen bedöms inte motverka möjligheten att
uppfylla gällande miljökvalitetsnorm för närliggande vattenförekomst. Slutligen har de
påträffade föroreningarnas giftighet, föroreningsnivå, områdets känslighet och skyddsvärde
samt spridningsförutsättningar bedömts enligt Naturvårdsverkets MIFO-standard.
Fastigheterna Heden 1:300 och 1:404 har placerats i riskklass 3, måttlig risk.
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Radon
1993 uppmättes radiumhalt <12 Bq/kg inom Pinan med beräkning för kBq/m3. Mätningarna visar att hela området är lågriskområde för radon. Planen innehåller heller inte några
bostäder. Normal grundläggning rekommenderas för kontorsbyggnader.

Geoteknik
Tyrens har 2016-12-22 i PM Geoteknik Heden 1:300, 1:404 Hönö, samt tillhörande
Markteknisk undersökningsrapport (Geoteknik, MUR), beskrivit förutsättningar för
planområdet med hänsyn till geotekniska förhållanden samt stabilitets- och grundläggningsförhållanden i området. Eventuella geotekniska problem definieras i rapporten och
rekommendationer ges om grundläggning och maximal markbelastning.
Resultaten från de geotekniska undersökningarna visar med tillfredställande säkerhet att
totalstabilitet för befintliga förhållanden råder inom området. Markbelastning på upp till 50
kPa (motsvarande en fyllnadsmäktighet av ca 2,5 meter) kan tillåtas inom planområdet
utifrån de marknivåer som råder vid upprättandet av denna handling. Dock får ej ytterligare
markbelastning utföras 2 meter närmast släntkrön mot havet. Därmed erhålls erforderlig
säkerhet mot stabilitetsbrott och inga betydande sättningar bedöms uppkomma.

Fornlämningar och kulturhistoria
Öster om Kråkudden ligger en fartygslämning. Vid Heden ca 4 km söderut finns flera
lämningar.

BEBYGGELSE
Platsen för återvinningscentral saknar bebyggelse, med undantag för vindkraftverk och
mätstation. Intilliggande industriområde är bebyggt med industrifastigheter där högsta
tillåtna byggnadshöjd är 11 m. Heden 1:404 är bebyggd med två industrihallar. Heden
1:401 är bebyggd med bussdepå/tvätthall för bussar och en bod.

Vindkraft
Inom området står ett mindre vindkraftverk med navhöjd 50 m och rotordiameter 47
meter. Verket är försett med två generatorer på 660 och 200 kW varav den mindre
arbetar i lägre vindstyrkor. Verket producerar el vid vindar mellan 4 och 25 m/s, vilket i
snitt ger 1620 MWh/år. På Hönö Pinan finns även en mätstation för vindkraft som
kommer att tas bort i samband med planens genomförande. Öckerö vindbruksplan är ett
tematiskt tillägg till översiktplanen, antaget av KF 2011-12-15. Här föreslås ett
havsbaserat område för en grupp större vindkraftverk, men Hönö Pinan berörs inte.
Tyréns har 2016-11-30 utfört en riskutredning för vindkraft på Hönö, del av Heden
1:300, i syfte att avgöra erforderlig riskhänsyn avseende akuta olycksrisker orsakade av
det befintliga vindkraftverket. Erforderligt säkerhetsavstånd mellan befintligt vindkraftverk och planerad verksamhet belyses med avseende på is- och snökast/ras, lossande
delar från vindkraftverket och upplevd risk av människor som befinner sig i anslutning
till vindkraftverket. Svensk lag specificerar inte säkerhetsavstånd till vindkraftverk
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kopplat till olycksrisker, men tillämpning av rekommendation från Elforsk är vanlig.
Rekommenderat säkerhetsavstånd är rotordiameter plus navhöjd × 1,5, vilket här blir
145 meter. Här bedöms 50 meter vara ett tolerabelt säkerhetsavstånd och risknivå,
förutsatt att riskreducerande åtgärder genomförs. Bedömningen grundar sig i den låga
frekvensen för väderförhållanden för isbildning 2-7 dagar/år, samt att personer ej
förväntas uppehålla sig en längre tid på platsen. Den upplevda risken bedöms tolerabel
på avstånd längre än 50 meter.
Kommunstyrelsen har 2017-03-28 beslutat att vindskraftsverket ska avvecklas i
samband med utbyggnaden av kretsloppsparken. Åtgärderna tar udden av betydande
skadeverkan och gör risken godtagbar, men är likväl inte någon långsiktigt bra lösning.

Service
Vid färjelägret finns pizzeria/grill och i närområdet finns några mindre butiker.

TRAFIK & PARKERING
Gator och trafik
Trafiken inom industriområdet Pinan är idag måttlig. Kretsloppsparkens läge är valt
med anledning av att stora trafikflöden passerar Pinan på väg 155 och att transporter till
och från fastlandet blir minimala.
Atkins har i trafikutredningar 2016-02-25 och 2016-11-04 undersökt trafikförhållanden
för Kretsloppsparken och särskilt utrett hur anläggning kan ske utan att några
kapacitetsproblem uppstår på i första hand Göteborgsvägen (hädanefter väg 155) och
Tärnvägen. Trafiken till och från färjan är stundtals intensiv och utredningen analyserar
olika möjligheter att angöra kretsloppsparken med såväl personbilar som tung trafik.
Problematiken omfattar framkomlighet och säkerhet vid infarten från väg 155 liksom
logistik kring anläggningens in- och utfart för besökare och tung trafik. Även olika
alternativ för pendelparkering utreds, däribland flytt av bussdepå. Konsekvenser för
befintliga verksamheter och anläggningar inom området beaktas också. Trafikanalysen
baseras på trafikräkningar av Trafikverket och kommunen.
Anläggningens trafikering och kölängd baseras på personalens uppskattning av befintlig
anläggning och på trafikmätning utförd av Atkins 2016-09-16 vid befintlig återvinningscentral. Befintlig återvinningscentral Kärrsvik på Öckerö uppskattas ha i genomsnitt 350
besökare per dag, och kanske upp till 500 besökare under lov och helgdag. Onsdagar
bedöms ha högre besöksgenomsnitt än övriga vardagar då det är kvällsöppet. Lördagen
2016-09-16 utfördes en trafikräkning som visade på 360 besök, vilket är något mindre än
uppskattad mängd. Under maxtimman mellan kl. 11 och 12 var trafiken 115 fordon.
Under maxtimmen var det 12 fordon i kö inom området och 4-5 utanför.
Trafikutredningens resultat är att kölängden i en normalsituation i liten grad kommer att
överstiga dagens kölängder i korsningen Tärnvägen – väg 155.
2013 trafikerades väg 155 i snitt av 7170 fordon/dygn, varav 11 procent utgjordes av tung
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trafik. Maximal trafik per timme är här 595 fordon åt öster och 106 fordon åt väster.
Analysen visar att kölängden (i synnerhet på väg 155) under en exceptionell situation, då
en färja ställs in under förmiddagens maxtimme kraftigt överskrider dagens. En liten
förskjutning i Kretsloppsparkens öppettider kan begränsa risken för att köbildningen
påverkas av kretsloppsparken. Tre alternativ för in- och utfart till kretsloppsparken har
studerats. Det alternativ som bedöms fungera bäst är alternativ 2 där besökarnas in- som
utfart sker vid Andvägens västra del, medan tung trafik får in- och utfart vid Andvägens
östra del via pendelparkeringens angöringsgata. En faktor som påverkar valet av
alternativ är vilka köer som kan uppstå i anslutning till anläggningen. Angöring via
Andvägen från sydväst rekommenderas, men möjlighet finns även att förlägga kö med
matning från öster utmed kretsloppsparkens södra sida.
Pendelparkering påverkas av kretsloppsparken och markparkering kan ordnas med
samma kapacitet som dagens parkering. På lång sikt behöver dock parkeringen utökas
för att nå kommunala trafikmål om överflyttning av trafik från bil till kollektivtrafik.
Alternativ med parkeringshus, samt utökning av parkering på intilliggande fastighet
Heden 1:401 (Västtrafiks bussdepå) har studerats. Planförslaget möjliggör båda, men
omlokalisering av bussdepå kräver överenskommelse med Västtrafik och sannolikt en
särskild planprövning för den nya lokaliseringen. Dialog med Västtrafik är påbörjad.

Kollektivtrafik
Tärnvägen trafikeras av bussar från Hönö/Fotö och Öckerö/Burö Hälsö, vars mål är
Göteborg. I söder finns en bussdepå och separat bussgata som ansluter till Hönövägen.
Hållplats för kollektivtrafik finns i anslutning till färjeläget ca 150 m i sydost och parkering
däremellan.

Parkering
Många pendlare åker buss eller samåker till arbetsplatser utanför kommunen, varför
behovet av såväl bil- som cykeluppställningsplatser bedöms vara stort. Mellan färjeterminalen och bussterminalen finns idag en pendelparkering som innefattar lite drygt 150 Pplatser för bil och 430 p-platser för cykel. Parkeringen har två infarter från Tärnvägen och
den går även att nå från Andvägen.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Referat från planens miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger bedöms inte påverka
miljön negativt och därmed inte heller medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget
bedöms inte heller bidra till någon negativ påverkan på möjligheten att uppfylla miljömålen
Frisk luft, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. Planförslaget bedöms heller
inte innebära ökade svårigheter att uppfylla någon miljökvalitetsnorm (MKN).
Miljökonsekvenserna av de förändringar planförslaget medger påverkar framförallt
miljön genom den ökade trafikmängden och markarbeten i form av utjämning och
terrassering. Sprängning, schaktning och utfyllnad förändrar landskapsbilden, men
påverkar också att området klimatsäkras genom höjd marknivå så att framtida
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havsnivåhöjningar ger en lägre påverkan på platsen.
MKB:n behandlar primärt kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv, buller, luftkvalitet, risk och
säkerhet, mark och vatten samt masshantering. Uppföljning sker genom fortlöpande
miljöprövningar och bygglovshantering.

RIKSINTRESSEN
Havet och farleden
Förslaget påverkar riksintresset högexploaterad kust som omfattar hela Öckerö kommun.
Omgivande hav är av riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Nord-sydlig farled
öster om Hönö är av riksintresse för sjöfarten. Fritt vatten och mark som inte är tättbebyggda är av riksintresse för friluftslivet. Förslaget bedöms dock inte påverka något av
riksintressena.
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PLANFÖRSLAG
KRETSLOPPSPARK
Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av återvinningscentral (ÅVC) för hantering av
alla typer av avfall, inklusive miljöfarligt avfall. Inom anläggningen skall det finnas
möjlighet till återbruk bl.a. av renoverade möbler, kylskåp, reservdelar, kompostjord, samt
handel förenad med verksamheten återvinning. Detaljplanen innebär att mark avsedd för
avloppsreningsverk ändras till återvinningscentral som här betecknas Kretsloppspark.

Bebyggelse och anläggning
Byggnader med en samlad byggnadsarea om högst 6000 m2 får prövas, vilket är något
mindre än 50 procent av tomtens area som är ca 12500 m2. Tomten bebyggs preliminärt
med servicebyggnad, personalbyggnad, varmgarage, kallgarage och byggnad för miljöfarligt
avfall. Därtill planeras en större omlastningsstation med ramper och containers för
materialhantering. Egenskapsbestämmelser som gäller inom flera ytor är inrutat med
rektangel och markeras med pil till berörda ytor. Sammanlagd byggrätt avses.

Områdets disposition

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Infart persontrafik
Mottagningshall
FA, el, återbruk mm
personalutrymme
Bommar
Trädgårdsavfall
Trä
Ramp med containers
ÅVS – förpackningsindustrins återvinningstation.
Infart tung trafik
Våg
Omlastning ramp
Omlastning fack
Uppställning containrar
Mellanlager ris och trä
Vägarbetsfordon

Principskiss för Öckerö kretsloppsspark, Miljö- och avfallsbyrån i Mälaren AB, 2015.
Planen detaljreglerar inte tomtens utformning, men behovsanalys och förslag till
disposition är utförd av Miljö- och avfallsbyrån i Mälaren AB i november 2015. Nedan
redovisas ett förslag till disposition med trafikföring, uppställning av containers och annan
sorteringsanläggning. Det finns goda möjligheter att anordna en kretsloppspark inom
aktuell fastighet. Fastigheten är inte så stor, så det innebär vissa begränsningar för bland
annat möjligheten till lagringsyta för trä och trädgårdsavfall.
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Utformning och karaktärsdrag med hänsyn till landskapsbild
Platsen ligger upphöjd i ett öppet, exponerat läge och är synlig från flera håll, däribland
från småbåtshamn och farled. Färjeläget och väg 155 utgör entré till Öckerö kommun och
kretsloppsparken ligger synbar i anslutning till pendelparkering.
Anläggningar i öppna landskap har stor visuell påverkan. Grundläggande intention är att
området utformas samstämmigt vad gäller materialval, färgsättning och belysning. Inom
planområdet gestaltas bebyggelsen med enhetligt formspråk, med samordnat materialoch kulörval samt likvärdig karaktär i både form och volym. Medelstora volymer som
synliggör anläggningen på ett positivt sätt eftersträvas. Är det inte möjligt med god
arkitektur i exponerade lägen bör byggnadsvolymer placeras längre in i området.
För områden markerade med planbestämmelse f ska följande karaktärsdrag eftersträvas
vid anläggning.
Natur:

Vid utformning av landskapsbildselement, grönska och vatten och annan yttre
miljö ska möjligheter att gynna biologisk mångfald, både med avseende på
land- och vattenmiljöer beaktas och tillvaratas. I strandzonen föreslås skyddsvall, plantering och staket avgränsa Kretsloppsparken mot vattnet.

Byggnad:

Medelstora byggnader med modern utformning eftersträvas. Byggnader över
50 m i längd ska delas upp i harmonierande sektioner. Entréer ska utföras väl
synliga. Skärmtak, takkupor m.m. får inte ha rundade former, varken horisontellt eller vertikalt. Tak ska vara sadel- eller pulpettak. Vid pulpettak ska fasaden vara lägst utåt mot gata eller mot havet. Transparenta byggnader ska vara
utformade med fågelskydd.

Färg:

Färgsättning ska utgå från ljus till mellanmörk grå kulör. Stuprör och andra
byggnadselement kan med fördel markeras avvikande.

Stängsel:

Plankarta föreskriver skyddsstängsel för att stoppa kringflygande material.

Skyltar:

Principer för skyltning ska samordnas, förslagsvis redovisat i ett gestaltningsprogram. Entréer ska betonas. Vid entrégrindar tillåts pyloner om högst 3 meter. Takskyltar tillåts inte.

Belysning:

Belysning ska utföras likartat för hela området vad gäller färgtemperatur och
intryck på håll. Belysning utförs nedåtriktat för att undvika bländning. Fristående belysningsstolpar får högst vara 6 meter.

Upplag:

Upplag ska placeras och utformas med hänsyn till blickfång från havet och
anläggningens in- och utfarter. Det innebär att upplagen inte får exponeras
mot omgivningar utan inhägnas, förslagsvis av jordvall med vegetation
och/eller skärmar. Området ska omges av skyddsstängsel enligt ovan. Krav på
avskärmning gäller även förpackningsindustrins återvinningsstation.
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Panoramabild från norr utan åtgärder

Fotomontage från norr med vall och byggnader

Fotomontage från norr med vall och byggnader, men utan vindkraftverk.

Förslag till gestaltningsprogram
Gestaltningsprinciper för kretsloppsparken togs fram med stöd av Tengboms arkitekter
under 2011 som stöd för utredningsalternativet mellan Tärnvägen och väg 155, vilket var
ett välexponerat och känsligt entréläge. Nytolkning av gestaltningsprinciper beskrivs
nedan och ska ligga till grund för bygglov och kommande prövningar och lovfria
åtgärder.
Nya byggnader och anläggningar bör utformas med hänsyn till nedanstående aspekter på
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utformning och utförande. Syftet är att långsiktigt garantera en helhetsupplevelse och
särskilt beakta områdets exponerade lägen och komplettera planbestämmelsen f.
Föreslagna åtgärder som överensstämmer med dessa ska godtas vid bygglov. Liten
avvikelse bör kunna ske om man uppnår syftets mål och kvalitet.
Landskap: Anläggningar i öppna landskap har stor visuell påverkan. Inom planområdet
gestaltas bebyggelsen med enhetligt formspråk. Med samordnat material- och
kulörval ges området likvärdig karaktär i både form och volym.
Park:

Landskapet i och kring Kretsloppsparken utformas på ett snyggt och prydligt sätt,
speciellt avseende på parkanläggning och vatten. Verksamhetsområdet har stor
andel hårdgjord mark, där plantering av träd och buskar är ett kompletterande
inslag främst för att omgärda området. Staket, stolpar och andra mindre volymer
bör följa ett samlat mönster för området och vara i enlighet med övrig gestaltning. Stängsel och grindar bör vara förzinkade och helst utan taggtråd. Återanvänd gärna sprängsten i gabioner som murar. Natursten bör markera övergången
till naturmark och berg. Parkeringsplatser beläggs med asfalt med markerade
platser av betongsten eller liknande.

Natur:

Vid utformning av landskapsbildselement, grönska och vatten och annan yttre
miljö ska möjligheter att gynna biologisk mångfald, både med avseende på
land- och vattenmiljöer beaktas och tillvaratas. I strandzonen föreslås skyddsvall, plantering och staket avgränsa Kretsloppsparken mot vattnet.

Byggnad:

Byggnader bör präglas av modern utformning i måttlig skala. Byggnader över
50 m i längd bör delas upp i harmonierande sektioner, förslagsvis markerat
med hjälp av volymförskjutning, byggnadselement eller färgsättning. Entréer
utförs väl synliga och tydliga i liv med fasaden. Skärmtak, takkupor mm får
inte ha rundade former, varken horisontellt eller vertikalt. Fasadmaterial bör
huvudsakligen utgöras av skivmaterial, gärna med inslag av träpanel. Tak ska
vara sadel- eller pulpettak. Pulpettak ges lutning mot gatan och havet. Eventuella solavskärmningar bör vara fasta, antingen med vertikala ribbor över glaspartier eller som skärmar. Transparenta byggnader bör undvikas och om så
sker vara utformade med fågelskydd.

Färg:

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

Stängsel:

Plankarta föreskriver skyddsstängsel runt anläggning. Anläggning eller upplag
ska hägnas med skyddsnät som hindrar kringflygande material att flyga ut i havet eller andra områden. Vegetationsridåer kan med fördel planteras för att sila
vind och förbättra lokalklimatet.

Skyltar:

Huvudmannen för kretsloppsparken bör ta fram en grafisk profil som stöd för
utformning av skyltar i harmoni med övrig gestaltning. Entréer betonas. Fastigheternas huvudskyltning utformas som en pylon vid varje infart. Höjden för
pyloner får vara max 3 meter. Samtliga pyloner placeras med samma avstånd
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och vinkel vid infarten till varje fastighet. Övrig skyltning placeras på fasad
med entrédörr. Skyltens överkant får inte vara placerad högre än dörrbladets
överkant. Skyltar bör ligga indraget i liv med glaspartier, portar och dörrar.
Vid annan placering ska samråd ske med plan- och byggnadsenheten. Takskyltar tillåts inte. Enligt 8 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) krävs inom område med detaljplan bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar.
Belysning: Belysningsarmaturer planeras övergripande för hela området, så att armaturer
och färgtemperaturer harmonieras. Belysningsprogrammet utgår från lika belysningsstolpar, förslagsvis med armaturer som är galvade, av ”naturlig aluminium”
eller varmförzinkade. På fasad placeras armatur med kort eller utan arm, övrig
belysning utförs på stolpe eller pollare. Maxhöjd på stolpar är 6 meter, men vilket
även bör gälla placering på byggnader som kan vara högre. Samtlig belysning ska
vara nedåtriktad för att undvika bländning både mot väg och sjöfart.
Upplag:

Verksamhet påkallar tillfälliga och ibland varaktiga upplag av olika typer av
material, framför allt vad gäller vegetations- , jord- och förbrukat byggnadsmaterial. Upplagen placeras och utformas med hänsyn till blickfång från havet
och anläggningens in- och utfarter. Det innebär att upplagen inte bör exponeras
mot omgivning utan hägnas av jordvall med vegetation eller skärmar. Området
ska också omges av skyddsstängsel. Förpackningsindustrins anläggning planeras vid den västra entrén; även här ska sopkärl och övrig avfallshantering samt
tillfällig uppställning av containers döljas av plank, förslagsvis i naturfärgat trä.

Minskad lovplikt
Administrativ bestämmelse, ändrad lovplikt: Inom återvinningscentral krävs inte bygglov
för uppställning av containers, skärmtak eller mindre ekonomibyggnader om dess totalhöjd
understiger 8 m, byggnadsarean understiger 200 m2 och följer planbestämmelserna i övrigt.
Anmälan ska göras enligt Plan- och byggförordningen kap. 6 § 5.

Sprängning och markutjämning
Havsnivån kan i framtiden komma att höjas till följd förändrat klimat. Invallning mot havet
ska ske med lägst +3,5 m från nollplanet/havsnivån, vilket är högsta dimensionerande nivå
(risknivå 1). Delar av området bör kunna översvämmas utan att skada uppstår. Generell
marknivå kan med fördel höjas för att klara framtida förändringar i havsnivå.

Geoteknik och utfyllnad

Planbestämmelse b 1 och b 2 markerar att markstabiliserande förstärkningsåtgärder krävs i
delar av området. Ingen markbelastning får påföras närmare än 2 meter från släntkrön.
Området består till stor del av berg, men låglänta utfyllnadsområden är känsliga för
markbelastning över 20 respektive 50 kPa utifrån nuvarande marknivå. 50 kPa motsvarar ca
2,5 m markfyllnad och skyddsvall behöver vara 3,5 m ovan nollplan/havsnivå. Det innebär
att något lågt parti kan behöva fyllas mer än 2,5 m, vilket bör kunna göras genom förstärkning eller lättfyllnad. För högre belastning krävs extra grundläggningsåtgärder, vilket
säkerställs vid mark- och bygglov.
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Dagvatten
Större delen av området kommer hårdgöras. Farligt avfall kommer att hanteras särskilt
och under tak, så att risk för förorening minimeras. Det dagvatten som uppstår inom
området förutsätts inte innehålla några miljöfarliga substanser utan är till stor del
jämförbart med vägdagvatten. Vägdagvatten kan emellertid i vissa fall innehålla ämnen
som inte är bra för miljön. Dagvatten som alstras inom planområdet bör ges särskild
efterhantering. Stora delar av området asfalteras eller får tak med doserad lutning, vilket
innebär relativt snabb avrinning från verksamhetsområdet, vilket påkallar att
fördröjningsanläggning dimensioneras därefter. Gröna tak rekommenderas eftersom de
både renar och fördröjer dagvatten. Utmed vattnet föreslås skyddsvall, både som skydd
mot höga havsnivåer och för att hägna dagvatten. Smitvägar bör undvikas. Härutöver
kan markavvattning komma att behövas och då ska prövas hos Länsstyrelsen.
Dagvattenutredning för detaljplan del av Heden 1: 300 (Öckerö Kretsloppspark), Hönö
har 2017-03-01 utförts av Miljö & Avfallsbyrån i Mälardalen AB med stöd av Väg- och
VA-ingenjörerna AB. Planområdet består dels av dagens pendlarparkering som
eventuellt kompletteras med ett parkeringsgarage, dels naturmark som exploateras. Med
ökad biltrafik till området och ett något större dagvattenflöde ökar behovet av rening.
Dagvattenutredningen beskriver en möjlig lösning för hantering av dagvatten inom
planområdet. Utgångspunkten är att minska dagvattenflödet och föroreningsbelastningen för recipienten.
Planområdet består dels av pendlarparkering som kvarstår och kompletteras med ett
parkeringsgarage, dels naturmark som exploateras med mer biltrafik till området och
innebär ett något större dagvattenflöde. Dagvattenutredningen beskriver möjlig lösning
för hantering av dagvatten inom planområdet samt spillvatten från tvätthall/garage.
Utgångspunkt är att minska dagvattenflödet och föroreningsbelastningen till recipienten.
För beräkning av dagvattenflöden har 5-årsregn med 5 minuters varaktighet och
klimatfaktor 1,25 använts. Föreslagen dagvattenhanteringen innebär att vattnet fördröjs
och renas inom kretsloppsparken och att övrigt dagvatten inom planområdet renas.
Dagvattenutsläppet bedöms inte påverka de miljökvalitetsnormer som är beslutade för
recipienten Stora Kalvsund om föreslagna åtgärder för framtida dagvattenhantering
vidtas. För parkeringshus föreslås avloppslösa utrymmen. Från ytor utan tak föreslås
rening via oljeavskiljare innan avledning till dagvattennätet. Oljeavskiljare ska ligga över
+3,5 m.ö.h. eller skyddas på annat sätt mot översvämningar. För tvätthallen föreslås egen
reningsanläggning med recirkulering i slutet system och utsläpp till spillvattennätet.
Förväntade dagvattenflöde kan delas i tre delar: 1) För pendlarparkeringen förväntas
inga flödesförändringar. Detta kan dock bero på hur parkeringshuset kommer att
utformas och om det kommer förses med tak. 2) För fastigheten Heden 1:404 förväntas
ingen förändring av flödet att ske. Om dess garagebyggnad förses med gröna tak kommer
dagvattenflödet minskas med i storleksordningen 5 l/s. 3) För kretsloppsparken kommer
hantering av dagvatten ske kontrollerat. Det flöde som teoretiskt kommer uppstå på
kretsloppsparken vid ett dimensionerande 5-årsregn med 5 minuters varaktighet uppgår
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till ca 240 l/s. Då kretsloppsparken kommer förses med reningsutrustning med
begränsad flödeskapacitet kommer flödet som lämnar anläggningen begränsas. Detta
innebär att dagvattnet kommer regleras via fördröjningsmagasin. Dagvattenflöde som
kommer lämna kretsloppsparken efter rening är ca 10 l/s. Genomförande av detaljplanen
förväntas öka dagvattenflödet med ca 10 l/s. Fördröjningsmagasinens totala volym bör
uppgå till minst 100 m3, för att klara rening. Två teknikval diskuteras. Dagvattenanläggningen behöver ges utrymme i fortsatt projektering. Dagvattenhantering för parkeringshus, parkeringsplatser, garageplatser, mindre verkstad mm, bör avledas till oljeavskiljare, klass 1 och prövas av kommunens Miljö- och Hälsoskyddsenhet. Utlopp från
fordonstvätt föreslås ske till spillvattennätet och anordnas för att klara ställda Miljö- och
Hälsoskyddkrav samt krav från Länsstyrelsen som sköter tillsynen för Pinans
avloppsreningsverk.

Principskiss för dagvattenflöde. Väg- och va-ingenjörerna 2017-02-14.

HANDEL, INDUSTRI, KONTOR
I anslutning till kretsloppsparken medges handel, industri, kontor för möjliggöra
försäljning av andrahandsvaror och -material samt återvinning av material. Kontor bör
även kunna inrymma gymnasie- och vuxenutbildning. Fastigheten Heden 1:404 är 2009 m2
och ges byggrätt för 650 m2, vilket motsvarar cirka 32 procent.

FRIYTOR
Naturmiljö
Strandyta och trekantigt område med särskilt naturvärde i väster utgör naturmark i
detaljplanen. Här rekommenderas fri utveckling och vid åtgärder ska dialog ske med
kommunens naturvårdsansvarige.
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Strandskydd
Området är idag undantaget strandskydd, eftersom det är planlagt. Det ligger avsides
inom industriområdet och uppfattas inte nyttjas för friluftsliv. Strandskydd ska inte
återinträda då ny plan ersätter den äldre, vilket motiveras av följande särskilda skäl.
• Området är till del ianspråktaget av masshantering och vindkraftverk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften (Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1).
• Återvinningscentralen är ett angeläget allmänt intresse som har svårt att tillgodoses
utanför området, enligt Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 5. Området rymmer redan nu
störande verksamheter och lokalisering har utretts år 2009.
Nordväst om Pinan gäller enligt översiktsplanen strandskydd, vilket framgår av dess karta
2A. Nuvarande strandskydd beslutades 12 januari 2017.

TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
Inom Pinans verksamhetsområde är trafiken blandad. Oskyddade trafikanter angör
området via cykeltunnel under väg 155 och kan nå Andvägen och Kretsloppsparken
antingen via Tärnvägen eller via ny gata över parkeringen. Inom anläggningen separeras
besökare och arbetsfordon för att minimera konflikt och risken för olyckor.

Biltrafik
Planförslaget medför utökad trafik. Trafikprognos för kretsloppsparken är i snitt 350
bilar på vardagar och upp till 500 fordon på lördagar och helgdagar, vilket är samma
som för Kärrsviks ÅVC, även om mätning 2016-09-16 visade lägre siffror.
Trafik- och framkomlighetsanalyser utförda av Atkins 2016 har dels avhandlat
framkomlighet och säkerhet vid infarten från väg 155 och dels kopplat till logistiken
kring anläggningens funktion med in- och utfart för besökare och tung trafik. Kölängder
i korsningen Öckerö/Hönövägen/Lökholm/väg 155 har studerats och vid maximal
belastning kan kölängden eventuellt fördubblas. Vid Tärnvägen/väg 155 medför planen
inga större förändringar.
Trafik på västra delen av Andvägen kan komma att öka och i anslutning till anläggningen
uppskattas maximal magasinering för kö vara 200 meter utan att Tärnvägen påverkas.
Behovet av plats för köbildning kan bli upp till 300 m.
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Fotomontage med kö i tre körfält inom anläggningen. Illustration av Öckerö kommun.

Justerade vägar vid pendelparkering,
enl igt alternativ 1
Angöring till kretsloppsparken i
alternativ 1

Alternativ 1 hänvisar besökande via ny infartsgata mellan pendelparkering och bussdepå.
Utfart sker vid Kretsloppsparkens sydvästra hörn ut mot Andvägen. Den tunga trafiken
får både in- och utfart i det sydvästra hörnet av Kretsloppsparken.
Alternativ 2 hänvisar besökare till den
västra delen av Andvägen för såväl inoch utfart, medan tung trafik får sin inoch utfart väster om pendelparkeringen.
Tre parallella köfält kan läggas precis
inom anläggning, vilket gör att 150 meter
kö kan rymmas inom fastigheten utan att
påverka området i övrigt. Kön kan även
förläggas utmed Andvägen.

Angöring till kretsloppsparken i
alternativ 2
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Alternativ 3 stänger den västra tillfarten
till Kretsloppsparken från Andvägen,
genom att en vändplats anläggs i enlighet
med figur 17 och 18. All trafik till Kretsloppsparken leds istället via pendelparkeringen och in via Andvägen från öster.

Angöring, alternativ 3

För in- och utfartsförbud, se plankarta. Motiv till utfartsförbud utmed Andvägen är att
möjliggöra tillfällig uppställning av fordon i avvaktan på antingen öppen- eller färjetider.

Kollektivtrafik
Planförslaget bedöms inte påverka kollektivtrafiken.

Parkering
Parkeringsbehovet för arbetsområden förutsätts kunna tillgodoses inom kvartersmark,
vilket även gäller Kretsloppsparken. Planförslaget möjliggör för utökad parkering för
pendeltrafik, vilket minskar belastningen på väg 155. Parkeringen har
idag ca 15o platser och kan ges samma
antal, eller med parkeringshus upp
emot 635 platser. Viss andel parkering ska vara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Parkeringshus med byggnadsarea om
ca 50 % tillåts, vilket är reglerat till
högst 1700 respektive 2500 m2 , vilket
bör kunna betraktas samlat 4200 m2
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om fastigheterna slås samman och en
större exploatering blir aktuell.
Trafikutredningen föreslår tre våningar medan planförslagets högsta tillåtna totalhöjd 12 m
bör kunna medge 4 plan, beroende på utformning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Transformator
Befintlig transformator flyttas och förläggs inom Kretsloppsparken som har markanvändning kvartersmark E.

Vatten och avlopp
Området är möjligt att ansluta till befintligt vatten- och avloppsnät i närområdet.
Dagvatten fördröjs och renas inom fastighet. Utredning sker inför planens granskning.
Parkeringsyta och ny väg innebär ingen större förändring av nuvarande markanvändning.
Spillvattenanslutning sker till närliggande reningsverk.

Vindkraft
Vindkraftverket i nordost kommer att avvecklas enligt kommunstyrelsens beslut 2017-0328. Verket ges en tillfällig markanvändning under planens genomförandetid, vilket är 5 år.
Verket avvecklas samtidigt som anläggningen projekteras och anläggs. Säkerhetsavstånd
om 50 m och riskreducerande skyddsåtgärder föreslagna i Tyréns utredning 2016-11-30
ska tillämpas om marken tas i anspråk för anläggningsarbete under tiden det står kvar.
Buller från vindkraftverk vid bostad reglerades i tidigare plan, men tolkas nu utifrån
allmänna riktlinjer.

VATTEN
Vattenområde
Vatten regleras som vattenområde. Åtgärder i eller i anslutning till vattenområden är
inte aktuellt. Detsamma gäller arbete under grundvattennivån eller grundvattenbortledning. Skyddsvall bör förläggas 2 m från strand. Om prövning av vattenområde blir
aktuellt ska det ske enligt Miljöbalken kap 11 och revidering av detaljplan kan bli aktuell.

GENOMFÖRANDE
TIDPLAN PLANARBETE
För planarbetet gäller följande tidplan:
Beredning inför samråd
Samråd
Kompletterande utredningar
Granskning
Antagande
Laga kraft

nov-dec 2015
1: a kvartalet, 2016
2:a-4:e kvartalet, 2016
2: a kvartalet, 2017
3: e kvartalet, 2017
3: e kvartalet, 2017
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GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden
är fastighetsägaren garanterad rätt att bygga i enlighet med planen, och detaljplanen får
inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det som utgör allmän plats i detaljplanen är
lokalgata, natur och vatten.
Föreslagen kvartersmark för återvinningscentral ska förvärvas av en huvudman som ska
ansvara för dess utbyggnad, samt dess framtida drift och underhåll. Huvudman kan vara
kommunen, kommunalt bolag eller annan aktör.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Planområdet ägs av Öckerö kommun, utom Heden 1:401 som ägs av Västtrafik. Berörda
fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Exploatören ansöker om fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga kraft.
Fastighetsindelning föreslås följa planens användningsgränser, vilket kan regleras av
Lantmäteriet när detaljplanen vunnit laga kraft.

Servitut
Servitut kan bli aktuella för vägar och ledningar till vindkraftverk och andra anläggningar.

Ledningsrätt
Befintliga ledningar ligger inom allmän plats gata eller skyddas som u-område på
plankarta. Marken får normalt sett inte bebyggas, men för u-område utmed Andvägen
tillåts bebyggelse (plusmarkerad mark). Marken kan bebyggas med bibehållna ledningar.
Byggnad blir förmodligen ett skal med asfalterat golv som mer teoretiskt än praktiskt
möjliggör ledningsbyte. Vid nyanläggning bör ledningar istället förläggas i gatumark.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet bekostas av exploatören
och regleras vid marköverlåtelse.

Finansiering och följdinvesteringar
Exploatören bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller gatukostnader och
eventuella investeringar i allmän platsmark i anslutning till planarbetet enligt avsnittet
”gatukostnader och övriga avgifter” nedan. All förändring av transformatorer och
omläggning av ledningar bekostas av exploatör.
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Driftkostnader
Kretsloppsparkens huvudman ansvarar för dess drift. Öckerö kommun är huvudman för
gatunätet och ansvarar för dess drift.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inget exploateringsavtal behöver upprättas. Kostnader för justerad infrastruktur regleras
genom försäljning eller tomtupplåtande.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ansvarande tjänsteman vid samhällsbyggnadsförvaltningen på Öckerö kommun är
Andreas Beutler. Planförslaget är framtagit i dialog med en arbetsgrupp bestående av:
Petter Leyman, planarkitekt
Håkan Sylvan, planarkitekt Ramböll.
Torben Ferm, projektledare
Thomas Wijk, exploatör och enhetschef för kretsloppsenheten
Per Karlbäck, mark-och exploateringsingenjör
Marita Grek, trafikingenjör
Lisette Larson, chef VA-enheten
Theres Benito, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Henrik Säfvestad, Miljö- och avfallsbyrån i Mälaren AB
Caroline Boström, MKB-samordnare, Ramböll
Louise Larborn, uppdragsledare miljö, Ramböll
Rebecka Jakobsson, handläggare miljö, Ramböll

…………………………………………….
Kennet Jonsson
Plan-, bygg- och miljöchef, Öckerö kommun
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BILAGA: UTDRAG UR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
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Fotomontage, panoramaperspektiv från norr med vall och byggnader, men utan vindkraftverk.

Panoramabild från norr utan åtgärder
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