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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet 
Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Går-
daskolan till lägenheter. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses 
skyddas i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 9 januari – 30 
januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. 

Totalt har 11 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommunens diarium (diarienummer 0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen uttrycker att kommunen behöver bedöma och beskriva hur plan-
förslaget får plats inom det tillstånd som finns för kommunens reningsverk. 
Länsstyrelsen uttrycker vidare i samstämmighet med Trafikverket att kommunen 
behöver beskriva hur planförslaget kommer att påverka väg 155. 

Lantmäteriet uttrycker att ett antal bestämmelser i detaljplanen bör omformule-
ras och/eller förtydligas. 

En privatperson uttrycker att den önskar att den gamla skolbyggnaden ska åter-
ställas i utseende och att tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande 
bebyggelse. 

Utredningar
Efter samråd har trafikberäkning utförts för att förbättra och förtydliga planför-
slaget.

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

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen väljer att omvandla den gamla Gårda-
skolan till lägenheter. Vidare är det positivt att kulturhistoriska värden skyddas 
i detaljplanen. Detta till trots är länsstyrelsens bedömning att planen behöver 
justeras med hänvisning till prövningsgrunderna hälsa och miljökvalitetsnormer 
samt mellankommunal samordning. 

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 miljökvalitetsnormer för vatten, 
mellankommunal samordning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människ-
ors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen befarar därutöver inte att: 

• Riksintresse kommer att skada påtagligt

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet (risk för olyckor, översväm-
ning, erosion) geoteknik. 

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 § 

Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten

Med anledning av att Öckerö kommuns reningsverk har ett tillstånd som medger 
14 000 pe som i stort sätt är nått eller intecknat av antagna detaljplaner behöver 
kommunen beskriva hur detaljplanen för bostäder i gamla Gårdaskolan ryms 
inom befintligt tillstånd.

Mellankommunal samordning - Väg 155

Kommunen har inte redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av planförslaget 
vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets påverkan på 
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statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget till margi-
nellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till ytterligare 
parkeringsplatser. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2019-02-11. Länsstyrelsen 
anser att kommunen i planbeskrivningen behöver redovisa hur väg 155 kommer 
att påverkas av planförslaget. Framgår det likt Trafikverkets uppskattning att 
påverkan blir marginell kommer ett antagande inte att prövas av Länsstyrelsen.

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

Kommentar
Se svar till Trafikverket nedan angående prövningsgrund ”mellankommunal 
samverkan - väg 155” . 

Planhandlingarna uppdateras med en beskrivning hur detaljplan för bostä-
der i gamla Gårdaskolan ryms inom det tillstånd som finns för Pinans ARV. 

Trafikverket 

Synpunkter
Det är inte i planhandlingarna redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av 
planförslaget vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets på-
verkan på statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget 
till marginellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till 
ytterligare parkeringsplatser.

Trafikverket vill påpeka att Trafikverkets Ställningstagande väg 155, Gossby-
dal-Lilla Varholmen (TRV 2015/26052), daterat 2015-04-02 kvarstår tills vida-
re och att Trafikverket därmed anser att det utifrån rådande trafiksituation är 
olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som bidrar med en trafikökning längs 
med väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga indikationer på 
förbättringar i framkomligheten.

Kommentar
Planhandlingarna uppdateras med en redovisning hur väg 155 kommer att 
påverkas av planförslaget. 
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Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot 
allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går 
det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer 
att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom 
indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella plan-
området vilket inte är tillåtet. Kommunen kanske kan utforma plankartan/plan-
området på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera 
utfartsfrågan. Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts 
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några 
meter allmän plats utanför utfartsförbudet. 

Delar av planen som bör förbättras
Planbestämmelserna k1, k2 och q2 hänvisar till ett antal sidor i planbeskrivning-
en, för att kravet på tydlighet ska vara uppfyllt bör man istället hänvisa till ett 
avsnitt eller textstycke i planbeskrivningen. Själva bestämmelsernas innebörd i 
planbeskrivningen uppfattas som tydlig. 

Övrigt

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen 
(med hänvisning till SFS-nummer som används vid handläggningen av detaljpla-
nen. 

Kommentar
Utfartsförbudet justeras inte enligt Lantmäteriets yttrande. När kommunen 
detaljplanlägger mark beaktas gällande detaljplaner och angränsande de-
taljplaner. Om kommunen i framtiden avser att detaljplanlägga marken ut-
anför aktuellt planområde kommer således utfartsförbudet beaktas. Aktuell 
detaljplan bekräftar en bestämmelse i befintlig detaljplan och reglerar därför 
marken utanför planområdet på samma sätt som gällande plan gör.    

Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett av-
snitt istället för enbart sidor.  

Hänvisning till vilken version av plan- och bygglagen som tillämpas med 
hänvisning till SFS-nummer finns i planbeskrivningen under rubriken ”pro-
cess och tillämpad lagstiftning”. 
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Statens geotekniska institut 

Yttrande 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marklagren till största del av urberg medan en 
mindre del utgörs av postglacial sand. De geotekniska förhållandena bedöms som 
goda inom planområdet. Grundkartan indikerar att marklutningarna inom och i 
anslutning till planområdet är små. SGI finner att förutsättningarna för skred/ras 
saknas inom planområdet. 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentar
Noterat. 

Västtrafik 

Yttrande 
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Vi ser positivt på att Öckerö kommun 
tillskapar bostäder i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Yttrande 
SMHI har tagit del av rubricerade samrådshandlingar men avstår från att yttra 
sig. 

Kommentar
Noterat. 
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Kommunala nämnder, enheter, förvaltningar 
och bolag

Kretsloppsenheten 

Yttrande
I renhållningsordning för Öckerö kommun 16 § står det att kärlen, på tömnings-
dagen, skall vara placerade max 5 meter från tomtgräns eller fordonets uppställ-
ningsplats. I handlingarna står följande:

”Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker den-
na ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen 
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir mel-
lan 5-10 meter vilket ligger i linje med de rekommendationer som Avfall Sverige 
har där avstånd upp till 10 meter rekommenderas och 25 meter tolereras.” 

Vi anser att ovanstående text gällande avfallshämtning bör ändras så att den föl-
jer de av kommunfullmäktige beslutade föreskrifterna.

Kommentar
Planhandlingarna justeras enligt kretsloppsenhetens yttrande.  

VA-enheten 

Yttrande
Med tanke på Pinans reningsverk och kapacitet vill va-enheten reservera sig med 
hänsyn till den tillkommande belastningen för den tilltänkta bebyggelsen. 

Kommentar
Noterat.  



Sida 9/15

Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Samrådsredogörelse 2019-04-08  |   Dnr 0024/18

Företag

Skanova

Yttrande
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 
något att invända mot planförslaget.

Kommentar
Noterat. 

Ellevio 

Yttrande
I angränsning till aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för hög-
spänning 6kV en transformatorstation samt lågspänning 0,4 kV. Om befintliga 
jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär om-
byggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 

För övrigt har Ellevio inget att erinra mot detta förslag. 

Kommentar
Noterat. 

Privatpersoner

Privatperson 1

Yttrande
Eftersom området finns med i  Öckerö Kulturmiljöprogram är min förhoppning 
att Skolans gamla utseende kan återställas till en del samt att ev tillkommande 
byggnader också anpassas till omgivande bebyggelse.
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Kommentar
Den gamla skolbyggnaden har försetts med varsamhetsbestämmelse k2 

vilken anger att underhåll och ändring ska utföras varsamt och anpassas till 
ursprungligt utseende och utförande. 

Tillkommande byggnation har försetts med utformningsbestämmelser f1 
och f2 som anger att taket ska utformas som sadeltak och förses med lertegel 
samt att fasader ska utformas med falufärgad träfasad. 
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Revidering av förslaget

Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att 
förbättra planförslaget: 
• Planhandlingarna uppdateras med information om vilken påverkan planför-

slaget får på väg 155 och kommunens reningsverk. 

• Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett av-
snitt och sida istället för enbart sida.  

• Byggrätten för komplementbyggnad flyttas närmre vägen för att uppfylla kra-
vet på längsta dragavstånd enligt Öckerö kommuns renhållningsordning.  

• Exploateringsgraden för komplementbyggnaden minskas ner från 40 m2 - 25 
m2. 

Justeringar som har genomförts utan att det skriftligt inkommit synpunk-
ter:
• Bestämmelse B1 - flerbostadshus omformas till B - bostad. 

• En byggrätt för två mindre bostäder ritas in i plankartan inom den gamla 
skolgården.  

Utöver dessa justeringar så har ett antal mindre redaktionella ändringar genom-
förts.
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Bilagor
• PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk, VA-enheten Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-04-08  

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

Rikard Sporre                        Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Bilaga. 
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