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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö. 
Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den norra delen av 
området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av 
planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.  
 
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och kollektiv-
trafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att 
området går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden.  

PLANHANDLINGAR 
Granskningshandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser och illustrationer 
• Planbeskrivning (denna handling) 

 
och övriga handlingar 

• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande  
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)  
• VA-kartläggning 
• PM Geoteknik 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik  
• PM trafik/trafikberäkning  
• PM gång- och cykelväg 
• PM översiktlig dagvattenutredning 
• PM nya anslutningar till Pinans reningsverk  

 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. 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. Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande över inkomna synpunkter.  
 
PLANFÖRFARANDE 
Förslaget är av begränsad betydelse, saknar större allmänt intresse och är förenligt med 
kommunens översiktsplan. Kommunens bedömning är därför att planarbetet kan bedrivas 
som standardförfarande i enlighet med PBL SFS 2014:900 vilken började gälla från den 1:e 
januari 2015. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
LÄGE 
Planområdet är beläget i korsningen Skarviksvägen/Kyrkvägen vid busshållplatsen 
Mossvägen. Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Skarvikshamnen.  
 

 
 

Planområdet är markerat med streckad linje. 
 
AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar två fastigheter; Björkö 1:294 och 1:305 och är cirka 6100 kvm stort. 
Fastigheterna är i privat ägo; ÖFAB Öckerö fastighets AB, samt Björkö Hotell. Mindre delar 
av Björkö 1:132, 1:134, 1:235, 1:295 och 1:219 berörs av den gång- och cykelväg som planeras. 
 
PLANFÖRHÅLLANDEN 
Översiktsplan  
Översiktsplan för Öckerö kommun - Utblick Öckerö antagen 14 juni 2018 redovisar 
markanvändning bostäder, hamn- och centrumområde samt skola och omsorg inom befintlig 
tätbebyggt område för aktuellt planområde. 
 
Fördjupad översiktsplan för Björkö 
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Björkö pågår i kommunen. FÖP Björkö föreslår en 
fördubbling av befolkningen till 2040, vilket innebär att 350 -400 bostäder ska byggas. Den 
aktuella planen ligger i linje med resonemangen i den fördjupade översiktsplanen. 
 
Detaljplan 
För området gäller byggnadsplan för Björkö centrala delen, som vann laga kraft år 1989. 
Planens genomförandetid har gått ut. I gällande plan anges området för allmänt ändamål (A). 
Ett område utanför denna detaljplans gränser, vid fastigheten 1:305, är planlagt för teknisk 
anläggning i gällande plan. 

Skarvikshamnen 
+Livsmedelsaffär Hpl Mossvägen+ 

Planområde 
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Gällande detaljplan från 1989. Planområdet är markerat med streckad linje.  
 
Trafikstrategi  
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars 
grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Centralt i 
trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan markanvändning, bebyggelse, 
trafiksystemet och människors val av transportsätt. En avgörande frågeställning är hur 
Öckerö ska kunna utvecklas utan att den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155 
förvärras.  
 
ÅVS väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikverkets 
vägfärjor via Hönöleden/väg 155 och Björköleden. Färjorna angör vid Lilla Varholmens 
färjeläge där trafiken ansluter till väg 155. Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens 
lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett resultat av inflyttningen är trängsel 
i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen. Trafikverket har genomfört eller är på väg att 
genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollektivtrafik på väg 155. 
Planerat busskörfält på sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal har dock lagts på is på 
obestämd tid på grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant 
mot vad som tidigare beräknats.  
 
Göteborgsregionens Förbundsstyrelse beslutade 2016-06-14 att ge GR i uppdrag att 
tillsammans med tjänstepersoner från Öckerö kommun och Göteborgs stad genomföra en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att lösa trafiksituationen på väg 155. En arbetsgrupp skapades 
för att arbeta med uppdraget. Arbetsgruppen konstaterade att det finns ett behov av att 
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bredda frågeställningen genom att gå från ett stort fokus på trafikfrågor till ett bredare 
samhällsperspektiv. Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen antog 2018-01-30 
förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029.  
Den regionala planen pekar ut väg 155 som en brist. Trafikverket har påbörjat arbete med 
att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda – Öckerö i syfte att utreda lämpliga åtgärder. Arbetet 
förväntas pågå under år 2018 och 2019." 

 
MARK OCH VEGETATION 
Området är flackt med gräsmattor, buskage och planteringar.  Markytan inom aktuellt 
område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast korsningen Kyrkvägen/ 
Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen. Markytans lutning uppgår som 
mest till 1:20.  

I söder ansluter området till Skarviksvägen via 
en stödmur som tar upp en höjdskillnad på ca 
1,0 m. Fastigheten Björkö 1:305 är till stora 
delar hårdgjord med parkeringsplatser. På 
fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en 
byggnad som används för förskoleverksamhet. 
Markytan söder om förskolebyggnaden och 
fram till tomtgräns utgörs av en gård med le-
kytor som täcks av gräs och grus. Över gården 
löper även mindre gångvägar belagda med 
asfalt. 
 
 
 
 
 

Kyrkvägen i riktning mot Skarviksvägen.      
 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Den geotekniska utredningen visar att jordlagren består överst, i huvudsak, av mulljord men 
även fyllning förekommer lokalt inom parkerings- och uppställningsytor. Under ytskikten 
utgörs jordlagren i allmänhet av friktionsjord ner till sonderat/provtaget djup. 
 
MARKRADON 
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag av Björkö 
där radiumhalterna genomgående är något högre än på övriga undersökta öar. Kommunens 
radonundersökning visar på att en provpunkt i närområdet har uppmätt en radiumhalt på 
145 Bq/kg. Marken inom området är antingen normalriskområde eller högriskområde om 
husen står direkt på berggrunden. Eftersom jorddjupet inom planområdet inte har fastställts 
utgår kommunen från att området är högradonmark tills annat konstaterats.  
 
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är 
radongenerande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggning-
en, ballasten i betongen etcetera. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp vid 
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tekniskt samråd i samband med bygglov och startbesked. På plankartan finns en 
planbestämmelse om att bebyggelsen ska uppföras radonskyddat.  
 
FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA 
Ingen känd fornlämning finns inom planområdet. Nordväst om planområdet, mellan 4 villor, 
finns en känd fyndplats för flinta, RAÄ-nr 209. 

Fornlämning nordväst om planområdet är markerad med gul färg. 
 
 
BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns en f.d. skolbyggnad som i dagsläget används som vandrarhem och 
en byggnad som används som förskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintligt vandrarhem                                                      Befintlig förskola 
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SERVICE 
Planområdet ligger i den centrala delen av Björkö samhälle, med närhet till livsmedelsbutik, 
skola och annan offentlig och kommersiell service. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Spillvatten från Björkö avleds till avloppsreningsverket vid Hönö Pinan som är dimension-
erat för 14 000 personekvivalenter.  
 
Det finns ett behov av att kapaciteten i verket ses över utifrån den tillkommande bebyggelse 
som föreslås i den nyligen antagna översiktsplanen Utblick Öckerö - och ett sådant arbete 
pågår. För gällande detaljplan har ett PM tagits fram för att belysa planens eventuella 
påverkan på reningsverket.  Se vidare under rubriken ”Teknisk försörjning” under kapitlet 
”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
Detaljplanen innebär att den södra delen av fastigheten kan bebyggas med bostäder eller 
hotell/vandrarhem. På den norra delen möjliggörs för bostäder, skola och distriktsköterske-
mottagning. Också andra centrumverksamheter kan tillkomma inom fastigheterna. Målet är 
att ha en flexibilitet i detaljplanen. Olika exploateringsgrad är möjlig beroende på vilken 
användning som väljs. En förskola kräver t.ex. mer utemiljö än ett vanligt bostadshus. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Bostäder och övrig bebyggelse  
Den huvudsakliga användningen inom planområdet blir B, bostäder. För fastigheten närmast 
Skarviksvägen, Björkö 1:305, föreslås att befintlig byggnad byggs om till cirka 8-9 lägenheter 
och kompletteras med ytterligare byggnader med cirka 8 lägenheter. Byggrätt medges på 
större delen av fastigheten. På tillhörande illustrationskarta visas en ny flygel i den norra 
delen av fastigheten samt en mindre byggnad i söder vilket skapar en skyddad gårdsmiljö. 
För att möjliggöra dagens användning vandrarhem har planbestämmelsen C, centrumverk-
samhet, införts. För Björkö 1:305 har exploateringsgraden höjts till 35 % av fastighetsarean. 
Detta för att möjliggöra samma byggnadsarea som i samrådsförslaget. I och med att gång- 
och cykelväg föreslås i den västra delen av fastigheten minskar fastighetsarean på Björkö 
1:305. Den yta som nu föreslås för gång- och cykelväg, var i det tidigare förslaget utlagt som 
prickad mark, där byggnad inte får uppföras. Byggrätten har alltså inte ökat i absoluta tal. 
 
På den norra fastigheten, Björkö 1:294, föreslås tillskott av flerbostadshus i större eller 
mindre omfattning. Förskolan kan komma att kvarstå/utökas i en kommande exploatering, 
alternativt rivas vid ett annat genomförande av detaljplanen. 
Illustrationskartan redovisar således två alternativ där alternativ 1 redovisar en ombyggnat-
ion av förskolan på två avdelningar i en våning samt ett flerbostadshus med ca 8 lägenheter. 
Inom denna del av detaljplanen möjliggörs även för distriktssköterskemottagning vilket ryms 
inom planbestämmelsen C, centrumverksamhet dock inte hotell. Det är också möjligt att det 
befintliga föräldrakooperativet kvarstår. I planen säkerställs den nuvarande användningen i 
och med användningen S, skola. Alternativ 2 redovisar en exploatering utan förskola med 18-
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24 lägenheter.  
 
Angivna hushöjder utgår från befintlig bebyggelse och nockhöjden är max 14 meter över 
grundkartans nollplan vilket ungefär motsvarar havsnivån. Takvinkeln tillåts ligga mellan 15-
34 grader. Det innebär att byggnaderna kan bli i det som i vardagstal kallas för 2 ½ plan. För 
att byggnaderna ska upplevas ha 2 våningar finns också en bestämmelse som begränsar att 
takkupor och frontespiser maximalt får utgöra 50% av fasadens längd. Bestämmelse om att 
större byggnadsvolymer ska vara visuellt uppdelade finns för att byggnaderna inte ska 
upplevas som för storskaliga i den i övrigt småskaliga bebyggelsen. 27 m är fasadlängden på 
det befintliga vandrarhemmets långsida. 
 

 
Alternativ 1, exploatering med bostäder                   Alternativ 2, exploatering endast med bostäder  
och förskola   
 
Service 
Inom planområdet planeras för förskola och distriktsjuksköterska. Övrig service finns i 
närområdet.  

 
FRIYTOR  
Lek och rekreation 
Plats för lek anordnas inom fastigheterna. Visst samutnyttjande kan ske för bostäderna och 
förskolans utemiljö. 
 
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som reglerar hur stor del av tomten som kommer i 
anspråktas för utemiljö till förskolan. Om hela tomten istället nyttjas för bostadsändamål, 
enligt alternativ 2, möjliggörs en högre exploatering.  
 
Rekommenderad uteplats för förskola är 35 kvm per barn vilket innebär cirka 1120 kvm vid 
två avdelningar med 16 barn per avdelning. På illustrationskartan finns yta för uteplats 
redovisad i alternativ 1.  
 
Möjlighet till rekreation finns i närområdet, bland annat genom närheten till hamnen och 
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grönområden. 
 
Naturmiljö 
Planområdet är redan exploaterat och inga naturvärden påverkas av planförslaget.  
 

 
Geoteknik 
Av COWI genomförd geoteknisk utredning, daterad juni 2015, konstateras att med gällande 
förslag på detaljplaneläggande av området bedöms problem kopplade till de geotekniska 
förhållandena vara små. För att säkerställa stabiliteten inom området införs en bestämmelse 
som reglerar att uppfyllnader med en tjocklek över 0,5 m ej får ske utan marklov. Utöver de 
föreslagna begränsningarna i planen, så som högsta tillåtna nockhöjd och att byggnadsarean 
maximalt får uppgå till 30 % av fastighetsarean, erfordras inga ytterligare restriktioner ur 
geoteknisk synvinkel. Den geotekniska utredningen har dock utgått ifrån den större 
tomtstorlek för 1:305 som redovisades i samrådet. 30 % av fastighetsytan i samrådsförslaget 
motsvaras av 35 % av den mindre tomt som redovisas i denna granskningshandling. 

 
Strandskydd 
Fastigheterna berörs inte av strandskydd.  

 
TRAFIK 
Gång- och cykeltrafik 
I planförslaget föreslås en ny gång– och cykelväg. Gång- och cykelvägen föreslås ansluta 
längs Skarviksvägen i söder och fortsätta hela vägen till skolan i norr. Bredden på GC-vägen 
är enligt förslaget 3 meter.  
I sydvästra delen av planområdet föreslås GC-vägen anläggas huvudsakligen inom Björkö 
1:305. En höjdskillnad mot angränsande bostäder gör att det blir den bästa lösningen. En 
remsa kommunal mark väster om exploateringsområdet nyttjas till slänt. För gång- och 
cykeltrafikanternas säkerhet föreslås ett räcke längs en del av GC-vägen där höjdskillnaden 
mot väster är som störst.  
Också i anslutning till den befintliga gångbanan har GC-vägen dragits så att de största 
höjdskillnaderna undviks. Det innebär att en bod som står i sydvästra hörnet av Björkö 1:294 
behöver flyttas. Den befintliga gångbanan rustas upp och breddas något. Bredden kan 
anpassas till befintliga staket/häckar på vardera sidan om gångbanan. Gång- och cykelvägen 
ligger i planen som allmän plats GC-VÄG. 

 
Föreslagen utformning av gång- och cykelväg, 
till vänster.  
Trafiksäkerhetsåtgärder på Skarviksvägen, 
avsmalning av körbana och farthinder, nedan. 
Illustration från trafikförslag. 
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Biltrafik 
Området nås via Kyrkvägen som ansluter till Skarviksvägen i sydöst om planområdet. På 
Skarviksvägen väster om Kyrkvägen görs åtgärd för förtydligande av korsningens 
utformning. Körbanan smalnas av och gångbanan görs bredare. Avsmalningen påverkar inte 
framkomligheten, utan innebär även fortsättningsvis ett körfält i vardera riktningen med en 
total bredd på ca 6 meter. Gångbanan varierar mellan ca 3 och 4 meter. Befintlig bussficka på 
södra sidan av vägen behålls. Ett farthinder anläggs på Skarviksvägen väster om Mossvägen 
för att hastighetssäkra korsningen Skarviksvägen/Mossvägen. 
 
Inom ramen för denna detaljplan har följande ställningstagande gjorts för att minska behovet 
av bil.  
1. Detaljplanen innebär en förtätning av bebyggelsen centralt på Björkö.  
2. Det är nära till kollektivtrafik och samhällsservice går att nå till fots eller med cykel. Det 

minskar behovet av bil. För planen gäller därför en låg parkeringsnorm för bil.  
3. Bedömningen är att behovet av bil i området är lägre än normalhushållet i kommunen.  
4. Parkeringsnorm för cykel har arbetats in i detaljplanen.  
 
En trafikutredning finns framtagen för planområdet där mängden trafik som alstras har 
beräknats. Alternativ 1, med bostäder och förskola, beräknas generera 184 bilresor/dag och 
alternativ 2, med endast bostäder, beräknas generera 72 bilresor/dag. Detta motsvarar enligt 
trafikalstringsverktyget 135 respektive 53 fordon ÅDT (årsdygnstrafik).  
Ett rimligt antagande är att endast en del av trafiken som förskolan alstrar kommer belasta 
väg 155. För att redovisa den största trafikbelastningen antas dock att all tillkommande trafik 
från de planerade bostäderna belastar väg 155. Ett antagande är att 50% av trafiken som 
förskolan generar belastar väg 155, alltså ett ÅDT på 45 fordon. Det innebär att ett ÅDT på 90 
fordon per årsdygn kommer trafikera väg 155, 45 av dessa från bostäderna och 45 fordon från 
förskolan. Belastningen under maxtimme med hänsyn till ovanstående antagande visas i 
tabellen nedan.  
 

Tillskott av fordon i maxtimmen på väg 
155 

ÅDT 90 fordon 
Alternativ 1 

ÅDT 53 fordon 
Alternativ 2 

10 % av det totala fordonsflödet + ca 9 fordon  + ca 5,3 fordon 
70 % i den mest belastande riktningen + ca 6,3 fordon  + ca 3,7 fordon 
 

Åtgärder för att minska trafikökningen på väg 155 redovisas i trafikutredningen. 
Föreslagna åtgärder handlar framförallt om att utöka andelen pendelparkeringar samt 
arbeta med pålitlighet och bekvämlighet i kollektivtrafiken. Dessa frågor kan inte hanteras 
inom ramen för denna detaljplan. Kommunen gör bedömningen att det presenterade 
förslaget har behandlat trafikfrågan på den nivå som är möjlig inom ramen för 
detaljplanen.  
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats Mossvägen ligger i direkt anslutning till planområdet. Denna 
trafikeras av linje 294 som går med halvtimmestrafik på vardagar mellan 6 på morgonen till 7 
på kvällen. I dagsläget finns inte tillräckligt stort underlag för helgtrafik till Björkö. 
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Detaljplanen möjliggör för ett ökat underlag för kollektivtrafiken, vilket ökar möjligheten för 
helgtrafik. Resan till centrala Göteborg (Nils Ericsonterminalen) tar cirka en och en halv 
timme. 
 
Parkering 
All parkering löses inom kvartersmark inom respektive fastighet. För planen gäller 
parkeringsnorm 0,7 för flerbostadshus. För förskolan gäller 0,4 p-platser/årsmedelanställd 
och 2 p-platser/avdelning för besökare. På illustrationskartorna redovisas parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. För cykel har antagits ett p-tal om 20 cykelplatser/1000 m2 
BTA vilket med liggande förslag innebär 46 cykelplatser. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Befintligt ledningsstråk som korsar fastigheten Björkö 1:294 föreslås flyttas och förläggas i 
fastighetsgräns. Ett markreservat, så kallat u-område finns utlagt med en bredd 4 meter, 
direkt norr om fastighetsgräns mellan 1:305 och 1:294. Också övriga ledningar säkerställs 
med u-område och prickad mark – mark där byggnader inte får uppföras. 
 
Vatten och avlopp 
Enligt VA-kartläggning utförd av RF Byggkonsult AB 2015-10-29 ska en ny dagvattenledning 
förläggas i det u-område som tillkommer i anslutning till fastighetsgräns. Denna läggs ned i 
samband med flytten av övriga VA-ledningar.  
 
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till 
kommunens reningsverk. Reningsverket har ett tillstånd för 14 000 PE.  
 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, se tabell 
nedan. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete med att 
minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten har tagit fram 
en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 

År Tillfällen PeMax Datum överskridande 
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-aug 

2014 1 16 107 24-jul 

2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 05-aug  

2016 3 14 535  22-mar, 01-jun, 13-jul 

2017 0 12 408  

2018 0 11 923   

 
Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som håller i sig. 
Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och bedömningen är att 
ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från Länsstyrelsen såvida 
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kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt. 
 
Kommunens VA-enhet bedömer att detaljplanen som mest kan innebära en belastning på 
reningsverket med 210 pe. Om området endast byggs ut med bostäder bedöms påverkan på 
reningsverket bli mindre. En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per 
lägenhet i de 40 bostäder som möjliggörs genom aktuell detaljplan, vilket i pe motsvarar 72.  

 

 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av organiskt 
material. Kommunens bedömning är att detaljplan för bostäder norr om Skarviksvägen kan 
antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan 
uppnås.  
 
Dagvatten, skyfall och översvämning 
En översiktlig dagvattenutredning finns framtagen. För fördröjning av dagvatten föreslår 
denna att svackdiken utförs i anslutning till den framtida gång- och cykelvägen, på Björkö 
1:305, samt den norra delen av Björkö 1:294. I övrigt föreslås befintliga brunnar, med mindre 
justeringar, användas för avledning av dagvatten.  
I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Björkö finns en redovisning av 
översvämningszoner för Björkö under rubriken ”klimatanpassning”. Planområdet ansluter 
och ligger delvis inom översvämningszon 2. Inom zon 2 kan bostäder byggas och all form av 
handel ske, förutsatt att nödvändiga åtgärder genomförs.  
Det är däremot mindre lämpligt att förlägga samhällsviktig service inom zon 2. Eftersom 
planen möjliggör för samhällsviktig service (skola) så är det av särskild vikt att åtgärder 
vidtas för att minimera påverkan, både av stigande vatten och av skyfall. Befintlig lågpunkt 
inom planområdet ligger inom den nordvästra delen av Björkö 1:294. Tänkt svackdike är 
placerat i anslutning till lågpunkten och tomten höjdsätts lämpligen för att avleda vatten dit. 
Båda svackdikena hindrar vatten från att rinna vidare in på angränsande fastigheter, alltså 
avleder vattnet på ett kontrollerat sätt samtidigt som vattnet fördröjs. 

 
Värme 
Varje fastighetsägare ansvarar för att själva tillgodose värmeförsörjningen inom sin egen 
fastighet.  

 
El och tele 
Ny bebyggelse kan ansluta till befintliga ledningar. 
 

 

peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 boende * 

400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe från 7 tillkom-

mande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210 (antal pe för till-

kommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och Björkö 1:305) = 13 158 

pe. 
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Avfall 
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för varje fastighet, förslagsvis sker denna ut mot 
Kyrkvägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen vid tömning. 
 
Grundläggning 
För tillbyggnad av befintliga byggnader rekommenderas att grundläggningen utförs på 
likartat sätt som för den befintliga byggnadsdelen, så att risk för differenssättningar mellan 
ny och gammal del minimeras. Alternativt kan grundläggning utföras direkt på berg efter att 
friktionsjorden har schaktats bort. 
 
För nya byggnader bedöms grundläggning kunna ske på berg efter att friktionsjorden 
schaktats bort alternativt kan grundläggning ske med platta på mark direkt i friktionsjorden 
efter att minst en meter av friktionsjorden schaktats bort och terrassen packats med vält. 
Beroende på byggnadernas slutliga placering i plan ska differenssättningar beaktas vid 
projekteringen. 
 
 
KONSEKVENSBESKRIVNING 
Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och 
miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens 
översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden 
m.m. 
 
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 
Förvaltningen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms 
inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan, Utblick Öckerö.  
 
Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och miljöenhet har bedömt att detaljplanen 
inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-
förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 5 kap. 
18 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och miljöenhet har därmed bedömt att en 
miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. 
Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen i tidigt samråd. Vidare kan det noteras 
att detaljplanen upprättas med standardförfarande och är av begränsad betydelse för 
allmänna intressen.  
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Påverkan på luft 
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av områdets nya användning. 

 
 

Påverkan på vatten 
Dagvattnet bedöms inte påverkas av markområdets nya användning och MKN för vatten 
bedöms därför inte påverkas. Föreslagna svackdiken innebär dessutom viss rening av 
dagvattnet. 
 
Buller 
Framtida verksamheter inom planområdet bedöms inte påverka intilliggande bostadsbebyg-
gelse mer än vad dagens verksamhet gör. Området är inte bullerutsatt. 
 
Trygghet 
Med fler användningar av bebyggelsen, som bostäder och förskola, befolkas området under 
hela dygnet vilket kan bidra till en ökad trygghet i området. 
 
Tillgänglighet 
Framtida byggnader ska uppföras enligt gällande byggnorm. Entréer och gångvägar utformas 
för god tillgänglighet. 
 
Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen A, allmänt 
ändamål, tillåts verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman. Inga 
bostäder kan tillkomma och vandrarhem är fortsatt planstridigt.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Under följande rubriker redovisas de frågor som är av vikt för genomförandet av 
detaljplanen. Här sammanställs de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 
 
Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte 
ur genomförandesynpunkt. 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
För föreliggande plan gäller följande tidsplan: 
 
Samråd  3 kvartalet 2017 
Granskning 4 kvartalet 2018  
Antagande 2 kvartalet 2019  
Laga kraft 3 kvartalet 2019 (Förutsätter att detaljplanen inte överklagas) 
 
 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden går ut 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en 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). 
 
ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP 
Kommunen är huvudman för allmän plats.  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGOFÖRHÅLLANEN 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 
 
INLÖSEN AV MARK 
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats och 
som kommunen ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är villkorslös och gäller såväl 
under som efter genomförandetiden. 
Väljer kommunen att lösa in marken kan detta ske utan ekonomisk kompensation och 
utan överenskommelse med fastighetsägaren. Ansvaret för skötsel av vägen övergår då till 
kommunen. Del av Björkö 1:305, Björkö 1:134 och Björkö 1:132 (gång- och cykelväg) 
överförs till kommunens vägfastighet Björkö 1:235. 

 



 
Datum 2019-05-03 Diarienummer 0233/13  Sida 16/17 

 

FASTIGHETSBILDNING 
Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Slutlig indelning genomförs 
av lantmätare men ett förslag redovisas på illustrationskartan. 

 
SERVITUT 
I norra delen av planområdet inom fastigheten Björkö 1:294 bildas servitut för 
servisledningar V (vatten) och S (spillvatten/avlopp) i ny sträckning till en bredd av fyra 
meter. Det nya läget innebär inte att några nya fastigheter berörs, då det framtida 
ledningsläget också fortsatt ligger inom Björkö 1:294 och ansluter till befintlig ledningsrätt 
i väster. 
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
Detaljplanen innehåller inga gemensamhetsanläggningar. 
 
LEDNINGSRÄTT 
Planområdet genomkorsas av områden med ledningsrätt. Längs dessa föreslås mark som 
inte får bebyggas, så kallad prickmark. Det ledningsstråk som föreslås flyttas till 
fastighetsgräns har ledningsrätt, som bör uppdateras enligt förslaget. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 

• VA –kartläggning  
• PM geoteknik  
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik 
• PM trafik/trafikberäkning  
• PM gång- och cykelväg  
• PM översiktlig dagvattenutredning 
• Pm – Nya anslutningar till Pinans reningsverk  

 

EKONOMISKA FRÅGOR 
PLANEKONOMI 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och kostnaderna är reglerade i ett plankostnads-
avtal mellan kommun och exploatörer. Ingen planavgift kommer att utgå vid bygglov. 

 
DRIFTKOSTNADER 
Drift och underhåll av kvartersmarken ligger hos fastighetsägarna. Drift och underhåll av 
gång- och cykelvägen kommer att skötas av kommunen.  
 
GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER 
Avtal tecknas mellan fastighetsägarna (exploatörerna) och kommunens VA-enhet gällande 
kostnader för flytt av ledningar. Kostnaden för utbyggnad av gång- och cykelväg regleras i 
exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägarna. Exploateringsavtal tecknas 
innan antagande och VA-avtal förutsätts tecknas innan arbetet med exploateringen av 
detaljplaneområdet påbörjas. Kostnader för ansökan och bildande av servitut och 
ledningsrätt bekostas av fastighetsägaren. 



 
Datum 2019-05-03 Diarienummer 0233/13  Sida 17/17 

 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Handläggare är Rikard Sporre vid Samhällsbyggnadsverksamheten på Öckerö kommun. 
Från Ramböll har Karin Dahlin och Mikaela Ranweg medverkat. 
 
 
 
…………………………………………….                               ……………………………………………. 
   
Andreas Beutler                                                 Rikard Sporre     
Plan- bygg- och miljöchef                                          Planarkitekt 
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