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INLEDNING
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare byggrätter för sjöbodar inom 
Öckerö hamn. Planförslaget innebär att flera mindre sjöbodar kan uppföras inom 
ett område i hamnen som idag används för samma ändamål. Förslaget möjliggör 
en komplettering av hamnområdet och främjar utvidgningen av pågående verk-
samheter inom hamnen. Ett genomförande av planförslaget skulle även bidra till 
gestaltningen och inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 augus-
ti 2018 och granskning 22 februari - 15 mars 2019. Planhandlingarna har funnits 
tillgängliga digitalt på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavla. 
Kungörelse om samråd har anslagits på kommunens anslagstavla och hemsida 
samt annonserats i ortstidningar. Underrättelse om granskning har anslagits på 
kommunens anslagstavla och hemsida. 

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens planer att expandera hamnverksam-

heten för Öckerö hamn samt till ambitionen att bidra till gestaltningen och 
inramningen av den inre hamnbassängen på ett bra sätt. Länsstyrelsen anser 
i sitt ursprungliga yttrande att planen behöver kompletteras med hänvisning 
till prövningsgrunderna strandskydd och miljökvalitetsnormer för vatten, 
samt genom en redogörelse av om föroreningar förekommer på platsen och hur 
dessa i så fall ska åtgärdas. 

Länsstyrelsen har efter granskning kompletterat sitt yttrande angående 
prövningsgrunden för strandskydd och funnit att särskilt skäl för upphävande 
uppnås. För tydlighets skull redovisas såväl ursprungligt som kompletterande 
yttrande i sin helhet.

• Lantmäteriet har inget att erinra mot det aktuella planförslaget. 

• Trafikverket har inget att erinra mot det aktuella planförslaget.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen 
erinran mot planförslaget, men rekommenderar att konstruktionen på befint-
lig spont i anslutning till planområdet doku menteras i samband med bygglov.

• Naturvårdsverket avstår att yttra sig i granskningsskedet.

• SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har inga synpunkter utöver 
de som lämnats under samråd.

• Bohusläns museum väljer att inte yttra sig i granskningsskedet.
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UTREDNINGAR
Efter granskning har följande utredningar utförts::

• Miljöteknisk markundersökning och rapport, COWI (2020-01-16)

Efter samråd utfördes följande utredningar:

• Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande - En inventering av 
hamnens anläggande och konstruktion samt befintliga fyllnadsmassor, Öck-
erö kommun (2018-10-09)

SÄNDLISTA
Följande har tagit del av granskningshandlingarna 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 
Trafikverket 
Västra Götalandsregionen

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

Sakägare
Enligt fastighetsförteckning daterad 2018-05-31.
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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

GRANSKNINGSYTTRANDEN
Totalt har 7 yttranden inkommit under granskningstiden. Samtliga yttran-
den finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 
0063/17). Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden samt 
kompletterande yttranden efter granskning redovisas nedan, tillsammans med 
förslag till bemötande och eventuell åtgärd.

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER

LÄNSSTYRELSEN (KOMPLETTERANDE YTTRANDE)

Kompletterande yttrande angående strandskydd (via e-post 2019-08-22)
Kommunen åberopade särskilt skäl punkt 4 i 7 kap. 18 § c miljöbalken för att 
upphäva strandskyddet i detaljplanen. Att planområdet behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, för 
att upphäva strandskyddet i syfte att uppföra sjöbodar. 

Länsstyrelsen har tittat närmare på om en förening kan anses vara likställt med 
en verksamhet och har funnit en vägledande dom där Mark- och miljööverdom-
stolen i alla fall inte motsäger att särskilt skäl punkt 4 kan vara tillämplig för en 
förening (Mål nr M559-15, 2015-05-20). 

Länsstyrelsen har därför beslutat att särskilt skäl 4 uppnås för detaljplanen och 
strandskyddet därmed kan upphävas inom detaljplanen. Vi rekommenderar dock 
att förtydliga varför behovet av förvaring inte kan tillgodoses inom planområdet 
i befintliga lokaler. Vi vill också att fripassage säkerställs i plankartan. Detta kan 
enkelt göras under rubriken Strandskydd i plankartan där det anges att fripassa-
ge ska finnas för allmänheten.
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LÄNSSTYRELSEN (URSPRUNGLIGT YTTRANDE)

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

Länsstyrelsen anser att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § miljöbalken 
p. 1,3 och 4 för att upphäva strandskyddet för att uppföra nya sjöbodar. Länssty-
relsen anser att en sjöbod inte för sin funktion måste ligga vid vattnet. Undantag 
finns dock för yrkesfisket. Mot bakgrund till de uppgifter som finns i planhand-
lingarna är Länsstyrelsen bedömning att de nya sjöbodarna inte kan anses vara 
byggnader som behövs för att tillgodose fiskets behov. 

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, miljökvalitetsnormer för 
vatten samt markföroreningar 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
Bestämmelser som yttrandet grundar sig på:

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för alle-
mansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 13§ miljöbalken).

Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggna-
der (7 kap 15§ miljöbalken).

I detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet enligt 7 kap. miljöbalken för 
ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses väger tyngre än strandskyddsintresset. (PBL 4:17)
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Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (7 
kap 18 c § miljöbalken.)

Särskilt skäl för att upphäva strandskyddet för ianspråktagna ytor 

Länsstyrelsens bedömning är att särskilt skäl punkt 1 i 7 kap 18 c § miljöbalken 
”redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften” är godtagbart särskilt skäl för att upphäva strandskyddet inom ytor 
som redan är bebyggda inom planområdet.

Bryggorna och de obebyggda områdena är, enligt Länsstyrelsen uppfattning, 
tillgängliga för allmänheten och enligt planbeskrivningen är avsikten att områ-
den som inte bebyggs även fortsättningsvis ska vara tillgängliga för allmänheten. 
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen inte har angett något godtagbart 
särskilt skäl för att upphäva strandskyddet på obebyggda ytor.

Utöver att det saknas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom obebygg-
da ytor ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte 
omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller 
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet. 

Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funk-
tion (7 kap 18 f § miljöbalken).

Länsstyrelsen bedömning angående särskilt skäl 3

Särskilt skäl punkt 3 i 7 kap 18 c § miljöbalken ”Behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området” åberopas för områden med sjöbodar (förråd). 
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Kommunen anger att behovet av förvaring för redskap och båttillbehör är stort. 
Öckerö Hamn- och Fiskareförening vill utöka antalet sjöbodar för att tillgodose 
detta behov.

Länsstyrelsen bedömning är att särskilt skäl 3 inte kan tillämpas för förråds-
byggnaderna eftersom de inte kan anses vara en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet. Länsstyrelsens bedömning är att förrådsbyggnader, om 
än avsedda för båttillbehör, inte nödvändigtvis behöver ligga vid stranden för att 
tjäna sitt ändamål. 

Länsstyrelsen anser att utöver den ytan som själva byggnaden ianspråktar som 
tidigare var tillgänglig för allmänheten riskerar även sjöbodar att medföra en 
privatisering av området vid byggnaderna.

I miljöbalkspropositionen 1997/98:45 s 90 anges exempel på anläggningar som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet som båthamnar, båtbryggor, båthus och 
pirar samt anordning för kanoter och dylikt som förutsätter anordningar för 
iläggning, och upptagning och ofta servicebyggnader. Länsstyrelsen noterar att 
sjöbodar inte räknas upp här trots att det är en vanlig och typisk företeelse vid 
stränder.

Vid en dom i mark- och miljödomstolen (MÖD 2008:20) gällande dispens för att 
uppföra sjöbodar anger domstolen att särskilt skäl saknas. Länsstyrelsen tolkar 
det som att domstolen gjort bedömningen att en sjöbod inte för sin funktion mås-
te ligga vid vattnet.

I kommentaren till Miljöbalken, april 2016 (Bengtsson m fl), uppges att Mark- och 
miljööverdomstolen godkänt ett båthus som en anläggning som för sin funktion 
behöver ligga vid vattnet. Där nämns också att en bastu har ansetts inte vara en 
sådan anläggning. Några andra typer av byggnader omnämns inte i kommen-
taren till 7 kap 18 c § 3. Länsstyrelsen känner inte till någon dom från högsta 
instans som säger att ett förråd för båt- och fisketillbehör är en sådan anläggning 
som avses i 7 kap 18 c § 3. Däremot finns en dom i Mark- och miljödomstolen där 
domstolen anser att de i målet aktuella förrådsbodarna i en småbåtshamn inte 
för sin funktion måste ligga vid vattnet (Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 
2011-09-27 i mål nr M 1239-11).

Bedömning om särskilt skäl 4

Kommunen åberopar Särskilt skäl punkt 4 7 kap 18 c miljöbalken ”Behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området” för sjöbodar och övriga ytor inom detaljplanen. 

För Länsstyrelsens bedömning om obebyggda ytor se första stycket.

Länsstyrelsen tolkar behovet av sjöbodarna som att hamnföreningen i sig inte 
är i behov av förvaringsutrymmen för att utvidga hamnen utan behovet är att 
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hamnföreningen behöver inkomst, som genereras vid uthyrning, för att kunna 
bekosta nödvändigt underhåll och service inom hamnområdet. Det framgår inte 
om det är någon specifik pågående verksamhet som behöver förvaringsutrymme-
na för att kunna utvidgas.

Att byggnationen ger ökade intäkter till hamnföreningen som är nödvändiga för 
underhåll och service i hamnen är enligt Länsstyrelsen bedömning inte en utvid-
gning av en pågående verksamhet. Utöver att själva byggnaderna ianspråktar en 
yta som tidigare var tillgänglig för allmänheten riskerar även sjöbodar att med-
föra en privatisering av området. Länsstyrelsen bedömning är att det angivna 
särskilda skälet inte är godtagbart.

Om strandskyddet behöver upphävas för utvidgning av en specifik pågående verk-
samhet som t.ex. bränsleförsäljning, båtbyggeri eller säl- och hummersafari kan 
möjligtvis särskilt skäl punkt 4 åberopas för nya byggnader inom hamnområdet. 
Utvidgningen (förvaringsutrymmen i detta fall) ska emellertid inte kunna genom-
föras utanför området.

Yrkesfisket är undantagen förbuden inom strandskyddat område

I planhandlingarna nämns att hamnen används av yrkesfiskare. Enligt 7 kap 16 
§ 1 miljöbalken gäller inte förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken för byggnader, an-
läggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsända-
mål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för 
sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Den som ska 
utföra åtgärden inom ett strandskyddat område ska huvudsakligen vara försörjd 
av den areella näringen. Det räcker inte med att vara till exempel fritidsfiskare för 
att uppföra en brygga utan strandskyddsdispens (Naturvårdsverkets handbok 
2009:4 utgåva 2, Strandskydd, en vägledning för planering och prövning).

Med anledning av undantaget i 7 kap 16 § 1 miljöbalken är strandskyddet inget 
hinder för utveckling av yrkesfisket och strandskyddet behöver därför inte upphä-
vas i planområdet om utvecklingen behövs för yrkesfiskets behov.

Mot bakgrund till de uppgifter som finns i planhandlingarna är Länsstyrelsen 
bedömning att de nya sjöbodarna inte kan anses vara byggnader som behövs för 
att tillgodose fiskets behov.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Avseende påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten behöver det i planbeskriv-
ningen samlat beskrivas vilka arbeten som planen föranleder i vattenområdet och 
vilken påverkan det får på miljökvalitetsnormerna för vatten. Med i beskrivning-
en behöver underlaget som kommunen hänvisar till gällande stabilitet för utfyll-
naden ingå.
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Hälsa och säkerhet - Förorenade områden
Länsstyrelsen anser fortsatt att föroreningssituationen inom planområdet på land 
behöver utredas för att klargöra om det finns ett saneringsbehov och om detta 
behöver regleras med en planbestämmelse. Utförd miljöteknisk markundersök-
ning ska, om föroreningar påträffas, omfatta en översiktlig riskbedömning för 
planerad markanvändning. 

Det saknas en tydlig beskrivning i granskningshandlingarna av pålningsarbetena 
i vatten och eventuella skyddsåtgärder som behöver göras i samband med dessa. 
Sedimenten inom planområdet är sannolikt förorenade av verksamheterna i om-
rådet och dessa ska inte spridas vid åtgärder i vattnet.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Arbeten i vatten så som pålning eller andra arbeten och anläggningar vatten är 
vattenverksamhet och omfattas av 11 kap. i miljöbalken. Anmälan om vattenverk-
samhet behöver göras till Länsstyrelsen i god tid innan vattenverksamhet utförs.

Kommentar
Strandskydd 
Kommunen noterar att Länsstyrelsen efter granskning kompletterat sitt ytt-
rande angående prövningsgrunden för strandskydd och att särskilt skäl för 
upphävande anses uppnås. Plankartans bestämmelse om upphävt strand-
skydd inom planområdet kompletteras med att fri passage för allmänheten 
ska säkerställas.

Planbeskrivningen kompletteras även med ytterligare beskrivning och 
tydligare ställningstagande från kommunen avseende särskilda skäl för 
upphävande av strandskyddet, samt med en mer utförlig redogörelse av 
planförslagets påverkan på strandskyddets syfte. I den kompletterande 
texten förklaras även varför behovet av förvaring inte kan tillgodoses inom 
planområdet i befintliga lokaler. Planbeskrivningens avsnitt om strandskydd 
innehåller också en allmän förklaring av begreppet sjöbod och om bygg-
nadstypens betydelse i den bohuslänska byggnadstraditionen.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planbeskrivningen kompletteras med information angående hamnens anläg-
gande samt befintliga fyllnadsmassors ursprung och beskaffenhet. Avsnittet 
innehåller även en samlad redogörelse för hur tillkommande sjöbodar ska 
anläggas samt vilka eventuella arbeten i vattenområdet som kan bli aktuella 
och att sådana åtgärder är anmälningspliktiga. Upplysning om att arbete i 
vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt införs även på 
plankartan. 
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Kommunen bedömer med utgångspunkt i redovisad information att miljö-
konsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger inte påverkar 
miljön negativt och att planens genomförande inte heller medför betydande 
miljöpåverkan. Planförslaget bedöms därmed inte påverka några miljökvali-
tetsnormer för vatten, mark, luft eller miljön i övrigt.  

Hälsa och säkerhet - Förorenade områden 
En markmiljöundersökning har utförts inom området efter granskning. 
Undersökningen visar på förhöjda föroreningshalter för någon förorening 
i olika grad inom samtliga provtagningspunkter. Tillkommande bebyggelse 
bedöms endast medföra en minimal påverkan på befintliga fyllnadsmassor, 
men då kännedom om föroreningar inom området finns så införs planbe-
stämmelse om villkor för startbesked på plankartan. Villkorsbestämmelsen 
anger att startbesked inte får ges för uppförande av nybyggnad eller till-
byggnad förrän markens lämplighet för byggande har säkerställts genom 
att eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå för mindre käns-
lig markanvändning. 

Plankartan kompletteras även med upplysning om anmälningsplikt för 
markarbeten, samt att vid eventuellt arbete och borttransport av jordmassor 
inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas som för-
orenade. Upplysningen innehåller information om att försiktighetsåtgärder 
ska vidtas vid eventuell pålning och annat markarbete för att säkerställa att 
eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte sprids till vattnet, samt 
att eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad ska renas 
innan avledning.

En utförlig redogörelse för områdets förutsättningar gällande påträffade 
föroreningar samt vilken eventuell påverkan de får för planens genomför-
ande finns i planbeskrivningens avsnitt om hälsa och säkerhet/förorenade 
områden. Kommunen bedömer med utgångspunkt i känd information om 
hur sjöbodarna avses anläggas, att risken för en spridning av eventuella 
föroreningar i samband med planens genomförande är liten.

Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Planbeskrivningens avsnitt om miljökvalitetsnormer kompletteras med 
information om att arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmäl-
ningspliktigt. Upplysning om anmälningsplikt för vattenverksamhet införs 
även på plankartan.
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LANTMÄTERIET
Lantmäteriet har inga synpunkter på det aktuella planförslaget.

Kommentar
Noterat.

TRAFIKVERKET

Ärende 
Trafikverket har tagit del av ärendet gällande granskning av detaljplan för sjöbo-
dar på fastighet Öckerö 17:1 i Öckerö kommun. 

Tidigare samråd 
Trafikverket har i ett tidigare samrådsskede yttrat sig: 2018-08-01, (TRV 
2018/75287) och hade då synpunkter gällande att eventuell belysning bör vara 
nedåtriktad för att undvika bländning på farleden.

Sammantagen bedömning 
Då kommunen beaktar synpunkt i tidigare samrådsskede gällande eventuell 
bländande belysning genom bestämmelse i plankartan har Trafikverket inget att 
erinra.

Kommentar
Utformningsbestämmelse f1 kompletteras med information om att eventuell 
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika bländning.

NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende. Hänvisar även till tidiga-
re svar under samråd.

Kommentar
Noterat.
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI)

Yttrande över granskningshandling 
I ett yttrande 2018-08-24 över samrådshandlingen, lämnade SGI rekommenda-
tionen att stabilitetsförhål landena bör klarläggas. 

Enligt planhandlingarna bedöms det att planområdet består av berggrund och 
fyllnadsmassor, troligtvis sprängsten. I granskningshandlingen har komplette-
ring gjorts med en beskrivning inklusive fotografier av hur tidigare utbyggnad 
utförts genom torrläggning, sprängning och utfyllnad med sprängsten. Stabilite-
ten har därför bedömts vara tillräcklig med tanke på planerad bebyggelse, då det 
finns en bestämmelse om att grundläggning ska utföras med pålar till fast botten. 
SGI gör ingen annan bedömning på erhållet underlag. 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget, men 
rekommenderar att den befintliga spontens konstruktion (som byggdes år 2000 
och som är en del av hamnanläggningen) doku menteras i samband med bygglovs-
förfarandet, med hänsyn till långsiktig säkerhet.

Kommentar
Noterat. Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att befintlig 
konstruktion bör dokumenteras i samband med bygglov.

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI)
SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och har inga synpunkter utöver de 
som lämnats i tidigare remissvar under samråd. 

Kommentar
Noterat. 

ÖVRIGA

BOHUSLÄNS MUSEUM
Bohusläns museum har yttrat sig under samråd och väljer att inte yttra sig i 
granskningsskedet. 

Kommentar
Noterat.
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REVIDERING AV FÖRSLAGET

REVIDERING AV PLANKARTAN
• Planbestämmelse om upphävt strandskydd inom planområdet kompletteras 

med information om att fri passage för allmänheten ska säkerställas.  

• Planbestämmelse a1 om villkor för startbesked läggs till. Villkorsbestäm-
melsen reglerar avhjälpande av eventuella markföroreningar ned till nivå för 
mindre känslig markanvändning.

• Nockhöjden höjs med en halvmeter (från 6 till 6,5 meter) i syfte att anpassa 
tillkommande byggnation till befintlig bebyggelse och skapa en marginal i 
förhållande till höjdvariationer på befintliga sjöbodar inom planområdet.

• Utformningsbestämmelse f1 kompletteras med information om att eventuell 
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika bländning.

• Upplysning om anmälningsplikt för arbete i vatten införs på plankartan.

• Upplysning om anmälningsplikt för markarbeten införs på plankartan. Upp-
lysningen kompletteras med rekommendation om att samtliga massor inom 
planområdet betraktas som förorenade samt att eventuellt länshållningsvat-
ten i samband med entreprenad ska renas innan avledning.

REVIDERING AV PLANBESKRIVNINGEN
• Flera redaktionella ändringar av planbeskrivningen har genomförts inför anta-

gande. Ändringarna består huvudsakligen av en omdisponering av innehållet. 
En del omflyttningar inom respektive avsnitt och kompletteringar av text har 
även gjorts där förtydliganden behövts.  

• Planbeskrivningens kompletteras med ytterligare beskrivning och tydligare 
ställningstagande från kommunen avseende särskilda skäl för upphävande av 
strandskyddet, samt med information om planens påverkan på strandskyd-
dets syfte. Avsnittet om strandskydd innehåller också en allmän förklaring av 
begreppet sjöbod och om byggnadstypens betydelse i den bohuslänska bygg-
nadstraditionen.

• Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivning och tydligare 
ställningstagande från kommunen avseende hälsa och säkerhet/förorenade 
områden, grundläggning samt miljökvalitetsnormer. Information gällande 
detta och som i samrådshandlingarna redovisats i bilaga lyfts istället in i res-
pektive avsnitt i planbeskrivningen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att befintlig konstruktion 
av den spont som byggdes år 2000, och som är en del av förbindelsen mellan 
planområdet och fastlandet, bör dokumenteras i samband med bygglov.
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Samhällsbyggnadsverksamheten 2020-04-28

     

Andreas Beutler 
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun 

Petter Leyman 
Planarkitekt, Öckerö kommun
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GA:3 Registernummer gemensamhetsanläddning

Registernummer samfällighetS:13

Rättighetsgräns

Höjdkurvor

Stödmur

Staket

Belysningsstolpe

Häck

Lr Ledningsrätt , ledningar under mark

SERV Servitut väg

Elskåp

Mast

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
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Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3
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Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-01-23
Detaljskiktets aktualitet: 2019-01-23
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått

GRUNDKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Hamnverksamhet: sjöbodarV1

Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5
Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått
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17:1 Fastighetsbeteckning

ÖCKERÖ Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
Fastighetsgräns

Vägkant

GA:3 Registernummer gemensamhetsanläddning

Registernummer samfällighetS:13

Rättighetsgräns

Höjdkurvor

Stödmur

Staket

Belysningsstolpe

Häck

Lr Ledningsrätt , ledningar under mark

SERV Servitut väg

Elskåp

Mast

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth, Mätningsingenjör

Metria AB

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-01-23
Detaljskiktets aktualitet: 2019-01-23
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande) - Befintliga sjöbodar inom planområdet i grått

GRUNDKARTA

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Hamnverksamhet: sjöbodarV1

Hamnverksamhet: bryggorV2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas
för upplag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+6.5
Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 6.5 meter,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-35 Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnader ska utformas med hänsyn till befintliga

sjöbodar inom planområdet avseende form, material,
proportioner och färgsättning. Befintliga
takutformningar och fasadmaterial medges. Eventuell
belysning ska vara nedåtriktad för att undvika
bländning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Grundläggning endast på pålar till fast botten,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för uppförande av

nybyggnad eller tillbyggnad förrän markens
lämplighet för byggande har säkerställts genom att
eventuella markföroreningar har avhjälpts ned till nivå
för mindre känslig markanvändning (MKM),  4 kap. 14 § 1
st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. Fri passage för
allmänheten ska säkerställas,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Arbete i vatten innebär vattenverksamhet och är anmälningspliktigt enligt 11
kap. miljöbalken (1998:808)
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid arbete och borttransport av
jordmassor inom planområdet rekommenderas att samtliga massor betraktas
som förorenade. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte
sprids till vattnet. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad
renas innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,235 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
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