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INLEDNING

BAKGRUND
Öckerö hamn är en levande hamn under fortsatt utveckling. Här finns såväl yr-
kessjöfart som fritidsbåtar, liksom ställplatser för husbilar sommartid. Behovet av 
båtplatser och förvaring för redskap och båttillbehör är stort. Öckerö Hamn- och 
Fiskareförening vill utöka antalet sjöbodar för att tillgodose detta behov och har 
sett över lämpliga platser inom hamnområdet att göra det på. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
det finns möjlighet att lämna synpunkter. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen.

PLANFÖRFARANDE 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan och be-
döms inte vara av stort allmänt intresse. Länsstyrelsen påpekade i sitt yttrande 
över planens behovsbedömning att det inte kan uteslutas att planens genomföran-
de innebär betydande miljöpåverkan. Därför har kommunen valt att planarbetet 
ska bedrivas med ett utökat förfarande. 

PLANBESKED OCH PLANSTART
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2014-03-04 (KS § 
41). Beslut om planstart fattades av kommunstyrelsen 2017-04-25 (KS § 105).

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.
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PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör plan- och 
genomförandebeskrivning. 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. För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt 
att den inte har någon egen rättsverkan. 

Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive gransk-
ningsutlåtande över inkomna synpunkter. 

Antagandehandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument)
• Granskningsutlåtande
• Samrådsredogörelse

och övriga handlingar:
• Illustration (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Utredningar:
• Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2017-09-11)
• Samråd med Länsstyrelsen angående samrådsyttrande (2018-10-09)          

Innehållet i denna utredning låg som en bilaga i granskningshandlingarna 
men har inför antagande lyfts in i planbeskrivningen

• Miljöteknisk markundersökning och rapport, COWI (2020-01-16) 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det övergripande syftet med detaljplanen är att komplettera Öckerö hamn och 
tillgodose det uttalade behovet av förvaring inom hamnområdet. Planförslaget 
innebär utökade byggrätter för sjöbodar inom ett område som idag används för 
samma ändamål. Förslaget möjliggör för Öckerö Hamn- och Fiskareförening att 
utvidga sin verksamhet. Föreningen sköter underhållet av hamnen och säkerstäl-
ler att nödvändig service kan erbjudas. Intäkterna från uthyrningen av sjöbodar 
och båtplatser är avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet och säkra hamnens fortlevnad.

Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för närområdet. Ett 
genomförande av planförslaget skulle tvärtom bidra till gestaltningen och inram-
ningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.  

NOLLALTERNATIV 
Gällande detaljplan kvarstår, vilket innebär att ingen nybyggnation av sjöbodar 
kommer till stånd. Alternativet medför att exploaterbar mark går förlorad för 
Öckerö Hamn- och Fiskareförening, med de ekonomiska och praktiska konse-
kvenser detta innebär för hamnens fortsatta utveckling och för de verksamheter 
som är beroende av hamnens existens.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadserksamhetens plan- 
bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan- och byggla-
gen 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. Detaljplanen är 
förenlig med kommunens översiktsplan.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen 
berörs negativt. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisad använd-
ning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets 
förutsättningar och föreliggande behov.  

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Samhällsbyggnadvserksamheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förord-
ningens bilaga 4 samt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) särskilt beak-
tats och ansetts vara uppfyllda. 
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Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids (se vidare 
under avsnittet om miljökvalitetsnormer). Samhällsbyggnadsverksamheten har 
därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning inte 
behövs för aktuellt planförslag. Bedömningen utgår bland annat ifrån informa-
tion gällande hamnens anläggande och befintliga fyllnadsmassors ursprung som 
framkommit efter samråd (se avsnitt ”Förutsättningar för miljö, mark och vatten” 
samt ”Hälsa och säkerhet/Förorenade områden”). 

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken finns skyldighet att underrätta tillsynsmyndighet 
vid misstanke om förorening. Kommunens miljöenhet har tagit del av innehåll 
och resultat från utförd markmiljöundersökning, samt av information om före-
komsten av förorenade muddermassor i närheten av planområdet och om invall-
ningens utbredning.

BEBYGGELSEOMRÅDE

Bebyggelse

Ett genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse i form av sjöbodar 
tillkommer på tidigare obebyggd mark. Förslaget möjliggör också för uppförandet 
av nya sjöbodar på platser där det finns befintliga byggnader. Reglering genom 
planbestämmelse f1 utgår från den befintliga bebyggelse av hamnkaraktär som 
idag finns inom och i direkt närhet till planområdet. Utformningsbestämmelsen 
kompletteras med information om att eventuell belysning ska vara nedåtriktad 
för att undvika bländning på sjöfarten. Genomförandet av planen påverkar inte 
någon bevarandevärd kulturmiljö.
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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.

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

N

ÖVRIGA HANDLINGAR:TILL PLANEN HÖR:

BESLUT

Planstart
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Antagande

Laga kraft

INSTANS

Planbeteckning

Höjdsystem Koordinatsystem

Diarienummer

Detaljplan för

Skala

Öckerö kommun, Västra Götalands län

Sjöbodar i Öckerö hamn
Del av Öckerö 17:1

- Plankarta med bestämmelser
- Illustrationsritning (på plankarta)
- Grundkarta (på plankarta)

- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

- Fastighetsförteckning (bifogas ej)
- Utredningar
- 

SB 0063/17

Planstatus: ANTAGANDEHANDLING

Upprättad: 2018-06-07 enligt PBL (2010:900)

Reviderad: 2020-04-28

Planarkitekt
Petter Leyman

Plan- bygg och miljöchef
Andreas Beutler

RH 00 Sweref 99 12 00

1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

2017-04-25 KS § 105 /17

2018-06-26 KS § 172 /18

2019-02-19 KS § 021 /19

ÅÅÅÅ-MM-DD KF § XXX /ÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

ORIENTERINGSKARTA (ej skalenlig)

Bild: Illustration av planförslaget - tillkommande sjöbodar i orange, befintliga sjöbodar i grått.
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Service 

Öckerö hamnförening sköter underhållet av hamnen och säkerställer att nödvän-
dig service kan erbjudas. Intäkterna från uthyrningen av båtplatser och sjöbodar 
bidrar till en väl fungerande hamn och en utökad service inom hamnområdet.  

FRIYTOR OCH STRANDSKYDD

Lek och rekreation

Platsen används uteslutande för hamnverksamhet och används vare sig för lek 
eller rekreativa syften, bortsett från nyttjandet av områdets fritidsbåtar.

Naturmiljö 

Området består huvudsakligen av hårdgjorda och grusade ytor samt bryggor och 
har inga kända naturvärden. Konsekvenserna av de förändringar planförslaget 
medger påverkar inte naturmiljön negativt.

Strandskydd

Området omfattas inte av strandskydd idag (se kartbild), men när en ny de-
taljplan tas fram för ett område som ligger inom 100 meter från stranden ska en 
omprövning ske mot sex särskilda skäl för dispens eller upphävande av strand-
skyddet enligt miljöbalken. 

Öckerö kommun avser att upphäva strandskyddet i detaljplanen enligt 4 kap. 
17 § Plan- och bygglagen och anger två särskilda skäl. Upphävandet berör hela 
planområdet. Fri passage och tillgänglighet för allmänheten säkerställs genom 
bestämmelse på plankartan.

Kartbild: Gällande strandskydd. Helfärgad blå yta är det generella strandskyddet, blå skraffering avser utökat strandskydd upp till 300 meter.
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Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet 

7 kap 18 c §, punkt 1 Miljöbalken: Området har redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften

Ett upphävande av strandskyddet enligt särskilt skäl punkt 1 gäller för de delar av 
planområdet som redan är bebyggda samt för ett område som arrenderas ut till 
grannfastigheten (se bild). Det utarrenderade området är inhägnat och därmed 
inte tillgängligt för allmänheten.

Bild: Bebyggda eller på annat sätt ianspråktagna delar av planområdet där strandskyddet upphävs enligt särskilt skäl, punkt 1 (inhägnat område 
markerat med rött är inte tillgängligt för allmänheten).

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

Öckerö Hamn- och Fiskareförening sköter underhållet av Öckerö hamn och 
säkerställer att nödvändig service kan erbjudas. Det är avgörande för hamnens 
fortlevnad att hamnföreningen kan bedriva och utvidga sin verksamhet och detta 
möjliggörs genom föreningens intäkter som till största delen kommer från uthyr-
ningen av båtplatser och sjöbodar. 

Tillgången på förvaringslokaler i form av sjöbodar är även viktig för övriga verk-
samheter som är aktiva i Öckerö hamn och som inte kan bedrivas på en annan 
plats då de är beroende av en fungerande hamn för sin existens. Inom området 
finns exempelvis segel- och kapellmakeri, motorservice, bränsleförsäljning, 
båtbyggeri, säl- och hummersafari, ett stort antal fritidsfiskare samt verksamma 
yrkesfiskare med behov av ytterligare förrådsbyggnader i nära anslutning till fis-
kebåtarnas anläggningsplatser. Hamnen innehåller även cirka 640 båtplatser för 
fritidsbåtar, med varierande förrådsbehov. Kravet som ställs på fritidsbåtsägare 
för att få tillgång till en sjöbod är ett aktivt ägande med båt placerad i hamnen. 
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Det finns idag inte tillräckligt med sjöbodar för att tillgodose behovet av förva-
ring inom hamnområdet och ytterligare byggnation försvåras av att stora ytor 
redan är bebyggda eller behöver hållas öppna för transporter och båtuppställning. 
Planområdet är ett av få områden inom hamnen med tillgängliga ytor för ytterli-
gare sjöbodar och platsen bedöms också som särskilt lämplig eftersom den redan 
används uteslutande i detta syfte. 

Bild: Sjöbodar som försvunnit från området i samband med tidigare 
expansion av intilliggande varvsverksamhet.

Bristen på förvaringslokaler förstärks 
av att det inom planområdet tidigare 
funnits fler sjöbodar vilka försvunnit 
när intilliggande varvsverksamhet 
expanderat (se bild). Att anlägga ytterli-
gare sjöbodar enligt förslaget bedöms 
vara det enda sättet att säkerställa en 
tillräcklig tillgång på förvaringslokaler 
inom området. Alternativet att tillgodo-
se behovet av förvaring i befintliga 
sjöbodar är inte möjligt då de redan 
utnyttjas maximalt och även omfattas 
av arrendeavtal, vilket begränsar 
hamnföreningens möjligheter att 
påverka hur de används. 

Ett upphävande av strandskyddet enligt särskilt skäl punkt 4 gäller för de delar av 
planområdet som är obebyggda (se bild). 

Bild: Obebyggda delar av planområdet där strandskyddet upphävs enligt särskilt skäl, punkt 4.
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Övrigt

Utöver redan angivna särskilda skäl för upphävande av strandskyddet är det också 
värt att nämna att planförslaget inte innebär någon inskränkning av kajer eller 
promenadstråk nära vattnet. Tvärtom så skulle ett genomförande av planen frigöra 
befintliga bryggor inom planområdet, då saker som förvaras där idag istället kan 
rymmas i förrådsbyggnader som lämpar sig för detta ändamål (se platsfoton). Ett 
genomförande av planen skulle därmed bättre tillgängliggöra områden närmast 
vattnet för allmänheten, vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. 

Planläggning för byggnader som rör hamnanknuten verksamhet inom hamnom-
råden är också god markanvändning. Att lokalisera denna typ av byggnader på 
någon annan plats innebär dels ett ianspråktagande av mark som kan lämpa sig 
bättre för andra ändamål, dels onödiga transporter till och från hamnområdet. 

Platsfoton: Förvaring av materialbackar och fiskeredskap på befintliga bryggor inom planområdet.

Allmänt om sjöbodar 

Sjöbod är ett samlingsnamn på byggnader som används eller tidigare har använts 
som förvaringsutrymme för utrustning för den fiskande befolkningen vid kuster 
och i skärgårdar. Sjöbodens historia är praktiskt betingad, med en nära koppling 
till kustnäringen och fiskeredskapens utveckling. I takt med ett minskat kustnä-
ra fiske och andra faktorer har sjöbodar fått en mer varierad användning, men 
utmärkande är ändå sjöbodens funktion som förrådsbyggnad kopplad till olika 
typer av hamn- eller vattenverksamheter. 

Sjöbodar som nyttjas på det sätt de ursprungligen är avsedda för, som för-
rådsbyggnader för marin verksamhet, är beroende av att ligga nära vattnet då 
kopplingen mellan verksamheten och byggnaden behöver vara lättillgänglig och 
funktionell. Att förbindelsen är viktig visas inte minst genom att placeringen av 
sjöbodar vid bryggor och i hamnar är väl förankrad i såväl Öckerö kommun som i 
övriga Bohuslän. 
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Byggnaders läge och hur de förhåller sig till varandra utgör en tydlig karaktärsska-
pare i den bohuslänska byggnadstraditionen, där sambandet mellan båt, brygga, 
sjöbod och bostad är viktigt. Sjöbodens strandnära lokalisering gör byggnadstypen 
till en av de mest utmärkande för den bohuslänska kustens bebyggelse och kultur.

Bilder: Sjöbodars naturliga placering vid vattnet -  Historiskt från Tjörn i Bohuslän (A), Hunnebostrand i Bohuslän (B), i Öckerö hamn (C) samt i Knippla 
hamn i Öckerö kommun (D).

A

C

B

D

Bild: Område i hamnen som primärt riktar sig till turister och besökare 
är markerat med röd linje och innehåller gästhamn, ställplatser för 
campingfordon, hamnkontor samt café. Områden markerade med gul 
linje, där området längst upp sammanfaller med planområdet, innehåller 
sjöbodar som används av verksamheter inom hamnen.

Det förekommer att sjöbodar omvand-
las för andra ändamål eller verksam-
heter än vad de ursprungligen varit 
avsedda för, men då är det ofta områ-
dets attraktivitet eller utpräglade 
karaktär som besöksmål för turister 
som är den avgörande faktorn. Det är 
därför viktigt att se till platsen och till 
hur området används när sjöbodens 
funktion ska bedömas. Planförslaget 
möjliggör byggnation av sjöbodar med 
det uttalade syftet att användas som 
förrådsbyggnader för verksamheter 
inom hamnen. Planområdet utmärks 
också av att det redan innehåller cirka 
25 sjöbodar av varierande storlek som 
används för just detta ändamål. 
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Alternativ lokalisering utanför strandskyddat område

Öckerö Hamn- och Fiskareförening äger endast mark inom hamnområdet (se 
kartbild). Ett anläggande av sjöbodar som ägs och hyrs ut av hamnföreningen 
utanför hamnområdet förutsätter förvärvande av mark, vilket skulle försvåra ett 
genomförande av detaljplanen. 

Kartbild: Utbredning av fastigheten 17:1 som ägs av Öckerö Hamnförening.

Kommunen har ändå studerat möjligheten att placera sjöbodarna utanför strand-
skyddat område. Genom att redovisa vilka förutsättningar som råder i närområ-
det blir det tydligare varför en utvidgning i enlighet med förslaget inte är möjlig 
utanför planområdet. 

I bedömningen är en zon på 100 meter från strandlinjen undantagen eftersom 
planläggning inom denna zon innebär ett återinträdande generellt strandskydd 
och därmed samma problematik som finns för det aktuella förslaget. Avgräns-
ningen av alternativa platser utgår i övrigt från avsikten att bibehålla ett rimligt 
avstånd till hamnen och redovisas nedan som delområden 1-4.

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att en alternativ lokalise-
ring av planförslagets sjöbodar inte är möjlig utanför strandskyddat område. En 
alternativ lokalisering inom hamnområdet är inte heller möjlig då tillgängliga 
ytor redan är bebyggda eller behöver hållas öppna för transporter och båtupp-
ställning. Behovet som ska tillgodoses i förslaget är därför endast möjligt inom 
planområdet.
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Bilder: Delområden 1-4. Område för återinträdande generellt strandskydd vid ny planläggning är markerat med rött och kommunal mark markerat 
med blått.

4

1

3

2

• Delområde 1 innehåller befintlig bebyggelse och gränsar i öster till ett ut-
vecklingsområde för rekreation i anslutning till en befintlig damm. Området 
berörs av pågående planarbeten eller positiva planbesked där kommunen 
beslutat att marken ska tas i anspråk för andra ändamål.

• Delområde 2 består till stora delar av bergshöjder och orörd natur, utan 
tillgänglighet i form av vägar. Övriga delar av området utgörs av våtmark 
och/eller befintlig bebyggelse. Området berörs av pågående planarbeten eller 
positiva planbesked där kommunen beslutat att marken ska tas i anspråk för 
andra ändamål.

• Delområde 3 består till större delen av befintlig bostadsbebyggelse. Området 
berörs av pågående planarbeten eller positiva planbesked där kommunen be-
slutat att marken ska tas i anspråk för andra ändamål.

• Delområde 4 innehåller bostadshus och ett promenadstråk för allmänhet-
en, med en utsiktspunkt från en höjd inom området. Området berörs inte av 
något pågående planarbete eller positiva planbesked, men är värdefullt för all-
mänheten i rekreationssyfte. De delar av området som inte redan är bebyggda 
är också svårtillgängliga och utan vägar.



Detaljplan för Öckerö 17:1 - Sjöbodar   |   Planbeskrivning 2020-04-28   |   Dnr SB 0063/17

Sida 15/31

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖ, MARK OCH VATTEN
Nedan följer en redogörelse av de förutsättningar som råder för mark- och vatte-
nområden inom planområdet och för hamnen i stort. Sammanfattningen utgör 
underlag för kommunens ställningstagande och bedömning av detaljplanens 
konsekvenser gällande hälsa och säkerhet/förorenade områden, grundläggning 
och miljökvalitetsnormer (se respektive avsnitt nedan).

Hamnens anläggande och utbyggnad

Utbyggnaden av Öckerö hamn blev klar 1933. Den nya, inre hamnbassängen bygg-
des väster om Skäret (aktuellt planområde) genom torrläggning av en befintlig, 
grund vik. Därefter fördjupades hamnbassängen med ca tre meter genom spräng-
ning av kristallin berggrund. Sprängstenen användes till utfyllnad och för byggnad 
av kajanläggningar och stödmurar, med kompletterande konstruktioner i betong.

Bilder: Hamnen historiskt och vid dess anläggande 1933. Skäret, som utgör en stor del av det aktuella planområdet, var länge inte förbundet med 
fastlandet (ungefärlig planområdesgräns markerad med gul linje).

 

Förbindelsen mellan Skäret och fastlandet utfördes år 2000 genom spontning och 
ytterligare utfyllnad med sprängsten. I samband med att förbindelsen anlades så 
fördjupades också den inre delen av hamnen till 6,5 meter genom muddring. De 
muddermassor som då togs upp var delvis förorenade och deponerades i en invall-
ning som avgränsas västerut mot planområdet genom den spont som också utgör 
en del av konstruktionen som förbinder planområdet med fastlandet.
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Bilder: Till vänster den inre delen av hamnen från 1983. Till höger från uppförandet av förbindelsen mellan Skäret och fastlandet år 2000.

Sammanfattningsvis har befintlig utfyllnad inom planområdet utförts på fast 
berggrund och inte på lera eller lös botten. Utfyllnadsmassorna inom planområ-
det består till största delen av ett tunt lager grusig sand som ligger ovanpå ett 
lager sprängsten, vilket kommer från den ursprungliga utbyggnaden av hamnen 
samt från senare exploateringar inom kommunen. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

Förorenade områden

En markmiljöundersökning har utförts inom området efter granskning. I sam-
band med markprovtagning observerades materialsorter såsom grus, sand, silt 
och lera. Vid provpunkterna har mestadels fyllnadsmassor påträffats som utgjor-
des av grusig sand. 

Bild: Provtagningspunkter inom planområdet (källa: Miljöteknisk 
markundersökning, COWI).

Samtliga provtagningspunkter inom 
området uppvisar förhöjda förorenings-
halter för någon förorening i olika grad. 
Endast två punkter uppvisar halter som 
understiger Naturvårdsvärdets generella 
riktvärden för mindre känslig markan-
vändning, den nivå som bedömts vara 
tillämpbar med tanke på markens an-
vändning. Villkorsbestämmelse a1 är 
därför införd på plankartan inför anta-
gande. Bestämmelsen gäller alla byggrät-
ter inom planområdet och reglerar att 
startbesked inte får ges för uppförande 
av nybyggnad eller tillbyggnad förrän 
markens lämplighet för byggande har 
säkerställts genom att eventuella mark-
föroreningar har avhjälpts ned till nivå 
för mindre känslig markanvändning. 
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I undersökningsrapporten konstateras att det inte går att dra några pålitliga 
slutsatser kring exakt lokalisering av föroreningarna. Vid eventuellt arbete och 
borttransport av jordmassor i det provtagna området rekommenderas därför att 
samtliga massor betraktas som förorenade. Upplysning om detta och om anmäl-
ningsplikt för markarbeten är införd på plankartan.  

Avsikten är att i möjligaste mån använda befintliga pålar och bryggkonstruktio-
ner vid uppförandet av sjöbodarna. Eventuella arbeten i befintliga massor bedöms 
medföra en minimal påverkan och kommer då möjligen innebära pålning till fast 
grund. Vid pålning och annat markarbete ska försiktighetsåtgärder vidtas för att 
säkerställa att eventuella föroreningar i sediment och jordlager inte sprids till 
vattnet. Upplysning om detta och om rening av eventuellt länshållningsvatten är 
införd på plankartan.

I anslutning till planområdet finns även en invallning där förorenade mudder-
massor deponerats år 2000 (se bilder). Deponin av förorenade massor bedöms 
inte påverkas av planförslagets byggnation då denna innebär få eller inga markar-
beten. En eventuell sanering inom planområdet skulle kunna innebära påverkan 
på invallningen av förorenade muddermassor och resultera i att inkapslade för-
oreningar frigörs. Konsekvensen av en sådan åtgärd kan då bli en sämre situa-
tion än den som råder idag, med en ökad risk att närområdet påverkas negativt. 
Invallningen måste därför beaktas vid eventuell sanering inom planområdet.

Bilder: Utdrag ur tillståndsansökan för deponering av förorenade muddermassor i Öckerö hamn år 2000. Invallningens tänkta utbredning t.v. 
(planområdets ungefärliga utbredning markerat med gult). Beskrivning av fördelning och deponering av förorenade massor t.h.

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. Placeringen av tillkommande bebyggelse och 
byggrätternas utbredning innebär även att en eventuell framtida sanering inom 
området inte försvåras.
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GRUNDLÄGGNING
Statens Geotekniska Institut (SGI) rekommenderar med hänsyn till områdets 
långsiktiga säkerhet att befintlig konstruktion av den spont som anlades år 2000 
dokumenteras i samband med bygglovsförfarandet. 

Planområdets geotekniska förutsättningar har bland annat bedömts utifrån infor-
mation om hamnens anläggande och utbyggnad (se tidigare avsnitt). Stabiliteten 
har bedömts vara tillräcklig med tanke på planerad bebyggelse. Bestämmelse 
b1 om grundläggning på pålar till fast botten är införd på plankartan i syfte att 
förhindra ytterligare utfyllnad i vatten. Bestämmelsen gäller grundläggning inom 
områden med eventuellt behov av pålning i strandkant. Befintliga pålar i vatt-
net finns i den norra delen av planområdet så där bedöms inte någon pålning bli 
aktuell. I de fall där befintliga bryggkonstruktioner bedöms vara tillräckligt stabila 
används dessa i möjligaste mån för att minimera påverkan på vattenmiljön samt 
på befintliga sprängstensmassor närmast strandlinjen. 

Bilder: Befintlig bryggkonstruktion i planområdets södra del samt i planområdets norra del, med befintliga pålar i vattnet.

MILJÖKVALITETSNORMER
Sjöbodarna anläggs genom att i möjligaste mån utnyttja befintlig bryggkonstruk-
tion på land samt befintliga pålar i vatten (se tidigare avsnitt om Grundläggning). 
Där övrig pålning är aktuell görs den enligt planbestämmelse till fast grund. Den 
enda möjliga utökningen i vatten är kompletterande pålar inom den södra de-
len av planområdet. Troligtvis kan en konstruktion med överhängande sjöbodar 
användas här och eventuell pålning sker då endast i strandkant. I den norra delen 
av planområdet finns det redan befintliga pålar i vattnet och nybyggnation inom 
detta område kommer därför inte innebära något arbete i vatten.     

Kommunen bedömer med utgångspunkt i känd information om planområdet, 
samt i hur sjöbodarna avses anläggas, att miljökonsekvenserna av de föränd-
ringar som planförslaget medger inte påverkar miljön negativt och att planens 
genomförande inte heller medför betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms 
därmed inte påverka några miljökvalitetsnormer för vatten, mark, luft eller mil-
jön i övrigt. 
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Om arbete i vatten blir aktuellt i någon del av planområdet är det anmälningsplik-
tigt. Anmälan om vattenverksamhet ska då göras till Länsstyrelsen i god tid innan 
åtgärden utförs. Upplysning om anmälningsplikt för arbete i vatten är införd på 
plankartan.

STIGANDE VATTEN
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regio-
nalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011). Handboken 
utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner. Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillå-
tas inom zon 2 (gul) och zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder genomförs. 
Zon 4 (röd) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt t.ex. 
uthus, förråd och parkeringsplatser (se bild). Enligt Stigande vatten, faktablad – 
Kusten (version 2.0) (2014-12-29) beräknas framtida högsta högvatten år 2100 i 
Göteborg ligga på nivån +2,4 meter i RH 2000 (zon 4). 

Bild: Utdrag ur markanvändningsdiagram (källa: Stigande vatten - En handbok). 

Planförslaget medger uppförande av förrådsbyggnader i form av sjöbodar. En av-
vägning har gjorts mellan funktion och säkring av byggnad för stigande havsni-
våer, men då denna byggnadstyp enligt tradition har kunnat översvämmas anses 
det inte lämpligt att reglera färdigt golv. Detta eftersom en sådan reglering skulle 
kunna motverka bebyggelsens syfte.

Öckerö kommun använder höjdsystemet RH00. Inom planområdet skiljer det 
23,5 centimeter mellan RH2000 och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 
23,5 centimeter därför dras av från de siffor som anges i Stigande vatten.
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RISK OCH STÖRNING
De potentiella risker som har identifierats i samband med planarbetet rör skydds-
avståndet för brand i acetylen samt risken för översvämning med tanke på den 
förväntade höjningen av havsytan. Risken för översvämning behandlas under 
avsnittet om stigande vatten ovan. 

Acetylen används på ett flertal platser inom hamnområdet. Platsernas lokali-
sering innebär att hela området ligger inom riskzonen 300 meter vid eventuell 
brand och påföljande explosionsrisk. Detaljplanen reglerar inte denna risk då 
den primärt är en tillsyns- och tillståndsfråga för de verksamheter där acetylen 
förekommer. Planförslaget bedöms inte heller påverka de verksamheter som idag 
innehar tillstånd för Acetylen, eftersom människor inte kommer vistas stadigva-
rande i tänkt bebyggelse.

TRAFIK

Väg 155

Tänkt verksamhet bedöms inte påverka situationen på väg 155 då den inte genere-
rar någon trafik på denna väg. 

Gång-, cykel- och biltrafik

Planområdet nås till fots och med cykel och bil via Björnhuvudsvägen och hamn-
området. 

Kollektivtrafik

Närmaste hållplats för kollektivtrafik ligger ca 200 meter västerut.

Parkering

Tillfällig parkering för besökare förutsätts ske inom kvartersmark.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

I området finns inga kommunala ledningar för vatten och spillvatten. Planerad 
bebyggelse kommer inte att anslutas till det befintliga ledningsnätet.

Dagvatten

Dagvatten rinner idag direkt ut i havet via hamnbassängen. Dagvattenflödet be-
döms endast öka marginellt öka efter exploatering. Föroreningar i dagvattnet från 
tillkommande bebyggelse bedöms inte öka alls.
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Värme

Planerad byggnation skall inte innehålla någon uppvärmning.  

El och tele 

I området finns inga ledningar för fiber. Planerad bebyggelse kommer inte att ha 
någon fiberanslutning. 

Elnätsanslutning finns centralt i hamnområdet, med kabelledning dragen till 
planområdet. Eftersom planerad bebyggelse endast ska ha fast elanslutning i 
form av enkel belysning bedöms inte tillgänglig kapacitet överskridas. 

Avfall

Kommunal avfallshämtning anordnas för fastigheten och sker från plats utanför 
planområdet som avtalats med kommunens renhållningsentreprenör. 

Säkerhet

Närmaste brandpost ligger ca 100 meter norr om planområdets mitt. Öckerö 
brandstation ligger ca 250 meter söder om planområdet.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd 3:e kvartalet 2018 
Granskning 1:a kvartalet 2019 
Antagande 2:a kvartalet 2020 
Laga kraft 2:a kvartalet 2020

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden utgår 10 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
Allmän plats ingår inte i planområdet. Inom kvartersmark svarar berörda fastig-
hetsägare (rättighetsinnehavare) för utförande och drift av erforderliga anlägg-
ningar för VA, elförsörjning, vägar, parkeringsplatser, grönytor, byggnader m.m.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. Kommunen äger ingen mark inom planområdet.

INLÖSEN AV MARK
Inlösen av mark är inte aktuell. 

FASTIGHETSBILDNING 
Ett första led i att genomföra en detaljplan är att fastighetsindelning, ägande och 
rättigheter anpassas till de förutsättningar som planen anger. Detaljplanen utgör 
rättslig grund för fastighetsbildningsåtgärder. Enligt Plan- och bygglagen får 
bygglov inte ges innan berörd fastighet överensstämmer med detaljplanen. 
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Fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga kraft bedöms inte vara 
nödvändig, då ägande och rättigheter inom aktuell fastighet Öckerö 17:1 inte för-
ändras vid planens genomförande.

SERVITUT
Det finns idag inga kända servitut inom planområdet. Det är inte troligt att nya 
servitut blir aktuella för att säkerställa planens genomförande.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Ingen gemensamhetsanläggning bedöms behöva upprättas i gällande planförslag. 

LEDNINGSRÄTT
Idag går det inga kommunala VA-ledningar genom planområdet. Planens genom-
förande bedöms inte medföra anläggande av nya VA-ledningar. 

Vid eventuella behov av övriga ledningar ankommer det på respektive huvudman 
att initiera en ledningsförrättning för att säkerställa utrymmen i planen. Samord-
ning av ledningsrätter och samförläggning av aktuella ledningar bör då ske.

TEKNISKA FRÅGOR 

BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR
Inga ytterligare utredningar bedöms behövas för planens genomförande.

EKONOMISKA FRÅGOR

PLANEKONOMI 
Detaljplanen bekostas av exploatören (Öckerö Hamn- och Fiskareförening). Kost-
naderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan Öckerö kommun och exploa-
tören. Ingen planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploatören ska stå för 
alla kostnader som projektet direkt medför.

FINANSIERING OCH FÖLJDINVESTERINGAR
Exploatören (Öckerö Hamn- och Fiskareförening) bekostar all utbyggnad av 
området, inklusive eventuell förändring av transformatorer och omläggning av 
ledningar. 
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DRIFTKOSTNADER
Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 

GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Inget exploateringsavtal behöver upprättas. 

ÖVRIGT

PLANERINGSUNDERLAG OCH KÄLLOR
• Strandskydd i Öckerö kommun – metodbeskrivning, resultat från strand-

karteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning av Maria Kilnäs 
- Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002.

• Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedömning inom 
delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB 1993-10-06.

• Utblick Öckerö - En inblick i framtiden - Öckerö översiktsplan 2018

• Översvämningszoner för hav, Hönö Östra - Öckerö kommun 2015

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Petter Leyman  
Handläggande planarkitekt

Andreas Beutler 
Plan- bygg och miljöchef



Detaljplan för Öckerö 17:1 - Sjöbodar   |   Planbeskrivning 2020-04-28   |   Dnr SB 0063/17

Sida 25/31

FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE
Planområdet är beläget i den inre delen av Öckerö hamn (se bild) och ligger i an-
slutning till befintlig varvsverksamhet och nära Öckerö centrum.

Bild: Planområde i Öckerö hamn. Befintlig varvsverksamhet ligger öster om planområdet. Västerut ligger hamnplan och centrum.

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar cirka 4 500 m2 och ägs av Öckerö Hamn- och Fiskareför-
ening. 

PLANFÖRHÅLLANDEN

Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, anta-
gen av kommunfullmäktige 14 juni 2018 (KF § 41), anger området som verksam-
heter och hamn/centrum. 

Detaljplan 

För området gäller byggnadsplan för del av Öckerö omfattande Öckerö hamn 
m.m. (Öckerö 3314), som vann laga kraft 21 augusti 1980. Gällande plan anger 
användningen Hamn och Vattenområde med bryggor och dylikt för aktuellt plan-
område. Planens genomförandetid har gått ut. 
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STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER

Trafikstrategi

Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument vars övergripande 
uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna 
utvecklas på ett hållbart sätt. Strategin utgår ifrån kommunens vision ”En levan-
de skärgårdskommun med människan i centrum”. I dokumentet beskrivs bl.a. 
vikten av utvecklingen av knutpunkter för invånare och besökare. Genom att 
skapa noder där invånarna kan göra sina ärenden minskar behovet av att resa till 
fastlandet via väg 155. En ny vision för Öckerö kommun antogs 2018-06-14, men 
trafikstrategin gäller fortsatt som ett strategiskt dokument.

Väg 155 och Nordöleden

Öckerö kommun saknar fast förbindelse till fastlandet. De sammanbyggda öarna 
trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden och Björköleden. För trans-
port till nordöarna Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö avgår vägfärjor från Burö 
färjeläge. Även dessa färjor körs av Trafikverket/Färjerederiet. Väg 155 ansluter 
på fastlandssidan till färjeläget Lilla Varholmen, varifrån färjorna till Hönö och 
Björkö ankommer och avgår. 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. 

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 därefter fått 
uppdraget att genomföra en åtgärdsvalsstudie för väg 155 i syfte att utreda lämp-
liga åtgärder. Syftet med studien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 
155 mellan Torslanda/Amhult och Öckerö. Arbetet med åtgärdsvalsstudien pågår 
och förväntas avslutas under år 2021-2022. Trafikverket har även genomfört eller 
är på väg att genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollek-
tivtrafik på väg 155.

Särskilda hushållningsbestämmelser och riksintressen

Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Skyddet 
avser att värna de natur- och kulturvärden som finns i dessa områden. Bestäm-
melserna utgör inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för total-
försvaret. 

Delar av Öckerö hamn omfattas av riksintresse för yrkesfiske, hamnar. Planför-
slaget bedöms inte påverka något av riksintressena negativt. 
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, 
vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- 
och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivnings-
buller. 

Planförslaget bedöms inte innebära ökade svårigheter att uppfylla någon miljök-
valitetsnorm (MKN). 

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och utgör under-
lagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av 
Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kom-
munen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 och 
2014. Planområdet med omnejd utpekas inte särskilt i naturvårdsprogrammet.

MARK, VEGETATION OCH VATTEN 
Större delen av planområdet består av ett skär i Öckerö hamn. Historiska flygfo-
ton visar att utbredningen har ökats över tid genom utfyllnad (se bild). Skäret är 
idag förenat med kajkonstruktionen. Växtligheten är mycket sporadisk och består 
av enstaka buskar och gräsytor. Större delen av området utgörs av hårdgjorda och 
grusade ytor. Dagvatten rinner idag direkt ut i havet via hamnbassängen.

Området saknar kända naturvärden och har ingen naturvärdesklassificering en-
ligt Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. 

Bild: Historiskt flygfoto över hamnområdet som det såg ut mellan åren 1955-1967 (källa: Eniro kartor).
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STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd men ligger inom 100 meter från 
strandlinjen och en prövning mot skäl för upphävande/dispens ska därför genom-
föras vid antagande av ny detaljplan. Se vidare under rubriken ”Strandskydd” 
under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Utbyggnaden av Öckerö hamn blev klar 1933. Den nya, inre hamnbassängen bygg-
des väster om Skäret (aktuellt planområde) genom torrläggning av en befintlig, 
grund vik. Därefter fördjupades hamnbassängen med ca tre meter genom spräng-
ning av kristallin berggrund. Sprängstenen användes till utfyllnad och för byggnad 
av kajanläggningar och stödmurar, med kompletterande konstruktioner i betong. 
Förbindelsen mellan Skäret och fastlandet slutfördes år 2000 genom spontning 
och ytterligare utfyllnad vid strandkanten. 

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet är bebyggt med sjöbodar och längs med kajen ligger befintliga bryg-
gor. Intilliggande varvsområde är bebyggt med industrifastigheter och övriga delar 
av hamnområdet innehåller såväl industri- som magasinsbyggnader och service-
byggnader av olika slag. Västerut ligger Öckerö centrum med byggnation av typisk 
centrumkaraktär och sydväst om planområdet finns en grupp med bostadshus. 

Bild: Befintlig bebyggelse i form av sjöbodar inom planområdet.
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KULTURHISTORIA OCH FORNLÄMNINGAR
Öckerö hamn präglas av öns verksamheter och är i grunden en fiskehamn men 
rymmer även plats för fritidsbåtar. Här finns förutom fiske- och fritidsbåtar även 
andra typer av fartyg, industri- och magasinsbyggnader samt servicebyggnader. 
Utfyllnader och vågbrytare har efterhand format dagens olika hamnbassänger 
och under åren 2000-2001 har den inre delen av hamnen fördjupats till 6,5 meter, 
delvis genom muddring. 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

MARKRADON
1993 gjordes en radonriskbedömning för Öckerö kommun. Resultatet visade att 
Öckerö är ett lågriskområde beträffande markradon. Ansvaret för att bedöma 
den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger den som ska bygga. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.

LEDNINGAR
I området finns inga kommunala ledningar för vatten och spillvatten (tryckav-
lopp) eller fiber. Elnätsanslutning finns centralt i hamnområdet, med kabelled-
ning dragen till planområdet. 

SERVICE
Det är nära till kommersiell service på Öckerö. I direkt anslutning till planområ-
det finns servicebutik, delikatess- och fiskhandel samt en färghandel. På andra 
sidan rondellen väster om hamnplan finns bland annat bank, apotek, vårdcentral, 
tandläkarmottagning och systembolag. Det finns även restauranger i närområdet.

TRAFIK OCH PARKERING

Gator och trafik

Trafiken till och från planområdet är ytterst sporadisk och består mestadels 
av transporter till och från befintliga sjöbodar och båtplatser. Trafiken genom 
närliggande Öckerö centrum är mer omfattande och inkluderar många trafikslag, 
inklusive en del tunga transporter till och från varvsområdet.

Kollektivtrafik

Öckerö centrum trafikeras av bussar till och från Öckerö/Burö-Hälsö, samt av 
bussar till och från Hönö/Fotö och Göteborg via Hönö Pinan. 

Parkering

Besöksparkering finns på och i anslutning till hamnplan väster om planområdet.



Detaljplan för Öckerö 17:1 - Sjöbodar   |   Planbeskrivning 2020-04-28   |   Dnr SB 0063/17

Sida 30/31

Samhällsbyggnadsverksamheten 2020-04-28

     

Andreas Beutler 
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun 

Petter Leyman 
Planarkitekt, Öckerö kommun
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BILAGOR

UTDRAG UR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER SAMT ILLUSTRATION
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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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Vägkant
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Registernummer samfällighetS:13
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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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