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INLEDNING

BAKGRUND
Behovet av utökade verksamhetsområden och fler verksamhetslokaler är stort 
inom Öckerö kommun. Kommunen är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar 
mark är begränsad. Långesands industriområde på nordöstra delen av Öckerö är 
ett utpräglat industriområde där kommunen ser att en utveckling enligt ovan är 
lämplig. Kommunen har därför, och med stöd i översiktsplanen Utblick Öckerö - 
en inblick i framtiden, beslutat att planlägga för en utvidgning och komplettering 
av verksamhetsområdet. 

Bild: Industriområdet Långesand på Öckerö.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och kom-
plettering av det befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra Långesand, 
med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre eller medelstor art. 
Behovet av mindre och medelstora lokaler är stort bland kommunens näringsid-
kare och tillgången på sådana lokaler bedöms vara en viktig förutsättning för ut-
vecklingen av det lokala näringslivet. Tillskapande av fler lämpliga verksamhets-
ytor, fler arbetstillfällen och en utökad service för kommunens invånare bedöms 
utgöra ett angeläget allmänt intresse och bidra till kommunens utveckling i stort. 
Planförslaget ska tillgodose dessa behov och samtidigt öka tillgängligheten till 
värdefulla rekreationsområden i anslutning till planområdet. 
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Närheten till intilliggande naturområde och omkringliggande bostäder är viktiga 
faktorer att ta hänsyn till vid ett genomförande av planförslaget. Utformnings- 
och placeringsbestämmelser ska säkerställa en uppdelad bebyggelsestruktur med 
siktlinjer mot havet och tydliggöra planförslagets möjliga konsekvenser för när-
miljön och boende i området. Planbeskrivningens gestaltningsprogram ska bidra 
till en enhetlig utformning av området och tillkommande bebyggelse. 

Rådande natur- och rekreationsvärden på platsen ska bibehållas och till viss del 
stärkas. Planförslaget möjliggör genom en tillkommande gata och mindre natur-
parkering en utökad tillgång för allmänheten till närliggande natur- och ströv-
område. Fördröjning och rening av tillkommande dagvatten beaktas genom att 
naturliga avrinnings- och infiltrationsytor behålls i möjligaste mån, samt genom 
möjligheten att anlägga en dagvattendamm.  

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. Efter 
samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive granskningsut-
låtande över inkomna synpunkter.

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 medföra betydande miljöpåverkan, men då planen anses vara av stort 
allmänt intresse så bedrivs planarbetet med ett utökat förfarande.

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.

 

PLANBESKED OCH PLANSTART
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2017-06-20 (KS § 
157). Beslut om planstart fattades av kommunstyrelsen 2019-11-12 (KS § 253).
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PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör plan- och 
genomförandebeskrivning samt gestaltningsprogram. Planbeskrivningen ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättning-
ar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 
planbeskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomför-
andebeskrivning och gestaltningsprinciper gäller på motsvarande sätt att de inte 
har någon egen rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av planens syfte.

Planbeskrivningen är indelad i följande avsnitt:

• Avsnittet Detaljplanens innebörd och konsekvenser redogör för de effekter ett 
genomförande av planförslaget bedöms medföra.

• Avsnittet Förutsättningar redogör för de planeringsförutsättningar som råder 
vid framtagandet av detaljplanen. 

• Gestaltningsprogrammet förtydligar detaljplanens intentioner och utgör un-
derlag för kommande projekterings- och granskningsinsatser.

• Genomförandebeskrivningen redovisar bland annat planförslagets organisa-
toriska och ekonomiska förutsättningar och konsekvenser, ansvarsfördelning 
och fastighetsrättsliga frågor.

Samrådshandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram 

(detta dokument)

samt övriga handlingar:
• Illustrationsritning (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Utredningar:
• Tekniskt PM Geoteknik, COWI (2015-11-13)
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, COWI (2015-11-13)
• Markmiljöundersökning med provtagning och tillhörande analysrapport från 

Eurofins, Hönö Schakt AB (2017-10-23)
• Strategisk miljöbedömning/Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2019-12-18)
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER
Detaljplanen innebär en komplettering av verksamhetsområdet Långesand på 
Öckerö. Planförslaget möjliggör för etablering och/eller utvidgning av mindre och 
medelstora verksamheter inom kommunen. Ett genomfört planförslag medför po-
sitiva konsekvenser i form av ett levande näringsliv, ett större utbud av varor och 
tjänster inom kommunen, nya arbetstillfällen och fler möjligheter för kommunin-
vånarna att uträtta ärenden lokalt. Planen möjliggör också en tydligare och bättre 
tillgång för allmänheten till ett befintligt natur- och rekreationsområde.

PLANKONSEKVENSER 
Genomförandet av planen innebär att delar av gällande detaljplan för området 
upphävs och ersätts. Användningen Y- idrottsändamål ersätts till stora delar av 
kvartersmark med användningen Z1- verksamheter (utom handel med skrym-
mande varor) samt av användningen Natur. Användningsområdet för industri-
gata i gällande plan ersätts av användningen Gata och utökas i syfte att skapa en 
förbindelse till naturområdet i söder samt för att möjliggöra genomfart i det nya 
verksamhetsområdet.  

Inom planlagd kvartersmark reserveras yta för en gemensamhetsanläggning för 
väg och underjordiska ledningar i syfte att säkerställa teknisk försörjning och en 
likvärdig tillgänglighet till nya fastigheter inom området. I planområdets nord-
västra del möjliggörs en gång- och cykelväg i syfte att underlätta för gående och 
cyklister att ta sig till och från platsen. Planförslaget innebär även tillkommande 
ytor för tekniska anläggningar i form av pump- och transformatorstation samt 
dagvattendamm. Yta för transformatorstation i gällande plan försvinner och 
ersätts av användningen Gata.

Bild: Utsnitt ur förslagets plankarta. Bild: Utsnitt ur gällande detaljplan från 1992.
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ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANKARTA

Planområdesgräns

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
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Verksamheter utom handel med skrymmande varorZ1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DagvattendammE3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

parkering1 Parkeringsplats för naturparkering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5
§ 1 st 2 p.

infiltr2 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.
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NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att gällande detaljplan kvarstår och att önskvärd utvidg-
ning och komplettering av verksamhetsområdet inte kan ske. Alternativet medför 
att värdefull exploaterbar mark går förlorad för Öckerö kommun. Det kan också 
innebära att mark som även lämpar sig för andra ändamål än verksamheter kan 
komma att tas i anspråk för att tillgodose kommunens behov av att verksamhets-
områden. 

Nollalternativet medför att planförslagets positiva konsekvenser i form av bland 
annat utökade verksamhetsytor för mindre och medelstora företag inom kommu-
nen samt en utökad service för kommuninvånarna uteblir. 

KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 

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 de-
taljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen 
om hushållning med mark och vattenområden m.m. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - En inblick i framtiden.

Planförslaget bedöms inte påverka något riksintresse eller områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen. Planen omfattar endast landområden vilket innebär 
att åtgärder inte behöver utföras i vatten. Planen bedöms inte medföra att miljök-
valitetsnormerna överskrids. 

Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer sammantaget att redovisad använd-
ning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets 
förutsättningar och föreliggande behov.  

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Samhällsbyggnadsverksamheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning därmed inte behövs för aktuellt planförslag. Vid behovsbedömningen 
har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 samt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Behovsbedömningen är 
avstämd med Länsstyrelsen i samråd. Länsstyrelsen delar i sitt yttrande kom-
munens uppfattning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Underlaget till undersökningssamrådet biläggs planhandlingarna.  
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BEBYGGELSEOMRÅDE

Bostäder och övrig bebyggelse

Planförslaget medger verksamheter utom handel med skrymmande varor. Ett 
genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse tillkommer på tidigare 
obebyggd mark. Genomförandet av planen påverkar inte någon bevarandevärd 
kulturmiljö och bedöms komplettera Långesands karaktär som industriområde. 

Reglering på plankartan utgår från den industribebyggelse som idag finns i 
närområdet, bland annat gällande nockhöjd och takvinkel. Bestämmelse om 
största byggnadsarea innebär att exploateringen inom respektive byggrätt inte får 
överskrida 350 m2. Syftet med bestämmelsen och byggrätternas placering är att 
uppnå en småskalig och uppbruten verksamhetsbebyggelse med hänsyn till in-
tilliggande bostäder. Ytterligare bestämmelser gällande placering och utformning 
införs för att i möjligaste mån styra bebyggelsen på ett sådant sätt att negativ 
omgivningspåverkan minimeras och siktlinjer mot havet bibehålls. 

Till detaljplanen fogas även gestaltningsprogram med principer som förtydligar 
planens intentioner och utgör underlag för kommande projekterings- och gransk-
ningsinsatser. Planbestämmelse om att principer i gestaltningsprogrammet ska 
följas är införd på plankartan i syfte att förtydliga programmets betydelse för den 
bebyggda miljön.

Övre bilden: Byggrätternas placering innebär en uppbruten bebyggelse med siktlinjer mot havet. 
Nedre bilden: Sektion som visar ungefärliga höjder och verksamhetsområdet i förhållande till befintlig bostadsbebyggelse.
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Service 

Inom det befintliga industriområdet finns idag verksamheter som vänder sig 
till såväl privatkonsumenter som företag. Planförslaget möjliggör för ytterligare 
etablering av mindre och medelstora verksamheter med varierande inriktning. 
Ett genomförande i enlighet med detaljplanens syfte bedöms därmed innebära en 
utökad service för kommunens invånare.

GRUNDLÄGGNING
En geoteknisk undersökning genomfördes 2015 för delar av planområdet i sam-
band med tecknande av ett arrendeavtal för att upplåta marken för tillfällig mass-
hantering. Utredningen som bifogas planhandlingarna är fortfarande relevant 
och ger en relativt god bild av områdets geotekniska förutsättningar. 

En beräkning av den lokala stabiliteten visade att marken kan belastas med max-
imalt 50 kPa utan åtgärder. Undersökningen visade vidare att totalstabiliteten 
mot havet är tillfredsställande då berget går i dagen utefter hela östra sidan av 
området. Utredningen innehåller en rekommendation om att hårdgöra marken 
inom användningsområdet i syfte att kunna trafikera ytan med tunga lastfordon. 
Rekommendationen innebär att ett minst 600 mm tjockt lager av krossmaterial 
läggs ut på en geotextil på terrassytan sedan vegetationsjordlagret bortschaktats. 
Åtgärden utförs i takt med att området tas i bruk och ska vara slutförd vid avta-
lets utgång.

Bilder: Till vänster ungefärlig yta som upplåts för masshantering enligt arrendeavtal markerad med gult. Till höger fyllnadsmassor inom området.
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Rekommenderade åtgärder

Plankartan upplyser om att vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotek-
niska förhållanden ska beaktas vid bygglovsgivning. Med hänsyn till framtida 
höjningar av havsnivån ska lägsta höjd för färdigt golv i byggnader inom plan-
området vara +3,17 meter över grundkartans nollplan (motsvarande +3,4 meter i 
höjdsystem RH 2000). Marknivåerna inom planområdet är idag högre än denna 
nivå och källare medges inte. Såväl höjd på färdigt golv som förbud mot källare 
regleras med bestämmelse i plankartan. 

Utförd geoteknisk undersökning syftade endast till att utreda möjligheten att 
använda platsen som mellanupplag för fyllnadsmassor. Eftersom marken förbe-
lastats med relativt stora mängder massor är det troligt att riskerna för skadliga 
differenssättningar inom användningsområdet är små. Någon bedömning av hela 
området samt av planförslaget i förhållande till undersökningsresultatet har dock 
inte gjorts och det kan därför bli aktuellt att i ett senare skede se över konsekven-
serna av förslaget för att avgöra om ytterligare grundläggningsåtgärder behövs.

MARK OCH MILJÖ
Markprovtagningar utfördes 2017 i syfte att få kännedom om områdets förutsätt-
ningar inför användandet som tillfällig mellanlagringsplats för fyllnadsmassor. 
Analysresultaten visade på generellt låga föroreningshalter inom området, vilket 
också var väntat då platsen tidigare endast använts för idrottsändamål. Samtliga 
markprover hade uppmätta halter som ligger under Naturvårdsverkets riktvär-
den för känslig markanvänding (KM), med undantag för ett prov där halterna låg 
strax över. Planförslaget medger verksamheter där de högre riktvärdena för min-
dre känslig markanvändning (MKM) används som utgångspunkt för att bedöma 
markens lämplighet.     

Rekommenderade åtgärder

Utifrån nu känd situation och tänkt användning så bedöms någon sanering av 
marken inte som nödvändig, men en ny markmiljöundersökning kan komma att 
behövas i ett senare skede för att säkerställa att marken inte förorenats i samband 
med att området använts för tillfällig mellanlagring av fyllnadsmassor. 

Försiktighet ska iakttas vid schaktnings- och sprängningsarbeten i området. 
Eventuella överskottsmassor från området hanteras, transporteras och omhän-
dertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade föroreningshalter. Enligt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om 
avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten inn-
an en eventuell sanering påbörjas. Upplysning om anmälningsplikt är införd på 
plankartan.
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Åtgärder bör även vidtas för eventuellt länshållningsvatten i samband med entre-
prenad. Eftersom området ligger i anslutning till havet kan länshållningsvatten 
behöva passera sedimentationssteg och eventuell rening innan det får släppas ut. 
Upplysning om hantering av länsvatten är införd på plankartan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökonsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte påverka miljök-
valitetsnormerna negativt och innebär därmed inte heller ökade svårigheter att 
uppfylla någon miljökvalitetsnorm.
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DAGVATTEN
Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvat-
tenhantering, men arbetet med ett styrdokument för dagvattenhantering pågår. I 
väntan på dokumentets färdigställande så eftersträvas att tillämpa lokala lösning-
ar för omhändertagande av dagvatten, LOD, i så stor omfattning som möjligt. 

Planförslaget innebär att ytor för avvattning och infiltration inom naturmark ut-
nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, eftersom dessa bidrar med en naturlig 
fördröjning och rening av dagvattnet. Förslaget innehåller även stråk för infiltra-
tion i anslutning till kvartersmark och tillkommande gatumark samt reserverad 
yta för en dagvattendamm inom området. Anlagda ytor för hantering av dag-
vatten kan innebära markavvattning och är då tillståndspliktiga. 

Det är viktigt att mark som ska vara tillgänglig för dagvattenhantering utnyttjas 
på rätt sätt för att uppnå en godtagbar fördröjning och rening inom planområdet. 
Detta gäller i synnerhet för anlagda ytor där det finns möjlighet att tillämpa lös-
ningar som bidrar med såväl ett effektivt omhändertagande av dagvatten som en 
god gestaltning inom området (se bilder). Områdets naturliga ytor och reservera-
de stråk för infiltration samt föreslagen dagvattendamm bedöms vara tillräckligt 
för en rening av dagvatten i normalfallet. Behovet av ytterligare rening beror på 
vilka typer av verksamheter som kommer att bedrivas inom respektive fastighet, 
samt hur stora parkeringsytor varje fastighet kommer att ha. 

Bilder – Exempel på anlagda ytor för dagvattenhantering: 1 = Svackdike, 2 = Genomsläpplig markbeläggning. 3-4 = Regn- och infiltrationsbäddar.

1 2

3 4
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Rening av dagvatten

Mängden föroreningar i dagvattnet bedöms öka något efter en exploatering. Då 
det vid detaljplanens framtagande inte är känt vilka typer av verksamheter som 
kommer finnas inom planområdet ska en föroreningsberäkning för föreslagen ex-
ploatering ske när planeringen av området kommit längre. Detta för att säkerställa 
att föroreningsmängderna i dagvattnet efter en exploatering kan avskiljas till en 
godtagbar nivå. 

Efter exploatering föreslås dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark av-
ledas via dagvattenbrunnar med filterinsats och sandfång innan det släpps vidare 
från respektive fastighet. Genom att leda dagvattnet via brunnar med filterinsats 
sker en rening av föroreningar från dagvattnet i form av tungmetaller och olja 
från trafik och parkeringsplatser. Exempel på vilka föroreningshalter ett sådant 
system kan minska redovisas i tabellen nedan.

Komplettering med separata oljeavskiljare och/eller annan typ av rening kan 
komma att behövas för att säkerställa att föroreningar inte når omgivningen. 
Frågan bevakas vid bygglovsgivning och inför exploatering då det är säkerställt 
vilken typ av verksamhet som är aktuell. 

Bild: Exempel på filterinsats av typ FlexiClean. Det finns även andra 
likvärdiga alternativ.

Tabell: Jämförelse av föroreningshalter, DHI rapport Dagvatten 
utvärdering filter, provtagning, Göteborg 2016.

Fördröjning av dagvatten

Dagvattenflödet inom planområdet kommer att öka efter en exploatering till följd 
av byggnader och hårdgjorda ytor. Markens egenskaper på platsen i kombination 
med förslagets utformning bedöms möjliggöra goda förutsättningar för en tillräck-
lig fördröjning av dagvattenflödet inom planområdet. Havet är slutlig recipient för 
dagvattnet och är okänsligt mot flödesvariationer i dagvattenflödet. 

Planområdet innehåller gott om naturliga ytor för infiltration i de södra och 
västra delarna. Fördröjning av dagvatten från oexploaterade ytor sker genom att 
befintliga stråk för avvattning och infiltration bevaras i dessa delar. 
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Fördröjning av dagvatten från tillkommande fastigheter samt allmän plats gata 
sker via utpekade infiltrationsytor samt genom avledning till anlagd dagvatten-
damm eller likvärdiga naturliga infiltrationsytor för fördröjning och utjämning. 
Inom fastigheterna kan det även vara lämpligt med ytterligare fördröjning av dag-
vatten i form av planteringar och gröna ytor där detta är möjligt.

Övriga rekommenderade åtgärder

En dagvattenledning föreslås förläggas centralt inom detaljplanens markreser-
vat för gemensamhetsanläggning. Syftet med en sådan ledning är att möjliggöra 
anslutningen av dagvattenbrunnar och eventuella oljeavskiljare för avledning 
av renat dagvatten. Dagvattenledningen bör planeras och projekteras i samband 
med övriga VA-ledningar och tekniska anläggningar i området. Ledningsrätt för 
sådan ledning behöver också säkerställas. 

Höjdsättning av ytor kring byggnader bör planeras så att dagvattnet rinner bort 
från huskroppen.

Bild: Tänkbar lösning för avledning av dagvatten via dagvattenbrunnar och eventuella oljeavskiljare till en central dagvattenledning som avslutas i 
område för dagvattendamm eller likvärdiga naturliga infiltrationsytor för fördröjning och utjämning.
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Reglering på plankartan

Reglering på plankartan syftar till att stärka möjligheten av ett lokalt omhän-
dertagande av dagvatten inom planområdet. Bestämmelser om vattenflöden eller 
bestämmelser som anger teknik för rening av dagvattnet saknar lagstöd i Plan- 
och bygglagen och används därför inte. Bestämmelser om markens användning 
och anordnande är däremot tillämpbara. 

Bestämmelse infiltr1 reglerar att maximalt 50% av marken får hårdgöras inom 
allmän plats ämnad för naturparkering. Det innebär att minst hälften av marky-
tan inom området ska vara genomsläpplig. Planbestämmelse infiltr2 reglerar att 
stråk inom naturmark och gatuområde inte får hårdgöras. Det innebär att mar-
ken inom dessa områden inte får behandlas på ett sådant sätt att infiltration av 
dagvatten hindras. 

Mark reserveras för en dagvattendamm i den södra delen av planområdet (E3). 
Det innebär rättighet att anlägga en damm för rening och fördröjning av dag-
vatten. Planen innehåller också markreservat för gemensamhetsanläggning för 
väg och underjordiska ledningar centralt i området (g1). Det innebär möjlighet att 
förlägga en ledning för kontrollerad avledning av dagvatten inom kvartersmark. 
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RISK OCH STÖRNING
De potentiella risker som har identifierats i samband med planarbetet rör om-
rådets närhet till vägar som används för transporter av farligt gods, skyddsav-
ståndet för riskämnen i närområdet samt risken för översvämning med tanke på 
förväntad höjning av havsytan. Risken för översvämning behandlas under rubri-
ken ”Stigande vatten”. 

Riskhanteringsprocessen i förslaget har hanterats genom dialog med räddnings-
tjänsten i Öckerö kommun. Dialogen har resulterat i en tydligare riskbedömning 
och beskrivning av såväl förutsättningar som nödvändiga eller möjliga åtgärder för 
riskminimering. De säkerhetshöjande åtgärder som riskbedömningen resulterat i 
är konsekvensbegränsande. Ytterligare reglering i form av sannolikhetsreduceran-
de åtgärder är svårt då kända riskkällor ligger utanför planområdet.

Bild: Alternativ väg för räddningstjänst (hinder markerat med rött).

Transport av farligt gods

Hälsövägen är utpekad som väg där 
transporter av farligt gods sker. I händel-
se av att vägen måste stängas av i höjd 
med planområdet i samband med olycka 
så har räddningstjänsten möjlighet att ta 
sig runt området via en alternativ väg (se 
bild). Den alternativa vägen innehåller 
väghinder av betong som kan lyftas bort 
vid nödsituationer. 

Det rekommenderade säkerhetsavståndet 
till vägar med transport av farligt gods 
är 30 meter inom kommunen, något som 
i praktiken är svårt att uppnå på många 
platser då kommunen är tätbefolkad och 
närheten till dessa vägar ofta är mindre. 

Detaljplanen reglerar säkerhetsavståndet till Hälsövägen genom placering av 
byggrätter samt genom prick- och naturmark, vilket innebär att inga byggnader 
där människor vistas kan uppföras inom det rekommenderade säkerhetsavstån-
det 30 meter från närmaste körbanas mitt. 

Plankartan innehåller även skydd för störningar från omgivningen genom be-
stämmelser om störningsskydd. Bestämmelserna är generella och reglerar pla-
cering av utrymningsvägar i förhållande till Hälsövägen respektive placering av 
friskluftsintag på oexponerad sida. 
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Riskämnen i närområdet

Enligt vad som är känt vid detaljplanens framtagande så finns inga riskämnen i 
närområdet. Det utesluter inte att användningen av riskämnen ändå förekommer. 
En begränsad användning av acetylen är exempelvis inte ovanlig inom industri-
områden, men då riktvärden för storleken på acetylenbehållare avgör om använd-
ningen är tillståndspliktig eller inte så är det inte säkert att räddningstjänsten har 
kännedom om dem. Detaljplanen reglerar inte heller denna risk då den primärt 
är en tillsynsfråga för de verksamheter där exempelvis acetylen förekommer. 

Eftersom befintliga verksamheter inom området enligt uppgift inte är tillstånds-
pliktiga så påverkas de inte heller av planförslagets genomförande. 

Bild: Bullerutbredning från Hälsövägen.

Trafikbuller

Närmast belägna bostäder ligger ca 40 
meter väster om Hälsövägen. Enligt 
trafikmätningar gjorda 2009 så tra-
fikeras Hälsövägen vid planområdet i 
medeltal av ca 2 700 fordon per dygn. 
Utvecklingen i kommunen och inom 
området Långesand ger inga skäl att 
tro att trafiksituationen förändrats 
nämnvärt. Bullerutbredningen från 
vägen visar att närmast liggande 
bostäder ligger utanför zonen för en 
dygnsekvivalent bullernivå på 55 dB 
eller högre, men inom zonen för en 
nivå som kan överstiga 45 dB dygnse-
kvivalent bullernivå. 

Planförslaget bedöms generera en mindre ökning av trafiken men den tillkom-
mande trafiken kommer ta sig till och från området under dagtid. Risken att den 
marginella trafikökning planförslaget kan alstra ska resultera i störningar utöver 
redan befintlig situation vid vägen bedöms som liten.

Verksamhetsbuller

Användningen Z- verksamheter används för områden med verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan. De delar av verksamheterna som skulle kunna 
innehålla eventuella tillfälligt störande moment kommer troligen att bedrivas 
inomhus och bedöms därmed inte ge upphov till ökat buller i omgivningen.
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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, baserade på framtida beräknat högvatten. Inom zon 1 (+3,4 
meter) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillåtas inom zon 2 (+2,9 till +3,4 
meter) och zon 3 (+2,4 till +2,9 meter) om riskreducerande åtgärder genomförs. 
Zon 4 (0 till +2,4 meter) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk 
samt t.ex. uthus, förråd och parkeringsplatser. 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). Öckerö kommun använ-
der höjdsystemet RH00. Inom planområdet skiljer det ca 23 centimeter mellan 
RH2000 och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 23 centimeter därför 
dras av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten.

Bebyggelsen inom planområdet kan bestå av industri och verksamheter, samt tek-
niska anläggningar i form av pump- och transformatorstationer. Marknivåerna 
inom området är idag högre än 3 meter. Planen reglerar färdigt golv på en nivå 
som motsvarar kraven för zon 1 (+3,4 meter i höjdsystem RH 2000), vilket inne-
bär att inga ytterligare åtgärder krävs för att skydda tillkommande bebyggelse.  

Bild: Utdrag ur Stigande vatten - En handbok. Planen skapar byggrätter för verksamheter och tekniska anläggningar.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

I norra delen av området finns kommunala ledningar för vatten och spillvatten. 
Vatten och spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas till det befintliga 
ledningsnätet och lämpligen via den gemensamhetsanläggning för väg och un-
derjordiska ledningar som reserveras inom kvartersmark. Mark avsätts för en 
pumpstation för spillvatten i anslutning till lokalgatan i norra delen av planområ-
det. Placeringen är vald med hänsyn till befintliga ledningars dragning samt för 
att säkerställa god tillgänglighet för servicefordon. 

Med den befolkningsökning som förväntas i Öckerö kommun så kommer renings-
verket på Hönö Pinan troligen att nå sitt kapacitetstak. En utredning med syfte 
att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvatten för hela kommunen är 
färdigställd. Utredningen visar på att kapaciteten för kommunens reningsverk 
kommer att behöva utökas. Med anledning av detta så fattade Kommunfullmäk-
tige den 12 december 2019 (KF § 125) ett beslut om att uppgradera det befintliga 
avloppsreningsverket på Pinan till 25 000 pe (personekvivalenter) i två etapper. 
Den första etappen innebär en ökning av kapaciteten till 20 000 pe och projektet 
kring detta har precis påbörjats. 

Öckerö kommuns VA-enhet bedömer att genomförandet av detaljplanen endast 
kommer att ha en försumbar påverkan på reningsverket och då bara genom de 
hygienutrymmen som tillkommer. Detta eftersom tillkommande verksamheter 
inom planområdet i sig måste ha den övriga rening som krävs för verksamheten 
som ska bedrivas.   

El och tele 

Beroende på framtida elbehov kan kapaciteten behöva utökas och mark är där-
för avsatt för en transformatorstation i anslutning till lokalgatan i norra delen av 
planområdet. Placeringen ska underlätta dragning av jordkabelledningar till nya 
fastigheter och säkerställer även en god tillgänglighet för servicefordon. Nybygg-
da hus ansluts lämpligen via den gemensamhetsanläggning för väg och underjor-
diska ledningar som reserveras inom kvartersmark. 

Öckerö nät har fiberledning i anslutning till lokalgatan i norra delen av planom-
rådet. Eventuell anslutning till nya fastigheter sker vid exploatering och lämpli-
gen via den gemensamhetsanläggning för väg och underjordiska ledningar som 
reserveras inom kvartersmark.

Avfall

Kommunal avfallshämtning anordnas för fastigheterna och sker från plats som 
avtalas med kommunens renhållningsentreprenör.
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Värme

Uppvärmning regleras inte i detaljplan men målsättningen är att uppföra byggna-
der med modern byggteknik vars energibehov är lågt. Bestämmelse i plankartan 
om att tillkommande bebyggelse ska placeras med gavlarna i sydvästlig-nordost-
lig riktning innebär exempelvis goda förutsättningar för att använda solceller. 
Energikrav hanteras i övrigt vid bygglovsgivning.  

Säkerhet

Närmaste brandpost ligger vid Hälsövägen och ca 50 meter från planområdets 
mitt. Området Långesand tillhör Öckerö stationsområde och insatstiden är enligt 
räddningstjänsten beräknad till mellan 10 och 20 minuter. 

TRAFIK

Biltrafik och varutransporter

Planområdet nås med bil och varutransportfordon via Hälsövägen. Möjliga in- 
och utfarter till område för kvartersmark begränsas genom utfartsförbud i syfte 
att tydliggöra områdets funktioner och öka trafiksäkerheten. 

Kollektivtrafik

Planområdet är beläget i nära anslutning till busshållplatser för lokal kollektivtra-
fik, samt viss direkttrafik till och från Göteborg. Lokaliseringen innebär en god 
tillgänglighet för kollektivtrafikresande till och från verksamhetsområdet.  

Gång- och cykeltrafik

I planområdets nordvästra del reserveras yta för en anslutning till befintlig gång- 
och cykelbana längs Hälsövägen, vilket möjliggör för en bättre och mer säker 
tillgänglighet till området för oskyddade trafikanter. 

Hälsövägen

Ett genomförande av planförslaget kommer generera en viss trafik till och från 
området, men påverkan på Hälsövägen och inom befintligt industriområde be-
döms bli marginell. 

Parkering

Parkering för verksamheter och besökare ska ske inom kvartersmark. Detaljpla-
nen möjliggör ett område för naturparkering i syfte att öka allmänhetens tillgäng-
lighet till natur- och rekreationsområdet söder om planområdet.  
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FRIYTOR

Lek och rekreation

Den norra delen av planområdet används idag för tillfällig masshantering och 
är därför inte lämplig för rekreation. Det finns inte heller några tecken på att 
platsen nyttjas för detta ändamål. Planförslaget innebär ingen negativ påverkan 
på natur- och rekreationsområdet söder om planområdet. Ett genomförande av 
planen stärker tvärtom tillgången till denna plats, då förslaget innebär en ökad 
tillgänglighet för allmänheten i form av tillkommande gata och GC-väg. Förslaget 
innebär också utökade ytor för naturmark i förhållande till gällande detaljplan.

Naturvärden 

Detaljplanen är framtagen med hänsyn till att bevara och stärka de naturvärden 
som finns på platsen. Förslaget är också ämnat att möjliggöra en större tillgång 
för allmänheten till naturområdet. De förändringar planförslaget medger påver-
kar framförallt miljön genom markarbeten i form av utjämning. Behovet av så-
dana markarbeten föreligger främst inom det område där marken sedan tidigare 
är utjämnad för att anlägga den befintliga fotbollsplanen och konsekvenserna av 
planens genomförande bedöms därför bli små. 

Detaljplanen medger att en mindre naturparkering samt en dagvattendamm får 
anläggas inom naturmark, men i övrigt bedöms påverkan på orörd natur inom 
planområdet bli minimal. Berg i dagen inom planområdet påverkas inte av pla-
nens genomförande då det ligger inom användningen Natur.
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STRANDSKYDD

Förutsättningar

Idag gäller inget strandskydd för området men när en ny detaljplan tas fram för ett 
område som ligger inom 100 meter från strandlinjen ska en omprövning ske mot 
särskilda skäl för upphävande. Öckerö kommun avser att upphäva strandskyddet 
i detaljplanen enligt 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen och anger två särskilda skäl. 
Upphävandet berör all kvartersmark inom planområdet. Strandskyddet upphävs 
inte inom allmän plats.

Bild: Upphävt strandskydd inom planområdet markerat med rött.Bild: Ungefärligt område som berörs av återinträdande strandskydd.
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GRUNDKARTA

PLANKARTA

Planområdesgräns

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
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Verksamheter utom handel med skrymmande varorZ1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DagvattendammE3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

parkering1 Parkeringsplats för naturparkering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5
§ 1 st 2 p.

infiltr2 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.

Särskilda skäl

7 kap 18 c §, punkt 2 Miljöbalken: Området är genom en väg, järnväg, bebyg-
gelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast 
strandlinjen 

Området mellan strandlinjen och de delar av planområdet där strandskyddet är 
tänkt att upphävas är exploaterat och delvis bebyggt. För de byggrätter som ligger 
längst söderut inom planområdet bedöms exploateringens avskiljande effekt vara 
av en sådan art att allmänheten inte med lätthet kan nå vattnet, då det mellan 
dessa byggrätter och strandlinjen ligger en verksamhetsbyggnad med tillhörande 
tomt. För övriga byggrätter inom planområdet är situationen något annorlunda, 
då ytan som skiljer dem från vattnet inte är bebyggd utan istället utgörs av en 
uppställningsplats för båtar. Den avskiljande effekten är här inte lika stor, men det  
enklaste sättet för allmänheten att ta sig ner till strandlinjen är ändå inte via upp-
ställningsytan för båtar utan norr om denna, där en pir går ut i vattnet. Åtkomsten 
till strandlinjen blir då via lokalgatan inom industriområdet, vilken kommer ligga 
kvar i sitt läge och även utökas något vid ett genomförande av planförslaget.
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Särskilt skäl, punkt 2 - Exploaterade ytor mellan planområdet och strandlinjen: Till vänster möjlig exploatering enligt planförslaget överlagrad 
på flygfoto. Gul pil markerar enklaste och mest naturliga vägen för allmänheten att nå vattnet i planområdets norra del. Till höger exempel på 
avskiljande effekt mot vattnet (källa: Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket/Boverket).

7 kap 18 c §, punkt 5 Miljöbalken: Området behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

Öckerö kommun står inför utmaningen att vända en negativ befolkningstillväxt. 
Framtida investeringar behövs för att förmå boende inom kommunen att stanna 
kvar i högre grad men även för att öka inflyttningen. När kommunen planerar för 
detta så är ett utökat och mer varierat bostadsbestånd avgörande, liksom förmå-
gan att bibehålla och utöka den lokala servicen för kommunens invånare. Men 
kommunens attraktivitet är också beroende av ett vitalt näringsliv och brett verk-
samhetsutbud för en robust och långsiktig samhällsutveckling och positiv befolk-
ningstillväxt. Mot bakgrund av detta så bedöms planering av lämpliga verksam-
hetsytor och etableringen av verksamheter inom kommunen utgöra ett angeläget 
allmänt intresse. 

Det lokala näringslivet är en viktig utvecklingsfaktor som bidrar väsentligt till att 
Öckerö kommun kan fortsätta vara en levande skärgårdskommun året runt. En 
fortsatt verksamhetsetablering skapar arbetstillfällen, medför en utökad service 
för kommunens invånare och stärker kommunens betydelse i regionen. Möjlighe-
ten att arbeta lokalt och uträtta ärenden inom orten minskar även utpendlingen 
och medverkar till ett hållbart resande, såväl inom som utanför kommungränsen.  

Eftersom tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen så mås-
te noggranna avvägningar göras vid valet av hur marken ska användas. Hänsyn 
behöver också tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i framti-
den. Genom att placera verksamheter i eller nära befintliga verksamhetsområden 
så ökar kommunens möjligheter att reservera andra områden vilka är mer lämpa-
de för andra ändamål, som exempelvis bostäder. 
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Lokaliseringen av verksamheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden 
medför också goda synergieffekter. Möjlighet att samordna ärenden och leveran-
ser samt minskade transporter är några exempel på sådana vinster. Långesand 
och Södra Långesand på Öckerö är välkända industriområden i kommunen. En 
komplettering av verksamhetsområdet i enlighet med förslaget är både naturligt 
och ett gott hushållande med kommunens markreserver.

Behovsunderlag gällande särskilt skäl punkt 5

Behovet av utökade verksamhetsområden och fler verksamhetslokaler inom 
kommunen är stort. Vetskapen om detta är känd sedan tidigare och bekräftas i 
den enkät som skickats ut till kommunens verksamhetsutövare i samband med 
detaljplanens framtagande. Syftet med enkäten är att särskilt undersöka intresset 
för etablering inom planområdet. Resultatet av enkäten understödjer såväl de-
taljplanens syfte som lokalisering. Enkäten bifogas planhandlingarna.

Drygt hälften av de tillfrågade företagen i enkäten uppger att de i dagsläget sak-
nar egen fastighet för sin verksamhet. 65% uppger att de ser ett behov inom de 
närmaste tre åren och 59% att de planerar att förvärva en fastighet för den egna 
verksamheten i framtiden. Lika många, 59%, är intresserade av att förvärva egna 
lokaler på Södra Långesand om detaljplanen antas och genomförs. Noterbart 
är också att ingen av de tillfrågade företagen avser att expandera verksamheten 
utanför Öckerö. 

Behovet förefaller vara störst för små och större lokaler. 41% uppger att lokalbe-
hovet är 100-150 m2 och 37% har ett lokalbehov på 400-600 m2. Två tredjedelar 
av företagen uppger samtidigt att de har behov av lokaler i storleksintervallet 
100-300 m2. Planförslaget svarar väl upp mot det aktuella behovet. Detaljplanen 
medger en byggnadsarea på maximalt 350 m2 per byggrätt och en maximal nock-
höjd motsvarande två våningar. Det innebär att varje enskild byggrätt möjliggör 
lokalytor på upp till 700 m2.    

Utvecklingens påverkan på strandskyddets syften

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Området närmast strandlinjen berörs inte av planförslaget och om-
fattas därmed även fortsättningsvis av strandskydd där sådant gäller. 

Området mellan strandlinjen och planområdet är ca 50 meter brett. Området är 
exploaterat och delvis bebyggt, men passagen bedöms ändå vara tillräckligt bred 
för att uppfylla strandskyddets syfte om allmänrättslig tillgång till strandområ-
den. Detta gäller i synnerhet för naturområdet söderut, vilket är lättillgängligt och 
innehåller högre ekologiska och sociala värden. 
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Tillkommande allmän plats i förslaget undantas från ett upphävande av strand-
skyddet, vilket ytterligare utökar den zon närmast havet där allmänheten kan röra 
sig fritt. Allmänheten kommer därmed att ha fortsatt tillgång till strandområdet 
oaktat ett upphävande av strandskyddet inom planområdet.

Naturområdet söderut ligger till stora delar utanför planområdet och berörs inte 
av föreslagen exploatering. Förslaget bedöms därmed inte försämra livsvillkoren 
för djur- och växtlivet på platsen.    

Alternativa platser för allmänheten

En inventering av närområdet visar att det finns ett flertal platser som erbjuder 
goda alternativ när det gäller uppfyllandet av strandskyddets syften. Natur- och 
rekreationsområdet söder om planområdet kommer fortsatt vara oexploaterat och 
bedöms ha ett högre värde för allmänheten än föreslaget planområde. Området 
erbjuder fri utsikt över havet och innehåller såväl orörd natur som lättåtkomliga 
strandområden och gångstigar (se bilder). Ett genomförande av planförslaget skul-
le också göra platsen mer tillgänglig för allmänheten genom tillkommande gata 
och GC-väg.

Bilder: Naturområdet söder om planområdet erbjuder fri utsikt över havet, orörd natur och gångstigar.
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LOKALISERINGSPRÖVNING
En lokaliseringsprövning är genomförd i syfte att utreda om det finns andra 
lämpliga platser inom kommunen för planläggning och exploatering enligt försla-
get. Anledningen till prövningen är framför allt att generellt strandskydd återin-
träder inom planområdet vid ny planläggning.

Fyra alternativa områden har identifierats (se kartbild) och beskrivs mer ingå-
ende nedan. Respektive område redovisas med utgångspunkt i ett antal kriterier 
som behöver uppfyllas med hänsyn till planens syften och de behov planen ska 
tillgodose.

 

Bild: Översikt av alternativa områden. Huvudalternativet Södra Långesand är markerat med gult.

Huvudalternativ

Hönö: Lökholmsvägen

Hönö: Sandebacken

Hönö: Södra Sudda

Hälsö: Burövägen
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Kriterier vid lokaliseringsprövningen

Markanvändning

Alternativt område ska ligga i anslutning till befintlig industri eller på sådan 
plats där annan typ av exploatering är olämplig.     

Tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen och noggranna 
avvägningar måste göras vid valet av hur marken ska användas. Hänsyn behöver 
också tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i framtiden. Ge-
nom att placera verksamheter i eller nära befintliga verksamhetsområden så ökar 
kommunens möjligheter att reservera andra områden vilka är mer lämpade för 
andra ändamål som exempelvis bostäder. 

Områdets storlek

Alternativt område bör storleksmässigt motsvara planområdet i huvudalterna-
tivet och ska minst omfatta lika stor area som förslagets yta för kvartersmark. 

Verksamhetsområden är beroende av diverse kringytor för att fungera optimalt. 
De flesta verksamheter har förutom rena lokalytor även behov av ytor för exem-
pelvis parkering samt för leverans- och godstransporter. Planområdet omfattar 
totalt ca 14 600 m2. Av dessa utgör kvartersmark exklusive ytor för tekniska 
anläggningar ca 5 400 m2.

Tillgänglighet

Alternativt område bör ligga nära huvudleden på någon av de fyra samman-
bundna öarna Hönö, Öckerö, Hälsö eller Fotö. 

En lokalisering på någon av de sammanbundna öarna Hönö, Öckerö, Hälsö eller 
Fotö är lämpligast, eftersom dessa öar har förutsättningarna att relativt enkel nås 
av ca 80% av kommunens invånare. En placering nära huvudtrafikleden (Burövä-
gen-Hälsövägen-Hönövägen-Öckerövägen) skulle ytterligare öka tillgängligheten 
och minska antalet onödiga trafikrörelser inom tätbebyggda områden. 

Kollektivtrafik

Alternativt område bör ligga i ett kollektivtrafiknära läge där antalet resalter-
nativ är som störst.  

Det är viktigt att kunna nå verksamhetsområdet på andra sätt än med bil, såväl 
för besökare som för anställda. Genom att placera verksamheter i kollektivtra-
fiknära lägen kan antalet onödiga bilresor inom kommunen minimeras.
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Strandskyddets värde

Alternativt område bör ligga där strandskyddets värde bedöms vara lägre än 
vid föreslaget planområde.  

Vid en sammanvägning av övriga kriterier för alternativ lokalisering har kommu-
nen bara funnit ett område som inte omfattas av strandskydd vid ny planlägg-
ning. Eftersom generellt strandskydd återinträder i flertalet redovisade alternativ 
görs en jämförelse över uppskattad skada på strandskyddets syfte i respektive 
alternativ.

ALTERNATIVA OMRÅDEN

1. Område Burövägen

Bild: Burövägen, Hälsö

Området ligger vid korsningen mellan Stuvö och Hälsö. En kilometer norrut 
ligger Burö färjeläge, med anknytningar till Nordöarna. Strax öster om området 
finns en förskola och söderut ligger villabebyggelse. Västerut finns ett strandom-
råde med naturklassificering 2, område med högt naturvärde, enligt Naturvårds-
programmet för Öckerö kommun. Norrut ligger ett område med den något lägre 
naturklassificeringen 3, område med naturvärden. Markanvändningen i gällan-
de byggnadsplan är allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår att 
marken används för naturändamål. Området omfattas inte av strandskydd men 
generellt strandskydd om 100 meter återinträder i den västra delen vid ny plan-
läggning.
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Området har tidigare varit havsbotten där utfyllnad har skett gradvis, vilket talar 
för att de geotekniska förutsättningarna kan vara problematiska. Platsen har 
tidigare använts för masshantering och marken innehåller därför troligen en del 
föroreningar, vilket kan medföra behov av sanering vid en annan användning. 

Området ligger inte i direkt anslutning till befintligt verksamhets- eller indu-
striområde och innefattar ca 6 300 m2. En utökning av ytan är inte omöjlig, 
men innebär intrång i naturklassat område och minskat avstånd till närliggande 
förskola. En placering av verksamheter här kan också försvåra möjligheten för 
framtida expansion av skolområdet i anslutning till förskolan. ’

Området ligger till större delen på kommunal mark. En liten del (ca 400 m2) till-
hör fastigheten Hälsö 1:249 som är i privat ägo. Markägofrågan utgör ett potenti-
ellt hinder för full exploatering.

Området ligger vid huvudtrafikleden Burövägen som förbinder Hälsö med de 
andra sammanbundna öarna Hönö, Öckerö och Fotö. Eftersom platsen ligger 
relativt nära Burö färjeläge ökar tillgängligheten för boende på nordöarna Rörö, 
Hyppeln och Källö-Knippla. Däremot är lokaliseringen mindre lämplig i förhål-
lande till övriga sammanbundna öar och skulle innebära onödiga trafikrörelser, 
då de flesta lokala resmålen annars ligger på centrala Öckerö och på Hönö. 

Närmaste busshållplats ligger ca 50 meter söder om området och trafikeras av 
linje 290. Hållplatsläget är därmed något mer gynnsamt än i huvudalternativet 
och trafikeras av samma busslinje. 

Strandskyddets värde

Platsen ligger i direkt anslutning till ett naturområde med orörd natur och gångs-
tigar. Eftersom platsen är en del av ett etablerat rekreationsområde görs bedöm-
ningen att strandskyddets värde är likvärdigt med huvudalternativet.

Sammanfattning

Alternativt område vid Burövägen bedöms som olämpligt för en användning/ex-
ploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig framför allt på 
nedanstående faktorer:

• Generellt strandskydd återinträder vid ny planläggning och strandskyddets 
värde bedöms vara likvärdigt med huvudalternativet. 

• Placering av verksamheter i anslutning till förskola är olämpligt och försvårar 
en eventuell framtida expansion av skolområdet.  

• Områdets geotekniska förutsättningar tros vara problematiska och marken på 
platsen behöver förmodligen saneras.

• Gällande översiktsplan föreslår att marken används för naturändamål.
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2. Område Lökholmsvägen

Bild: Lökholmsvägen, Hönö

Området är lokaliserat vid brofästet mellan Hönö och Öckerö på den norra delen 
av Hönö. Söder om området ligger en bensinstation med handel och viss bilservi-
ce. En rondell som förbinder Hönövägen, Öckerövägen och Göteborgsvägen (väg 
155) ligger i anslutning till området. Hönö Pinans färjeläge ligger ytterligare en 
dryg kilometer österut. En cykelväg passerar genom den östra delen av området 
idag. Markanvändningen i gällande byggnads- och detaljplaner är allmän plats 
parkmark respektive centrumändamål. Gällande översiktsplan föreslår utveck-
lingsområde för verksamheter, centrum, och kontor m.m. Översiktsplanen pekar 
även ut platsen som utredningsområde för ny lokalisering av räddningstjänstens 
verksamheter i kommunen. Området omfattas av strandskydd i den norra och 
västra delen och generellt strandskydd om 100 meter återinträder på hela platsen 
vid ny planläggning.

Tillgänglig yta är ca 6 200 m2 och ligger på kommunal mark. Placeringen i 
anslutning till omkringliggande vägar medför att ytan inte kan utökas, vilket 
innebär svårigheter att genomföra planförslaget fullt ut. Närheten till handel och 
service talar för en exploatering i enlighet med förslaget. Däremot ligger området 
inte i direkt anslutning till övrig industri och marken skulle även kunna användas 
för andra angelägna syften. Den befintliga cykelbanan genom området innebär 
också ett hinder och skulle vid ny planläggning behöva flyttas.
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Området ligger vid huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder Hönö med de 
andra sammanbundna öarna. Området ligger också nära Göteborgsvägen (väg 
155) med anslutning till Hönö Pinans färjeläge. Tillgängligheten är därmed minst 
lika god som till huvudalternativet. 

Närmaste busshållplatser ligger ca 50-100 meter öster respektive söder om områ-
det och trafikeras av både linje 290 och linje 291. Hållplatslägena är därmed bätt-
re placerade än vid valt planområde och möjligheten till flera resalternativ finns.

Strandskyddets värde

Området används inte i någon större utsträckning av allmänheten och här finns 
inte heller några kända naturvärden, men eftersom delar av området redan idag 
omfattas av strandskydd bedöms strandskyddets värde ändå vara högre än vid 
huvudalternativet. 

Sammanfattning

Alternativt område vid Lökholmsvägen bedöms som olämpligt för en använd-
ning/exploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig fram-
för allt på nedanstående faktorer:

• Generellt strandskydd återinträder för hela området vid ny planläggning. De-
lar av området omfattas redan idag av strandskydd och strandskyddets värde 
bedöms därför vara högre än vid huvudalternativet.  

• Områdets yta är begränsad och kan inte utökas, vilket innebär svårigheter att 
genomföra planförslaget fullt ut.

• Platsen är utpekad som utredningsområde för ny lokalisering av räddnings-
tjänstens verksamheter.

• Befintlig cykelbana i området behöver troligen flyttas vid ny planläggning.
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3. Område Södra Sudda

Bild: Östra Sudda, Hönö

Området är lokaliserat i anslutning till ett idrottsområde på södra delen av Hönö. 
Väster-, öster- och söderut ligger befintlig bostadsbebyggelse. Huvudtrafikleden 
Öckerövägen går mellan området och bebyggelsen i öster. En och en halv kilome-
ter sydost om området ligger broförbindelsen till Fotö. Hela området har natur-
klassificering 3, område med visst naturvärde, enligt Naturvårdsprogrammet för 
Öckerö kommun. Markanvändningen i gällande detaljplan är allmän plats natur. 
Gällande översiktsplan föreslår natur där exploatering bör undvikas på grund av 
områdets naturvärden. Området omfattas inte av strandskydd och strandskydd 
återinträder inte heller vid ny planläggning.

Tillgänglig yta är ca 6 000 m2 och ligger på kommunal mark. Marken bör i rim-
ligaste mån bevaras för naturändamål eftersom området innehåller särskilt vär-
defull våtmark där rödlistade arter förekommer. Området ligger inte heller i direkt 
anslutning till befintligt verksamhets- eller industriområde. I anslutning till om-
rådet finns en yta som är planlagd för användningen C institutionsbyggnad, med 
möjlighet att uppföra dagcenter eller liknande verksamhet. Platsen ligger låglänt 
och är utsatt för översvämningsrisk. Åtgärder måste därför vidtas för att klimat-
säkra området innan en exploatering i enlighet med förslaget kan ske.  
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Området ligger strax väster om huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder 
Hönö med de andra sammanbundna öarna. Österut ligger Bustadsvägen som le-
der vidare till Fotöbron och Fotö. Tillgängligheten är sämre än till huvudalterna-
tivet eftersom avståndet till de sammanbundna öarna Öckerö och Hälsö är större. 
Detta innebär också fler trafikrörelser genom den tätast befolkade ön Hönö, efter-
som såväl besökare från Öckerö som Hälsö måste passera genom hela ön. 

Närmaste busshållplatser ligger ca 300 meter sydväst och 250 meter sydost om 
området och trafikeras av linje 291. Hållplatsläget är därmed också sämre än vid 
huvudalternativet och trafikeras av en busslinje med sämre täckning. 

Strandskyddets värde

Området omfattas inte av strandskydd. Strandskydd återinträder inte vid ny 
planläggning.

Sammanfattning

Alternativt område vid Södra Sudda bedöms som olämpligt för en användning/
exploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig framför allt 
på nedanstående faktorer:

• Området innehåller särskilt värdefull våtmark där rödlistade arter förekommer. 
Marken bör därför i rimligaste mån bevaras för naturändamål.  

• Platsen ligger låglänt och är utsatt för översvämningsrisk.

• Befintlig plan i anslutning till området möjliggör allmännyttig användning i 
form av dagcenter eller liknande. Placering av verksamheter i anslutning till 
denna typ av användning är olämplig. 
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4. Område Sandebacken

Bild: Sandebacken, Hönö

Området är lokaliserat i anslutning till ett befintligt industriområde på södra 
delen av Hönö. Österut ligger villabebyggelse och norrut en sporthall med utom-
hustennisbana. Väster- och söderut ligger centrumbebyggelse med industrier, 
lagerbyggnader, handel och kontor. En och en halv kilometer sydost om området 
ligger broförbindelsen till Fotö. Markanvändningen i gällande byggnadsplaner är 
allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår utvecklingsområde för 
verksamheter, centrum, kontor m.m. Området omfattas av strandskydd i södra 
delen och generellt strandskydd om 100 meter återinträder på samma yta vid ny 
planläggning.

Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhets- och industriom-
råde, vilket talar för tänkt exploatering. Inom området finns också diverse de-
taljhandel, ett gym och en lunchrestaurang.

Området är ca 6 200 m2. Ca 60% av området ligger på kommunal mark och reste-
rande del på privatägd mark tillhörande ett dödsbo. Andelen privatägd mark och 
det faktum att marken tillhör ett dödsbo försvårar möjligheterna till en exploate-
ring av hela ytan.
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Området ligger strax söder om huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder 
Hönö med de andra sammanbundna öarna. Norrut ligger Bustadsvägen som 
leder vidare till Fotöbron och Fotö. Eftersom avståndet till de sammanbundna 
öarna Öckerö och Hälsö är större och då området inte ligger direkt vid huvudtra-
fikleden så bedöms tillgängligheten vara något sämre än till huvudalternativet. 
Detta innebär också fler trafikrörelser genom den tätast befolkade ön Hönö, efter-
som såväl besökare från Öckerö som Hälsö måste passera genom hela ön. 

Närmaste busshållplatser ligger ca 300 meter sydväst och 250 meter sydost om 
området och trafikeras av linje 291. Hållplatsläget är därmed sämre än vid huvud-
alternativet och trafikeras av en busslinje med sämre täckning. 

Strandskyddets värde

Området används inte i någon större utsträckning av allmänheten och här finns 
inte heller några kända naturvärden, men eftersom delar av området redan idag 
omfattas av strandskydd bedöms strandskyddets värde ändå vara högre än vid 
huvudalternativet.

Sammanfattning

Alternativt område vid Sandebacken bedöms som olämpligt för en användning/
exploatering i enlighet med planförslaget. Bedömningen grundar sig framför allt 
på nedanstående faktorer:

• Generellt strandskydd återinträder för hela området vid ny planläggning. De-
lar av området omfattas redan idag av strandskydd och strandskyddets värde 
bedöms därför vara högre än vid huvudalternativet.

• Andelen privatägd mark inom området är stor och tillhör ett dödsbo, vilket 
försvårar möjligheterna till en utveckling i enlighet med planförslaget.

• Tillgänglighet till platsen för kollektivtrafikresande är sämre än till huvudal-
ternativet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE
Planområdet är beläget på den nordöstra delen av Öckerö, ca 300 meter söder 
om bron mellan Öckerö och Hälsö och i anslutning till det befintliga verksam-
hetsområdet Långesand (se bild). Platsen har tidigare använts för idrottsändamål 
och delar av området används idag för tillfällig masshantering. Söder om platsen 
finns ett naturområde som klassificerats med den lägre klassen, område med 
visst naturvärde, i Öckerö kommuns naturvårdsprogram.

Bild: Industriområdet Långesand på Öckerö markerat med blå linje. Ungefärligt planområde markerat med gul linje

Bild: Kommunal mark och övriga fastigheter inom planområdet. 
Ungefärligt planområde markerat med gul linje

AREAL OCH  
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar ca 14 600 m2 
markyta, varav kommunen äger ca 12 
200 m2.  Resterande 2 400 m2 är i 
privat ägo fördelat på tre fastigheter, 
där två av fastigheterna ligger helt 
inom planområdet och den tredje delvis 
utanför. De privata fastigheterna är 
relativt centralt belägna inom området. 
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PLANFÖRHÅLLANDEN

Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, an-
tagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018 (KF § 41), föreslår verksamheter inom 
aktuellt planområde.

Detaljplan 

Aktuellt planområde berörs av detaljplan för Del av Långesands industriområde 
(1407-P92/2) som vann laga kraft 23 januari 1992. Gällande detaljplan anger till 
största delen användningen Idrott för aktuellt planområde. Den norra delen ang-
es som Industrigata i gällande detaljplan och innehåller en yta för teknisk anlägg-
ning för transformatorstation, men det finns vid detaljplanens framtagande ingen 
transformatorstation på platsen. Den östra delen av aktuellt planområde utgörs i 
gällande plan av ett smalt stråk med naturmark. Gällande detaljplans genomför-
andetid har utgått. 

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 ut-
vecklas på ett hållbart sätt. Strategin utgår ifrån kommunens vision ”En levande 
skärgårdskommun med människan i centrum”. I dokumentet beskrivs bl.a. vikten 
av utvecklingen av knutpunkter för invånare och besökare. Genom att skapa no-
der där invånarna kan göra sina ärenden minskar behovet av att resa till fastlan-
det via väg 155. En ny vision för Öckerö kommun antogs 2018-06-14 (”Öckerö 365 
– en levande skärgårdskommun med människan i centrum”), men trafikstrategin 
gäller fortsatt som ett strategiskt dokument.

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 
kommunen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 
och 2014.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och grund-
vatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
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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.

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.

MARK, VEGETATION OCH VATTEN 

Planområdet

Området består till stora delar av mark vilken tidigare använts som fotbollsplan 
och som idag delvis används för tillfällig masshantering. Marknivåerna inom 
planområdet varierar mellan +3,3 och +6,4 meter i höjdsystem RH 2000. Den 
centrala delen av området är i huvudsak plan med marknivåer på +3,5 till +3,7 
meter i höjdsystem RH 2000. En ca 60 meter bred hårdgjord och delvis bebyggd 
markremsa skiljer planområdet från havet österut. Den norra delen av området 
utgörs också av hårdgjorda ytor i form av en lokal industrigata. Längs med om-
rådets västra sida och parallellt med Hälsövägen finns berg i dagen. Planområdet 
gränsar i söder till orörd naturmark, där växtligheten primärt består av yngre 
träd och buskvegetation. 
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Bilder: 1 = Panoramavy över planområdet från Hälsövägen och österut. 2 = Naturområdet söder om planområdet. 3 = Berg i dagen längs med 
Hälsövägen i västra delen av planområdet.

1

2 3

Bild: Område i anslutning till planområdet med naturklass 3, enligt 
Öckerö kommuns Naturvårdsprogram.

Naturmiljö

Planområdet är inte särskilt utpekat i 
Öckerö kommuns naturvårdsprogram 
men ligger i direkt anslutning till ett 
område som klassificerats med den 
lägre klassen, område med visst natur-
värde (se bild). 

Platsen har även inventerats i sam-
band med framtagandet av kommu-
nens grönstrukturplan. Inventeringen 
visar på ett flertal värden kopplade till 
olika ekosystemtjänster, huvudsakli-
gen i de oexploaterade delarna söder 
om den befintliga fotbollsplanen som 
ligger inom planområdet. Den samlade 
bedömningen är att området söderut, 
och i synnerhet strandmiljön i de södra 
delarna, är särskilt bevarandevärda.  
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Bild: Ytavrinning och lågpunkter inom området.

Dagvatten

Det finns inga kommunala dagvatten-
ledningar inom planområdet. Regn-
vatten som inte infiltreras i marken 
rinner ytledes från närliggande vägar 
samt berg- och naturmark vidare till 
havet. De naturliga avvattningsstrå-
ken löper primärt från norr till söder i 
den västra och östra delen av planom-
rådet. Hälsövägen avvattnas via dike 
och slänt längs med vägen. Vid basen 
av berget öster om Hälsövägen finns 
en lågpunkt där dagvatten troligtvis 
samlas vid riklig nederbörd. 

Föroreningar

I Länsstyrelsens kartläggning av potentiellt förorenade områden (EBH-stödet) 
finns ingen information om föroreningar på platsen. Utförda provtagningar inom 
området visar generellt låga halter av föroreningar, vilket var väntat då platsen 
tidigare endast använts för idrottsändamål. Samtliga markprover hade vid prov-
tagningstillfället 2017 uppmätta halter under Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig markanvänding (KM), med undantag för ett prov där halterna låg strax 
över. Situationen kan ha förändrats i och med att platsen efter provtagningstill-
fället använts för tillfällig mellanlagring av fyllnadsmassor.

STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd (se kartbild), men ligger inom 
100 meter från strandlinjen och en prövning mot skäl för upphävande/dispens 
ska därför genomföras vid antagande av ny detaljplan. Se vidare under rubriken 
”Strandskydd” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”.

Bild: Gällande strandskydd i området.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Jordlagren i området består av ett 0,1-0,3 meter tjockt lager av vegetationsjord, 
som överlagrar löst lagrad sand och finsand med en mäktighet av 2-3 meter. Un-
der sanden består jordlagren av lös lera, med inslag av snäckskal, med en mäktig-
het av upp till 6 meter. Totalstabiliteten mot havet bedöms som tillfredsställande 
då berget går i dagen utefter hela östra sidan av området. Den lokala stabiliteten 
har beräknats och visar att marken kan belastas med maximalt 50 kPa inom det 
område som används för mellanlagring av fyllnadsmassor. Marken har delvis 
hårdgjorts inom samma område i syfte kunna trafikera ytan med tunga lastfor-
don och kommer vid arrendets utgång vara helt hårdgjord inom hela ytan.

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. Om det konstateras att marken innehåller radon ska 
byggnader grundläggas radonsäkrat. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.  

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet är obebyggt. Intilliggande industriområde är bebyggt med industri-
fastigheter av varierad karaktär. Väster om planområdet och Hälsövägen finns ett 
bostadsområde med bebyggelse som i huvudsak härrör från 1970- och 80-talen.

1

3 4

Bilder: 1-3 = Befintlig industribebyggelse i området. 4 = Bostadsbebyggelse väster om Hälsövägen.

2
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KULTURHISTORIA OCH FORNLÄMNINGAR
Långesands industriområde har gradvis byggts ut med olika verksamheter och är 
idag ett utpräglat industriområde. Området berörs inte av någon kulturmiljö och 
det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

LEDNINGAR
Ledningskoll har genomförts. Inom planområdet finns spänningskablar för el, 
lokaliserade i den norra delen av planområdet. Öckerö nät har fiberledning inom 
föreslaget område. I området finns även kommunala ledningar för vatten och 
spillvatten (tryckavlopp). 

Enligt vad som är känt vid detaljplanens framtagande finns inga ledningar inom 
förslagets planerade område för kvartersmark. 

SERVICE
Det finns ingen kommersiell service i närområdet. En livsmedelsbutik ligger inom 
ett avstånd av en kilometer söderut. Öckerö centrum med bl.a. servicebutiker, 
apotek och vårdcentral ligger ca 1,5 kilometer söder om området.

TRAFIK OCH PARKERING

Gator och trafik

Trafiken längs Hälsövägen består av lokala resor, viss pendeltrafik till och från 
kommunen samt av bussar i linjetrafik och transporter till och från verksamhets-
området Långesand. 

Kollektivtrafik

Området trafikeras av lokalbussar samt av busslinje 290 till och från Göteborg. 
Hållplatser för kollektivtrafik ligger på Hälsövägen inom 100 respektive 200 me-
ter från planområdets mitt.

Parkering

Området innehåller ingen allmän parkering. Parkering för områdets befintliga 
verksamheter sker inom kvartersmark.
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GESTALTNINGSPROGRAM

SYFTE OCH MÅL
Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra 
Långesands industriområde. Programmet förtydligar detaljplanens intentioner 
och utgör underlag för kommande projekterings- och granskningsinsatser. Plan-
kartan reglerar markanvändning, utnyttjandegrad, begränsningar av markens 
bebyggande, byggnaders höjd och taklutning.

Eftersom planförslaget medför en förändring i form av markarbeten och exploa-
tering så blir gestaltningen av området och dess byggnader viktig. Gestaltnings-
principerna ska bidra till ett omsorgsfullt utformat planområde. Syftet är att 
särskilt beakta områdets läge och garantera en långsiktigt god helhetsupplevelse. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
De egenskaper som beskrivs nedan är vägledande för plankartans utformnings-
bestämmelse Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas. Principerna 
ska ligga till grund för bygglov och kommande prövningar samt för lovfria åtgär-
der. Nya byggnader och anläggningar ska utformas med hänsyn till nedanstående 
aspekter. Föreslagna åtgärder som överensstämmer med dessa ska godtas vid 
bygglov. Liten avvikelse bör kunna ske om man uppnår syftets mål och kvalitet. 

Landskapspåverkan

Anläggningar i öppna landskap har stor visuell påverkan. Inom planområdet ska 
bebyggelse och anlagd miljö gestaltas med enhetligt formspråk, samordnat mate-
rial- och kulörval samt ha likvärdig karaktär i både form och volym.

Landskapet i och kring kvartersmarken utformas på ordnat sätt, speciellt med av-
seende på parkanläggning. Verksamhetsområdet får troligen en stor andel hård-
gjord mark, där plantering av träd och buskar är ett kompletterande inslag främst 
för att omgärda området. Staket, stolpar och andra mindre volymer bör följa ett 
samlat mönster för området och vara i enlighet med övrig gestaltning. 

Natur

Vid utformning av element rörande landskapsbild, grönska, vatten och annan 
yttre miljö ska möjligheter att gynna biologisk mångfald, både med avseende på 
land- och vattenmiljöer, beaktas och tillvaratas.



Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde   |   Dnr SB 0124/19
Planbeskrivning 2020-05-22

Sida 45/54

Byggnader

Byggnader bör präglas av modern utformning i måttlig skala. Entréer utförs väl 
synliga och tydliga i liv med fasaden. Skärmtak och takkupor med mera får inte 
ha rundade former, varken horisontellt eller vertikalt. 

Tak ska utformas som sadeltak och i kulör som överensstämmer med byggnadens 
övriga delar. Röda eller bruna tak bör undvikas. Solenergianläggningar, exempel-
vis solcellspaneler, som inte följer byggnadens form kan kräva bygglov.

Fasadmaterial ska huvudsakligen utgöras av naturliga material, företrädesvis 
träpanel. Plåtfasad medges inte, med undantag för lastportar eller enstaka partier 
där sådant material krävs av tekniska anledningar. Transparenta byggnader ska 
undvikas. Eventuella solavskärmningar bör vara fasta, antingen med vertikala 
ribbor över glaspartier eller som skärmar. 

Färg

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

Plank och upplag

Enligt detaljplanens bestämmelser får prickad mark inte upplåtas för upplag. 
Tillfälliga upplag placeras och utformas med hänsyn till blickfång från vägar och 
samt områdets in- och utfarter. Sopkärl och övrig avfallshantering samt tillfällig 
uppställning av containers ska döljas av plank i naturfärgat trä. 

Stängsel/avskärmning i tomtgräns

Stängsel och grindar ska vara förzinkade och utan taggtråd. 

Murar och slänter

Sprängkanter och slänter ska undvikas så långt det är möjligt. Där sådana ändå 
behövs ska höjderna minimeras. Maximal höjd för stödmurar bör inte överstiga 
1,2 meter. Vid behov av högre stödmurar kan marken terrasseras med flera murar 
där plats medges.

Markbeläggning

Hårdgjorda ytor ska utgöras av asfalt som kan kompletteras med markplattor 
närmast byggnaders fasader. Natursten bör markera övergången till naturmark 
och berg. Parkeringsplatser ska beläggas med asfalt med markerade platser av 
betongsten eller liknande.
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Skyltar

Enligt 8 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) krävs inom område med detaljplan 
bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar. Utöver vad som anges här 
ska riktlinjer för skyltar och skyltning i övrigt inhämtas från dokumentet ”Skylt-
program för Öckerö Kommun”. 

Skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för trafiksäkerheten, hinder för 
framkomlighet för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller 
hinder för räddningstjänsten, snöröjning eller renhållning. Entréer betonas och 
takskyltar tillåts inte. Fastigheternas huvudskyltning utformas som en pylon vid 
varje infart. Höjden för pyloner får vara max 3 meter. Samtliga pyloner ska vara 
placerade med samma avstånd och vinkel vid infarten till varje fastighet. Övrig 
skyltning ska vara i fasad med entrédörr. 

Skyltar ska linjera med glaspartier, portar och dörrar. Vid annan placering ska 
samråd ske med plan- och byggnadsenheten.

Flaggstänger

Max 3 st flaggstänger i grupp placeras med lika avstånd till infart på varje fastig-
het. Utseende lika belysningsstolpar.

Belysning

Belysningen ska ha rätt placering och placeras på rätt avstånd i förhållande till 
det som ska belysas. Med placering avses även höjder. Samtlig belysning ska vara 
nedåtriktad för att undvika bländning mot såväl väg som sjöfart. Detta gäller 
även för arbetsbelysning under anläggningsskedet. 

Ljuskällan och/eller armaturen ska vara bländfri. Belysningsarmaturer planeras 
övergripande för hela området, så att armaturer och färgtemperaturer harmonie-
ras. Armaturer ska vara galvaniserade, aluminium natur eller varmförzinkade. 
På fasad placeras armatur med kort arm eller utan arm, övrig belysning ska vara 
på stolpe eller pollare. Maxhöjden på stolpar ska vara 6 meter. Denna höjd gäller 
även placering på byggnader som kan vara högre. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd               2:a-3:e kvartalet 2020 
Granskning        1:a kvartalet 2021 
Antagande          2:a-3:e kvartalet 2021 
Laga kraft           3:e kvartalet 2021

Genomförandetid

Genomförandetiden utgår 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. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad, framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmänna platser är gata utanför kvartersmark, gång- och cykelbana samt na-
turmark. Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamhetens VA-enhet, är även 
huvudman för och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av teknisk anlägg-
ning i form av dagvattendamm.

Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamhetens VA-enhet, ansvarar för 
allmänna ledningar för vatten och avlopp fram till anslutningspunkt, samt för 
VA-ledningar i gemensamhetsanläggning. 

Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 

Ellevio är ansvarig för elledningar, transformatorstationer och elleverans.

Skanova ansvarar för huvudledningar för tele.

Öckerö Nät ansvarar för fiber inom området samt för fiberanslutning till fastighe-
terna. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. Öckerö kommun äger vid planens framtagande drygt 80 
procent av all mark inom planområdet. Diskussioner om kommunalt förvärvande 
av resterande mark pågår med övriga fastighetsägare inom planområdet.

Inlösen av mark

Inlösen av mark kan bli aktuell för delar av privata fastigheter som ligger inom 
detaljplanens område för allmän platsmark. 

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. 

Exploatör ansöker om fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga 
kraft. Fastighetsindelning kan regleras av Lantmäteriet när detaljplanen vunnit 
laga kraft.

Servitut

Avtalsservitut för kraftledning finns inom planområdet. Servitutet belastar fast-
ighet Öckerö 1:552. Ytterligare servitut bedöms inte bli aktuella vid ett genomför-
ande av detaljplanen.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning behöver upprättas inom planerad kvartersmark. Syftet 
med gemensamhetsanläggningen är att säkerställa markreservat för gemensam 
in- och utfart, väg och underjordiska ledningar till nya fastigheter.

Ledningsrätt

Det ankommer på respektive huvudman att initiera en ledningsförrättning för att 
säkerställa utrymmen i planen. Samordning av ledningsrätter och samförlägg-
ning av aktuella ledningar bör då ske. 

Idag går det kommunala VA-ledningar genom planområdet. VA-ledningarna lig-
ger i förslaget förlagda på allmän plats Gata. För ledningar som behöver förläggas 
inom kvartersmark införs markreservat i form av gemensamhetsanläggning.

Nya jordkabelledningar behöver förläggas till nya byggnader. Den som begär om-
byggnad eller ändring av befintliga jordkabelledningar får stå för dessa kostnader.
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TEKNISKA FRÅGOR OCH UTREDNINGAR

Behov av utredningar

• En VA-utredning kan komma att behövas inför granskning av detaljplanen.
• En markmiljöutredning kan komma att behövas i ett senare skede för att sä-

kerställa att marken inte förorenats när den använts för masshantering.

Redovisning av utredningar 

Inför samråd har följande utredningar tagits fram eller använts:

• Geoteknisk utredning med tillhörande markteknisk undersökningsrapport 
(COWI 2015-11-13). Utredningen togs fram i samband med upplåtelse av om-
rådet för tillfällig masshantering.

• Markmiljöundersökning med provtagning och tillhörande analysrapport från 
Eurofins, Hönö Schakt AB (2017-10-23). Utredningen togs fram i samband 
med upplåtelse av området för tillfällig masshantering.

• Strategisk miljöbedömning/Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2019-12-18)

Utredningarna bifogas planhandlingarna. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 

Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet bekostas av kom-
munen. Planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploatör ska stå för alla 
kostnader som projektet direkt medför.

Finansiering och följdinvesteringar

Exploatör bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller gatukostnader och 
eventuella investeringar i allmän platsmark enligt avsnittet ”gatukostnader och 
övriga avgifter” nedan. 

Alla schaktningsarbeten för områdets el- och fiberförsörjning inom planområdet, 
samt all förändring av transformatorer och omläggning av ledningar bekostas av 
exploatören. 

Driftkostnader

Öckerö kommun är huvudman för gatunätet och ansvarar för dess drift. Kommu-
nen har kostnader för drift och skötsel av allmän plats gata, gång- och cykelbanor 
samt naturmark. 

Gatukostnader och övriga avgifter

Gatukostnader och övriga avgifter regleras i exploateringsavtal. Avtalets huvud-
sakliga innehåll redovisas under avsnittet ”avtal” nedan.
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AVTAL

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande upprättas inför antagande 
av detaljplanen. Exploateringsavtal reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och 
respektive exploatörs ansvar avseende genomförandefrågor.

Avtal om lägenhetsarrende

Ett arrendeavtal med syfte att upplåta mark för tillfällig mellanlagring av fyll-
nadsmassor finns för delar av planområdet. Avtalet behöver sägas upp innan 
planen kan genomföras. Uppsägningstiden är sex månader. 

Avtalet föreskriver bland annat att arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verk-
samhet inte bedrivs i samband med brukandet av området. Villkor i avtalet anger 
också att arrendatorn ska svara för eventuella kostnader som kan föranledas av de 
åtgärder som kan påföras enligt gällande hälsovårds- och miljöskyddslagstiftning. 
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ÖVRIGT

PLANERINGSUNDERLAG OCH KÄLLOR
• Strandskydd – en vägledning för planering och prövning - Naturvårdsver-

ket/Boverket, Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012.

• Strandskydd - råd till kommunerna i Västra Götalands län avseende särskil-
da skäl för upphävande av strandskydd - Länsstyrelsen, Rapport 2019:37

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

• Karaktäristiska vattenstånd, Öckerö - SMHI 2018-02-16

• Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 
områden - Länsstyrelsen 2011

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

• Översvämningszoner för hav, Hönö Östra - Öckerö kommun 2015

• Öckerö kommun - Översiktlig bullerutredning - Flygfältsbyrån 2009-12-21

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Petter Leyman  
Handläggande planarkitekt

Andreas Beutler 
Plan- bygg och miljöchef
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Samhällsbyggnadsverksamheten 2020-05-22

     

Andreas Beutler 
Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun 

Petter Leyman 
Planarkitekt, Öckerö kommun
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BILAGOR

UTDRAG UR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
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     1:552 Fastighetsbeteckning
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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
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Verksamheter utom handel med skrymmande varorZ1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DagvattendammE3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

parkering1 Parkeringsplats för naturparkering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr1 Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,  4 kap. 5
§ 1 st 2 p.

infiltr2 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Högsta nockhöjd är 13 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är 6.5 meter över angivet nollplan för komplementbyggnader och
tekniska anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan 10 och 22 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Byggnad ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och havet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska utformas som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot farligt godsled
längs Hälsövägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg och

underjordiska ledningar,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller all kvartersmark inom planområdet,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.
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Illustration som visar möjlig utformning av planområdet enligt förslaget (ej juridiskt bindande).
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