SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ 1:552 m.fl. – SÖDRA LÅNGESANDS INDUSTRIOMRÅDE

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, beslutat att planlägga för en utvidgning och
komplettering av verksamhetsområdet.
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BAKGRUND

PLANFÖRSLAGET SYFTAR TILL ATT:
• Möjliggöra en utökning och komplettering av det
befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra
Långesand, med en inriktning mot icke störande
verksamheter av mindre eller medelstor art.
• Tillgodose behovet av mindre och medelstora lokaler
bland kommunens näringsidkare. Fler lämpliga
verksamhetsytor, fler arbetstillfällen och en utökad
service för kommunens invånare bedöms utgöra ett
angeläget allmänt intresse och bidra till kommunens
utveckling i stort.
• Tillgängliggöra, bibehålla och till viss del stärka
rådande natur- och rekreationsvärden på platsen.
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PLANENS SYFTE

Befintligt industriområde

Planområde

Planområdet omfattar ca 14 600 m2 markyta.
Det är beläget på den nordöstra delen av Öckerö,
ca 300 meter söder om bron mellan Öckerö
och Hälsö och i anslutning till det befintliga
verksamhetsområdet Långesand. Platsen har
tidigare använts för idrottsändamål och delar av
området används idag för tillfällig masshantering.
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PLANOMRÅDET

VY MOT ÖSTER FRÅN HÄLSÖVÄGEN

VY MOT VÄSTER LÄNGS LOKAL INDUSTRIGATA
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PLATSEN

VY MOT SÖDER OCH NATUROMRÅDE

• Gällande översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö,
föreslår verksamheter inom aktuellt planområde.
• Planförslaget 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
skrymmande varor) samt av användningen Natur.
GÄLLANDE DETALJPLAN

• Användningsområdet för Gata utökas i syfte att skapa en
förbindelse till naturområdet i söder samt för att möjliggöra
genomfart i det nya verksamhetsområdet.
• Yta för gång- och cykelväg reserveras i planområdets
nordvästra del i syfte att underlätta för gående och cyklister
att ta sig till och från platsen.
• Ytor för tekniska anläggningar i form av pump- och
transformatorstation samt dagvattendamm tillkommer.
FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Samråd om detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. - Södra Långesands industriområde
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH PLANKONSEKVENSER

Befintlig bostadsbebyggelse
Verksamhetsområde

Hälsövägen

SEKTION GENOM OMRÅDET

• Reglering på plankartan utgår
från befintlig industribebyggelse.
Till detaljplanen fogas även ett
gestaltningsprogram.
• Byggrätternas placering och
bestämmelse om största
byggnadsarea syftar till en
småskalig och uppbruten
verksamhetsbebyggelse.
• Ytterligare bestämmelser
gällande placering, utformning
och byggnadshöjder införs
för att i möjligaste mån styra
bebyggelsen på ett sådant sätt
att negativ omgivningspåverkan
minimeras och siktlinjer mot
havet bibehålls.

SIKTLINJER MOT HAVET
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BEBYGGELSEOMRÅDE

Naturklassat område

Naturparkering

• Planområdet ligger i direkt anslutning till ett
område som klassificerats med den lägre klassen,
område med visst naturvärde, i Öckerö kommuns
naturvårdsprogram. Den samlade bedömningen är
att området söderut, och i synnerhet strandmiljön, är
särskilt bevarandevärd.
• Rådande natur- och rekreationsvärden på platsen
ska bibehållas och till viss del stärkas. Planförslaget
möjliggör också en tydligare och bättre tillgång för
allmänheten till natur- och rekreationsområdet.
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NATUROMRÅDE

• Fastighetsfrågor
• Strandskydd
• Konsekvenser för närboende
• Risker och störningar
• Markföroreningar
• Naturvärden
• Miljökvalitetsnormer för vatten
• Dagvattenhantering
• Gestaltning
• Risk för översvämning
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NÅGRA IDENTIFIERADE UTMANINGAR

Kommunen äger drygt 80% av marken inom
planområdet. Resterande mark är i privat ägo
fördelat på tre fastigheter, där två av fastigheterna
ligger helt inom planområdet och den tredje delvis
utanför. Diskussioner pågår mellan kommunen
och övriga fastighetsägare för att hitta en lösning
som möjliggör att hela området kan nyttjas enligt
förslaget.

Ett arrendeavtal för tillfällig mellanlagring av
fyllnadsmassor finns för en del av planområdet
motsvarande ca 4 000 m2. Avtalet behöver sägas
upp innan planen kan genomföras.
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FASTIGHETSFRÅGOR

• Generellt strandskydd återinträder vid ny
planläggning och behöver därför upphävas.
Upphävandet berör all kvartersmark inom
planområdet. Två särskilda skäl för upphävande av
strandskyddet anges:

EXEMPEL PÅ AVSKILJANDE EXPLOATERING

53%
65%
59%
56%

Andel företag som i dagsläget saknar egen
fastighet för sin verksamhet
Andel företag som ser ett behov av nya
lokaler de närmaste tre åren
Andel företag som är intresserade av att
förvärva egna lokaler i området
Andel företag som har behov av lokaler i
storleksintervallet 100-300 m2

1. Området är genom bebyggelse och annan exploatering väl
avskilt från området närmast strandlinjen.
2. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.

• Verksamhetsetablering skapar arbetstillfällen
och medför en utökad service för kommunens
invånare. Planering av lämpliga verksamhetsytor
inom kommunen bedöms utgöra ett angeläget
allmänt intresse. Enkät till företag inom kommunen
genomförd. Enkätsvaren bekräftar ett förmodat stort
intresse för små och medelstora verksamhetslokaler.
Planförslaget svarar väl upp mot behovet.
• Goda alternativ för att uppfylla strandskyddets syfte
finns i närområdet. Naturområdet söderut berörs
inte och förslaget bedöms därmed inte försämra
livsvillkoren för djur- och växtlivet på platsen.
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STRANDSKYDD

Z1

• Plankartans beteckning Z används för verksamheter
som har begränsad omgivningspåverkan.
Tillkommande verksamheter bedöms inte ge upphov
till ökat buller i omgivningen. Plankartan innehåller
även skydd för störningar från omgivningen genom
bestämmelser om störningsskydd.

ALTERNATIV VÄG RUNT OMRÅDET

• Hälsövägen är utpekad som väg där transporter
av farligt gods sker. I händelse av att vägen
måste stängas i samband med olycka så har
räddningstjänsten möjlighet att ta sig runt området
via en alternativ väg.
• Risken att den marginella trafikökning planförslaget
kan alstra ska resultera i störningar utöver redan
befintlig situation i området bedöms som liten.

BULLERUTBREDNING FRÅN BEFINTLIG TRAFIK
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RISKER OCH STÖRNINGAR

Tydlighet kring planförslagets intentioner och
omgivningspåverkan.
Generellt låga föroreningshalter inom området
bekräftade sedan tidigare. Eventuell ny provtagning
när arrendeavtal för masshantering avslutas.
Omsorgsfull och medveten hantering av områdets
natur- och rekreationsvärden.

• Fastighetsfrågor
• Strandskydd
• Konsekvenser för närboende
• Risker och störningar
• Markföroreningar
• Naturvärden

Medveten och tydlig dagvattenhantering. Goda
befintliga förutsättningar för naturlig infiltration.
Gestaltningsprogram ger förutsättningar för god och
enhetlig gestaltning. Tydlig reglering av byggnation
och placering inom planområdet.

• Miljökvalitetsnormer för vatten
• Dagvattenhantering
• Gestaltning
• Risk för översvämning

Marknivåer över 3 meter inom området innebär
liten risk. Planen reglerar färdigt golv till +3,4 meter.
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HANTERING AV ÖVRIGA UTMANINGAR

• Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser.
Till planen hör plan- och genomförandebeskrivning samt
gestaltningsprogram. Planbeskrivningen ska underlätta
förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa
de förutsättningar och syften som planen har. Den har
ingen egen rättsverkan men ska vara vägledande vid
tolkningen av planen. För genomförandebeskrivning och
gestaltningsprinciper gäller på motsvarande sätt att
de inte har någon egen rättsverkan, men är viktiga vid
uttolkningen av planens syfte.

PLANPROCESS FÖR UTÖKAT FÖRFARANDE

• 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 granskningsutlåtande över inkomna
synpunkter.

• Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och
bygglagen (2010:900 PBL, SFS 2014:900). Planen
är förenlig med kommunens gällande översiktsplan
och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan,
men då planen anses vara av stort allmänt intresse
så bedrivs planarbetet med ett utökat förfarande.
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PLANENPROCESS OCH PLANFÖRFARANDE

350 m

2

13 meter
10-22 grader
och några till:

Största byggnadsarea per byggrätt (byggnadsarea
innebär byggnadens fotavtryck på marken)
Högsta nockhöjd över nollplanet (nockhöjd är högsta delen på
en byggnads takkonstruktion och nollplanet är havsnivån)

Det spann som tillåts för byggnadernas takvinkel

Byggnader ska placeras med gavlar mot Hälsövägen och
havet. Placering av byggnader regleras även genom prickmark,
där marken inte får förses med byggnad.
Tak ska utformas som sadeltak.
Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas.
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ETT URVAL AV PLANBESTÄMMELSER

Positivt planbesked 2017

Bygglov och byggstart 2022

Beslut om planstart 2019

Samråd Q2-Q3 2020

Laga kraft Q2-Q3 2021

Ev. justering av förslag

Antagande Q2-Q3 2021

Granskning Q1 2021
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PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR DETALJPLANEN

Text vid nivåkurvor är justerade till RH00
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

längs Hälsövägen,

Utformning av allmän plats

Ann-Marie Hauguth, mätningsingenjör
Metria AB

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

1:633 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika exponering av
luftföroreningar
och minska konsekvensen
1:635
1:626 av giftiga gaser inomhus, 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

parkering1

Parkeringsplats för naturparkering,

infiltr1

Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 50 procent,

infiltr2

Markytan får inte hårdgöras,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

4 kap. 5

§ 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap
1:636

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

1:627

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,

4 kap. 7 §

Genomförandetid
1:628
GRUNDKARTA
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,

Upplysningar

E1

GATA

- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens
geotekniska förhållanden.
+3,6
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i
höjdsystem RH 00.

E2
e1

- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband
med entreprenad renas innan avledning.

infiltr2

e1

e1

e1

GÅNG
CYKEL

4 kap. 17 §

Z1

e1

g1

Detaljplan för

6.9
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ÖVRIGA HANDLINGAR:
- Fastighetsförteckning (bifogas ej)
- Utredningar
-

- Planbeskrivning
-

Öckerö kommun, Västra Götalands län

Rasterbilder:

infiltr1

NATUR

PLANKARTA

TILL PLANEN HÖR:
- Plankarta med bestämmelser
- Illustrationsritning (på plankarta)
- Grundkarta (på plankarta)

parkering1

7.3

14.3

Xref ritning: ..\..\07 kartor\04 grundkarta\gk_öckerö_1_552_öö edit.dwg
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Verksamhetsområde Södra Långesand
Öckerö 1:552 m.fl.

Diarienummer
SB 0124/19

BESLUT

INSTANS

SAMRÅDSHANDLING

Planstart
2019-11-12

KS § 253 /19

Upprättad 2020-05-22 enligt PBL (2010:900)

Samråd
2020-06-16

KS § 154 /20

Reviderad ÅÅÅÅ-MM-DD

Granskning
ÅÅÅÅ-MM-DD

KS § XXX /ÅÅ
KF § XXX /ÅÅ

Planarkitekt
Petter Leyman

Plan- Bygg- och Miljöchef
Andreas Beutler

Antagande
ÅÅÅÅ-MM-DD

Höjdsystem
RH 00

Koordinatsystem
Sweref 99 12 00

Laga kraft
ÅÅÅÅ-MM-DD

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)
Skala

1:1000 (A1), 1:2000 (A3)
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PLANKARTA OCH ILLUSTRATION

Planbeteckning
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