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

 

 
 
PLANFÖRFARANDE 
Till samrådet ansågs förslaget vara av begränsad betydelse, sakna större allmänt intresse och vara 
förenligt med kommunens översiktsplan. Kommunens bedömning var därför att planarbetet skulle 
bedrivas med ett standardförfarande i enlighet med PBL (2010:900 SFS 2014:900). Under samrådet har 
det visat sig att intresset för planarbetet var stort och det har engagerat många medborgare även 
utanför det direkta planområdet. Förslaget kan därför anses vara av större allmänt intresse och 
kommunen valde därför att till granskningen övergå till utökat förfarande enligt PBL (2010:900 SFS 
2014:900).   

 
PLANHANDLINGAR 
Antagandehandlingar består av: 

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med illustration, grundkarta och bestämmelser 

 
Övriga handlingar: 

• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning 

 
Utredningar: 

• Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
• Bergteknisk utredning Ramböll, 2017-03-03, rev 2018-01-15 
• VA-utredning, LMK, 2020-04-22 
• Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
• PM-Nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-11-02 

 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 
förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen.  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på 
Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram konstateras att de demografiska 
förändringarna är den faktor som styr det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. 
Bostadsförsörjningsprogrammet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. 
Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av befolkningen och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 
2030. Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer 
påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda boendemiljöer för 
kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i villor med relativt låg tillgänglighet och 
alternativa bostäder är få. Kommunen vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en 
boendeform som är enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) 
genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat där merparten av dem 
som flyttade dit kom från villor i kommunen. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler 
och tillgängliga bostäder. Fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för 
kommunen där andelen villor är relativt hög. 
 
Planförslaget har under planarbetet minskats ner i omfattning för att i större grad motsvara 
omfattningen för den byggrätt för hotellbyggnad som finns idag. Befintlig byggrätt motsvarar en 
byggnadsarea på ca 700 m2 i en byggnadskropp. För att ta ner skalan på bebyggelsen regleras 
byggnadsarean till att delas upp på minst 3 byggnader. Byggnadshöjden är i linje med den befintliga 
byggrätten (6 meter). Nockhöjden i planförslaget innebär en sänkning jämfört med befintlig byggrätt. 
 
Utformningen föreslås bli enligt en klassisk bohuslänsk bostadshustradition med hög källare, ett fullt 
plan och en vindsvåning med förhöjt väggliv. Materialvalet styrs till klassiskt material i skärgården med 
trä i ljus kulör och där sockelvåningen markeras.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
LÄGE 
Planområdet är beläget på västsidan på 
Öckerö, söder om badplatsen Hjälvik och 
Norgårdsvägen, ca 1,8 km nordväst om 
Öckerö centrum.  

 
AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar cirka 0,8 hektar och ägs 
av privata markägare. Planen omfattar del av 
fastigheten Öckerö 2:200 och del av 2:198. 
Exploatören har tecknat avtal för den mark 
inom fastigheterna som ligger inom 
planområdet.   

 
Översiktskarta med planområdets läge  

Planområde 

Öckerö centrum 
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PLANFÖRHÅLLANDEN 
Översiktsplan 
I kommunens gällande översiktsplan för Öckerö 
kommun - utblick Öckerö (2018) anges:  
C Hjälvik - Området kan rymma ca 60 bostäder i form 
av flerbostadshus alternativt hotell på kort sikt. 
Bebyggelsens utformning och lokalisering ska vara 
sådan att allmänhetens tillgänglighet till kusten inte 
äventyras. Det är höjdskillnader i området vilket 
planarbetet bör eftersträva att bibehålla med hänsyn 
till riksintresse som bland annat värderar 
landskapsbild. 

 
Detaljplan 
En del av planområdet omfattas av byggnadsplan för 
del av Öckerö ö i Öckerö socken från 1949. Planen har 
inte en pågående genomförandetid. 
 
Inom fastigheten Öckerö 2:200 redovisar 
byggnadsplanen ett område betecknat med M 
(byggrätten är ca 700 m2 stor). Området får användas 
för restaurang- och hotelländamål. Inom området får 
byggnad inte uppföras till större höjd än 6,0 m. 
Byggnaden får uppföras till det antal våningar som den 
angivna hushöjden medger. Maximal taklutning är 30°. Väster om användningen M finns allmän plats - 
PARK.    
 
I den östra delen av planområdet gäller en byggnadsplan antagen 19 juni 1976 och redovisar parkmark. 
Planen har inte en gällande genomförandetid.  
 

 
Planområdets ungefärliga läge markerat med röd streckad linje. Planen från 1976 är 
i färg. Planen från 1949 är i svartvitt.  

 
Översiktsplanens karta med planområdets i 
område C  

1949 

1976 

Planområde 
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Planbesked 
För planärendet gäller två planbesked. Det första lämnades 2014-10-14 där kommunen ställde sig 
positiv till att pröva en utökad byggrätt för hotellverksamhet. 2015-11-26 lämnades ett nytt planbesked i 
ärendet där kommunens ställde sig positiv till att också pröva möjligheten för seniorboende. Efter att 
planarbetet startat har det under tidig avstämning med Trafikverket och Länsstyrelsen framkommit att 
en prövning av hotellverksamhet på platsen inte är lämplig med anledning av att påverkan på väg 155 
blir mer påtaglig jämfört med seniorboende.  

 
STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER 
Översiktsplan 
I översiktsplanen fastställs att kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 
personer per år. Det innebär att minst 40-60 bostäder behöver byggas per år under 2020-2030. 
 
Bostadsförsörjningsprogram 
Öckerö kommun har ett bostadsförsörjningsprogram för 2021-2025. Bostadsförsörjningsprogrammet 
lägger fast inriktningen för hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt.  

 
Bostadsförsörjningen ska inriktas för att så långt som möjligt förutse och tillgodose de behov av 
bostäder som uppkommer genom kommunens tillväxtmål och särskilda ansvar för vissa grupper. Enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet utgör andelen småhus i nuläget ca 90 % av bostadsbeståndet i 
kommunen. I första hand ska det därför ske ett byggande av flerbostadshus med lägenheter, i 
ägarrätter, bostadsrätter och hyresrätter i olika prislägen.  
 
I bostadsförsörjningsprogrammet konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr 
det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger 
att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av 
befolkningen och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade 
hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av 
stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.  
 
Trafikstrategi 
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars grundläggande uppgift 
är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart 
sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan 
markanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt.  
 
Åtgärdsvalsstudie 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via 
Hönöleden/väg 155 samt Björköleden. Färjorna angör vid Lilla Varholmens färjeläge där trafiken ansluter 
till väg 155. Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och Torslanda 
har växt. Ett resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen.  
 
Trafikverket har genomfört och är på väg att genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och 
förbättra kollektivtrafik på väg 155. Planerat busskörfält på sträckan Lilla Varholmen – Gossbydal har 
dock lagts på is på obestämd tid på grund av att såväl kostnader som produktionstid bedömts öka 
markant mot vad som tidigare beräknats.  
 
VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportinfrastrukturplan. I 
transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av de högst prioriterade regionala 
infrastrukturbristerna. Trafikverket har som följd påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för väg 155. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan Torslanda 
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(Amhult) och Öckerö. 
 
Trafikverkets målsättning är att genom fyrstegsprincipen identifiera åtgärder, och kombinationer av 
åtgärder, som skapar bättre tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel. Studien 
ska kunna visa på – och beskriva effekterna, måluppfyllelsen och genomförbarheten för – alternativa 
långsiktiga lösningar. Det är VGR som, utifrån studiens resultat, politiskt beslutar hur de långsiktiga 
åtgärdsvalen ska hanteras i det fortsatta arbetet. Den preliminära tidplanen är att delar av ÅVS:en ska 
redovisas under hösten 2020. 
 
Primära intressenter i utredningen är 

• Västra Götalandsregionen (VGR) 
• Trafikverket region väst 
• Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) 
• Öckerö kommun 
• Göteborgs Stad 

 
Särskilda hushållningsbestämmelser 
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten genom 
riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Riksintresset berör kustområdena och skärgårdarna 
från Brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret.  
 
Miljökvalitetsnormer 
VATTEN 
Planområdets omgivande kustvatten – Göteborgs norra skärgårds kustvatten - omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten.  
Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Denna vattenförekomst är samklassad med 
Göteborgs norra skärgårds kustvatten och Göteborgs södra skärgårds kustvatten som tillhör samma 
vattentyp. Dataunderlaget är otillräckligt för att tillämpa befintliga bedömningsgrunder, men den 
sammanvägda statusen för dessa vattenförekomster bedöms vara måttlig. 
 
Den kemiska statusen uppnår ej god. Halten av kvicksilver (Hg) som omfattas av den kemiska statusen 
har genom direkta mätningar i sjön eller extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar 
visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status”.  
Vattenförekomsten uppnår inte heller god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Detta med anledning av ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, som tyder på att gränsvärdet 
överskrids i alla ytvatten.  
 
LUFT 
Antalet stora lokala utsläppskällor som industrier och större vägar är litet i Öckerö kommun 
och luftmiljön kan beskrivas som god. Bil- och färjetrafiken utgör den största enskilda utsläppskällan i 
kommunen. Många förvärvsarbetare utpendlar från kommunen med bil vilket bidrar till utsläppen.  
 
Planområdet ligger långt ifrån ett område där gränsvärden överskrids. Mobilitetsåtgärderna som 
planeras att genomföras i samband med exploateringen kommer att leda till att påverkan från 
fordonstransporter hålls nere.  
 
Avloppssituationen vid Hönö Pinans reningsverk 
Kommunens VA-enhet har tagit fram ett PM daterat 2020-11-02 för att beskriva avloppssituationen 
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i kommunens reningsverk vid Hönö Pinan. I PM:et framgår det att kommunens bedömning är att 
detaljplan för Öckerö nya centrum, detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, detaljplan för 
Björkö 1:294 och Björkö 1:305 samt detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 
 
Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att Pinans ARV ska upprustas och byggas 
ut i två etapper till att kunna omhänderta 25 000 PE. Etapp 1 innebär en ökning till 20 000 PE och etapp 
2 till 25 000 PE. Reningsverket kommer även kompletteras med en ny utloppsledning.  
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd men ligger delvis inom 100 meter från strandlinjen och 
en prövning mot skäl för upphävande/dispens ska därför prövas. Se vidare under rubriken 
”Strandskydd” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”. 
 
Skydd mot schaktning 
Norr om området finns ett förbud mot schaktning med stöd av 110 § Byggnadslagen. Förbudet ligger 
inte inom planområdet men påverkar Norgårdsvägen som är tillfarten till planområdet.  
 
Naturvårdsprogram 
Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete 
och är tänkt som ett underlagsmaterial 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. 
 
Intill planområdet finns identifierade områden med höga 
naturvärden dessa är 22 Rördammen, 23 Öckerös västligaste 
uddar och 24 Hjälvik och Trollvik som innehar den högsta och 
den näst högsta klassningen.  
 
MARK OCH VEGETATION 
Naturinventering  
En naturvärdesinventering har utförts för planområdet av Naturcentrum, daterat 2016-09-20. 
Inventeringen visar att området domineras av ljungrika hällmarker med öppna, lavklädda hällar, 
torrängar och mindre buskage. I norr finns en mindre träddunge av igenväxningskaraktär. Utmed 
områdets västra kant finns öppna gräspartier med torrängar och ett mindre parti med frisk-fuktig mark. 
Området ligger inte inom skyddsvärt område så som strandskydd, riksintresse för naturvård m.fl. och 
inga naturvärdesarter finns noterade. Vid inventeringen noterades inga rödlistade arter men 
naturvårdsarter som murgröna. Totalt avgränsas två objekt med naturvärden, se bild nedan, båda 
bedöms tillhöra klass 3 (naturvärde). 
 

 
Naturvårdsprogram med 
planområde markerad med 
röd prick. 
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              Objekt med naturvärden inom det inventerade området. Bild: Naturcentrum 

 
Områdets höjdpunkt finns i den östra delen av planområdet med höjden +10 m. Denna består av ett 
berg med relativt höga branter. Centralt i området är marknivån lägre och sluttar åt norr mot 
badplatsen, här finns även områdets lågpunkt vilken ligger omkring +2 meter. I väster går marknivån 
något uppåt igen och når +4 meter. Väster om planområdet finns ytterligare ett berg med nivåer 
omkring + 11.  
 

 
Bild från områdets centrala del, badplatsen 
finns till höger. 

Bild med berget i området östra del. + 10 
meter.  
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Planområdet i förgrunden och Hjälviks 
badplats skymtas i bakgrunden.  

Planområdet sett från nordväst. Badplatsen 
ligger till vänster i bild.  

 
Geotekniska förhållanden 
Planområdet består av hällmarker med blottat berg och gräs-, moss- och slypartier samt buskar och 
mindre träd. En bergteknisk utredning är genomförd av Ramböll daterad 2017-03-03 med 
revideringsdatum 2018-01-15. 
 
Planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt förekommer en något förhöjd rasrisk längs 
bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger. 
Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som begränsar utrymmet och åtkomsten, varför 
utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa förhållanden. 
 
Utredningen anger att om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en 
riskanalys med avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. 
Sprängningsarbetet ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen 
anger. 
 

  
Karta med de delområden från den 
bergtekniska utredningen. 

Område 6 med uppsprucket berg i vertikala och 
horisontella riktningar. Rotsprängning     i 
vegetation i sprickorna kan skapa instabilitet. 

 
Markradon 
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag av delar av Björkö. 
Kommunens radonundersökning visar på att detta område klassas som lågriskområde för markradon.  
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Bostadsbyggnad inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta 
tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Om 
det konstateras att marken innehåller radon kommer byggnader grundläggas radonsäkrat.   

 
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenerande. Kunskap måste finnas om varifrån 
makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etcetera. Frågan om radonmätning på 
schaktbotten tas upp vid tekniskt samråd. 

 
FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA 
Det finns inga kända fornlämningar i området.  
 
BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Omkringliggande bebyggelse är villor i varierande storlek, 
från sommarstugor till större villor i 2 plan. Söder om planområdet ligger flera villor med suterräng åt 
söder.  
 

  
Villa väster om planområdet  Villor söder om planområdet 

 

  
Villor söder om planområdet Villor söder om planområdet 

  
  

Öckerö  
2:511 

Öckerö  
2:616 

Öckerö  
2:723 

Öckerö  
2:617 

Öckerö  
2:617 

Öckerö  
2:427 

Öckerö  
2:617 
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SERVICE 
Planområdet ligger på Öckerös västsida och mycket av samhällsservicen ligger inom 2,0 km från 
planområdet. Servicen är främst koncentrerad kring hållplatsen Öckerö hamn som ligger ca 1,8 km 
sydöst om planområdet. Här finns apotek, systembolag, kiosk, bibliotek och kommunhus. Närmaste 
mataffär finns 1,6 km sydöst om planområdet. Området är även välförsett med skolor. Närmaste 
hållplats för planområdet är Kärrviksvägens hållplats. 

 
Översiktskarta med funktioner, Ramböll. 
 
  

Planområde 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 lägenheter anpassade för seniorer vid en fastighet intill Hjälviks 
badplats på Öckerö. De demografiska förändringarna i kommunen pekar på ett stort behov av bostäder 
med hög tillgänglighet som är anpassade för äldre. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs 
detta och fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet för kommunen i stort.  
 
BEBYGGELSE 

 
Illustration, Kanozi arkitekter  

 
Detaljplanen möjliggör för uppförandet av ca 27 bostäder. Byggnaderna som möjliggörs är i tre våningar 
där den övre våningen delvis ligger integrerad i taket (vindsvåning) med förhöjt väggliv. Den undre 
våningen ligger i ett suterrängplan som visuellt ska markeras som en sockelvåning.  
 
Sammanlagd byggnadsarea för huvudbyggnader är reglerad till max 700 m2 vilket motsvarar gällande 
byggrätt för hotell/vandrarhem på platsen. Detaljplanen regerar att balkonger och loftgångar får 
uppföras utöver byggnadsarean på 700 m2. Istället för att bygga en byggnad med ett fotavtryck på 700 
m2 ska den delas upp i minst 3 byggnadsvolymer för att på så vis ta ner skalan. För att ytterligare minska 
skalan och knyta an till byggnation i bohuslänsk tradition regleras att maximal bredd på gavlar till 9 
meter. Längdfasader regleras till att de ska brytas upp om de överstiger en längd på 12 meter.  
 
Sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 kvadratmeter, denna yta kan användas för 
cykelförråd, avfallshus och liknande. Det finns plusmark i nordväst och i söder där 
komplementbyggnader kan uppföras.  
 
Ett avstånd till beachvolleybollplanen styrs genom att bebyggelsen närmast planerna betecknas med 
prickmark där inga byggnader får uppföras. 
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Visualisering av projektet sett från nord, Kanozi arkitekter 
 

 
Sektion genom Öckerö 2:617, Kanozi arkitekter 
 
Högsta tillåtna nockhöjd är reglerat till +12,0 meter över grundkartans nollplan. (Nollplanet ligger nära 
normalt vattenstånd och utgår inte från omgivande markens nivå) Nivån är 0,5 meter lägre än villan på 
Öckerö 2:617 i söder. Det innebär även en sänkning från gällande byggrätt som ligger mer höglänt och 
som medger en byggrätt med en nockhöjd på mellan +15 och +16 meter. 
 
Byggnadshöjden regleras till 6 meter vilket är i linje med gällande byggrätt. Byggnadshöjden räknas från 
medelmarknivån kring byggnaden. Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 4 meter. 
 
Minsta taklutning på huvudbyggnad och takkupor regleras till 27 grader respektive 22 grader, takkupor 
får uppta maximalt en fjärdedel av taklängden. Nockriktningen på huvudbyggnaderna regleras till att 
huvudsakligen ligga i nord-sydlig riktning för att gavlarna ska vetta mot Norgårdsvägen. Huvudsakligen 
avser att riktningen på gaveln ska ligga närmare nord än öst eller väst och kan därför variera något för 
att inte ge ett för monotont yttryck och kunna anpassas till markens nivåer. Takkupor ska om de uppförs 
ha sadeltak. Taken på huvudbyggnaderna ska vara i en matt röd kulör för att ytterligare anknyta till en 
färgsättning som är vanligt förekommande i bohuslänska fiskesamhällen.  
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Visualisering av projektet sett från Norgårdsvägen, Kanozi arkitekter 
 
Byggnadernas materialval styrs till att vara i trä och i ljus kulör för att efterlikna det som finns i 
skärgården. Suterrängplanets fasad ska avvika från de övre planen för att sockeln ska bli markerad med 
ett visuellt tungt material. Exempel på material som avses är granitsten eller en rappad yta. 
 
För att ytterligare koppla till bohuslänsk tradition bör fönstersättningen i stora drag följa en vertikal 
linjering mellan våningsplanen och inte få en för stor andel glasyta av fasaden. I plankartan regleras 
fönstren på nordfasaden till att inte uppta mer än 1/3 av fasadytan och att bredare fönster än 80 cm ska 
brytas av med en mittpost. 
 
Balkongstorleken regleras till att maximalt vara 2,2 x 3,2 meter och dessa får inte glasas in. 
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FASADER 
Nedan visas fasader på byggander som ryms inom planbestämmelserna.  
 

  

 
Fasader Kanozi arkitekter 
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AVSTÅND TILL GRANNFASTIGHETER 

 
Karta med avstånd i meter mellan gräns för byggrätt (i den orangemarkerade ytan kan 
huvudbyggnader placeras) och intilliggande byggnader. 
 
SOLSTUDIE  
Det bedöms inte bli någon skuggpåverkan för befintliga bostäder med anledning av exploateringen. 
 

 
Solstudie för 25:e juni (omkring sommarsolståndet) Kanozi arkitekter 
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Solstudie för 20:e mars (omkring vårdagjämning) Kanozi arkitekter 
 

 
FRIYTOR  
Lek och rekreation 
Bostäderna förväntas vända sig till en äldre målgrupp och lekmiljöer för barn bedöms inte vara aktuellt 
även om barn kan komma på besök för att träffa mor- och farföräldrar. Denna form av lek får då ske på 
annan lekplats.  
 
Planområdet ligger på västra sidan av Öckerö med stora strövområden intill. Strax norr om planen finns 
även den kommunala badplatsen Hjälvik som är flitigt besökt sommartid med aktiviteter som 
beachvollyboll. Den nya byggnaden kan komma att påverka upplevelsen från badet eftersom platsen 
idag upplevs som relativt oexploaterad och ger intrycket att ligga väldigt ödsligt. Bedömningen är ändå 
att badets attraktivitet kvarstår och att boendet inte påverkar användningen av badplatsen på ett 
betydande sätt. I avvägningen mellan det allmänna intresset av att badet upplevs ligga långt från 
bebyggelse och det allmänna intresset av att skapa mer tillgängliga seniorbostäder bedöms intresset av 
bostäder som starkare. 
 
Naturmiljö 
Delar av marken tas i anspråk genom planförslaget. Inom området försvinner därmed naturmark med 
naturvärdesklass 3. Stora delar av området sparas även i söder och öster där ingen sprängning får ske. 
Platsen där murgrönan finns föreslås ingen exploatering, intill den föreslås dock en teknisk anläggning. 
Det har i planarbetet inte gått att konstatera om transformatorn kommer att påverka murgrönan. 
Transformatorstationen ges en yta på byggrätten som gör att den går att placera en bit från berget. 
Transformatorns placering intill berget bedöms dock vara lämpligt utifrån landskapsbildsperspektiv där 
den tekniska anläggningen kan ta visuellt stöd i det bakomliggande berget. 
 
TRAFIK 
Exploateringen bedöms inte ge en betydande påverkan på väg 155. Enligt till planen hörande 
trafikutredning, framtagen av Ramböll 2017-02-13, kommer exploateringen generera lite trafik på väg 
155, varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik.  De boende skulle sannolikt också göra 
mestadels lokala resor, främst med den samägda golfbilen och i de fall de reser med bil, samordna sina 
resor, både med andra boende samt för flera ärenden. Golfbilen är således en viktig mobilitetsåtgärd att 
inkludera i tjänsteutbudet för seniorboendet. För att boendekonceptet ska bli framgångsrikt är det 
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viktigt att sänka parkeringstalet för bostäderna från 1,2 till 0,7 (eller lägre), samt att avgiftsbelägga 
parkeringen med en kännbar avgift. Det lägre parkeringstalet motiveras också med att seniorer inte 
reser lika ofta som människor i arbetsför ålder. 
 
Planförslaget kommer att skapa flyttkedjor då äldre personer i villor som söker ett mer anpassat boende 
tros bli den främsta målgruppen för BoAktivt på Öckerö. Exploateringen kommer därigenom få till följd 
att fler familjer kan flytta in i de villor som frigörs. Då invånarantalet ökar kommer antalet bilresor blir 
fler. Inom ramen för detaljplanen går det inte att reglera eller hantera frågan om kommande 
trafikrörelser för boenden i de bostäder som det eventuellt flyttas ifrån.  
 
Ur ett strikt trafikalt perspektiv är det ett argument att inte bygga bostäder i området alls och 
därigenom hålla påverkan på väg 155 nere. Kommunen bedömer dock att det inte är ett hållbart sätt att 
resonera på då det låser in människor i en boendeform som inte är anpassad för dem. Detta kan i sin tur 
leda till att fler tvingas, och tidigare än nödvändigt, hamna på kommunens äldreboende alternativt att 
de flyttar till en annan kommun. I de båda senare alternativen kommer samma flyttkedjor att uppstå 
som vid en exploatering och därigenom skapa samma trafikalstring på väg 155.  
 
Nollalternativet är att bygga ut enligt gällande plan som medger en mindre byggnad för restaurang- och 
hotelländamål. En sådan byggnad bedöms också generera trafik. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Fram till norra delen av planområdet sker gång- och cykeltrafik i blandtrafik fram till Norgårdsvägen som 
har trottoarer på båda sidor om vägen. Kommunen arbetar idag för att skapa en cykelbana längs delar 
av Norgårdsvägen, denna når dock inte hela vägen ner till badplatsen. I samband med exploateringen 
föreslås gång- och cykelvägen längs med Norgårdsvägen förlängas och stärkas upp och därigenom nå 
både den nya exploateringen och badplatsen.  

 
Biltrafik 
Området nås från Norgårdsvägen och Hummerviksvägen. Då vägen kommer att trafikeras mer frekvent 
och med renhållningsfordon planeras Norgårdsvägens standard höjas fram till byggnaden. Ingen ny 
vändplats behöver anläggas utan renhållningsfordon kan använda befintlig vändplats vid Hummerviken.  
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Kärrsviksvägen, placerad ca 750 m sydöst om planområdet. Hållplatsen 
trafikeras av linje 290. Denna går med halvtimmestrafik under högtrafik och ca en gång i timmen övrig 
tid. Restiden in till centrala Göteborg är cirka en och en halv timme.  
 
Parkering 
Parkering föreslås ske på mark genom en öppen lösning. P-talet sätts som ett maxantal för att begränsa 
möjligheterna för bil. I plankartan finns en planbestämmelse som reglerar att det utöver parkeringar för 
rörelsehindrade får anläggas max 0,7 p-platser per lägenhet. Med omkring 27 lägenheter skapar det ett 
p-tal på 18,9 platser som avrundat uppåt blir 19 platser. 
 
För ett intilliggande planområde har Atkins tagit fram en trafikutredning som pekar på ett behov av 20 
cykelplatser per 1000 bruttoarea. Det är rimligt att cykelbehovet i detta läge skulle hamna på en 
liknande nivå om samma utredning gjordes för detta planområde. Målgruppen för den föreslagna typ av 
boende förväntas ha ett lägre cykelantal än genomsnittet men samtidigt så kan utrymmet behövas för 
t.ex. permobiler och elrullstolar.  
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Boarean är beräknad till ca 1785 kvadrat, detta tal är lägre än bruttoarean eftersom den inte räknar med 
t.ex. trapphus. En normalfördelning av boarea/bruttoarea i flerbostadshus är 1,25. Motsvarande boarea 
motsvarar då ungefär bruttoarean 2230 m2 vilket skulle ge ett cykelplatsbehov av ca 45 platser. Det 
finns stora möjligheter att parkera cyklar på fastigheten, en del av byggrätten för komplementbyggnader 
kan också inrymma cykelförråd.  
 
STRANDSKYDD 
Idag gäller inget strandskydd för området. En 
del av området närmast Norgårdsvägen ligger 
inom 100 meter från strandlinjen. Det finns 
även en del i sydväst som ligger inom 100 
meter från Rördammen som har strandskydd. 
När en ny detaljplan tas fram inom ett område 
som ligger inom 100 meter från stranden ska 
en omprövning ske mot sex särskilda skäl för 
dispens och upphävande av strandskydd enligt 
miljöbalken.  
 
De sex skälen är om marken: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen.  
3. behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området.  
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området.  
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området.  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 

 
Karta över idag gällande strandskydd. Den 
gröna linjen avser 100 meter från strandlinjen. 
Det rödskrafferade området är det generella 
strandskyddet och den blåskrafferande ytan 
avser utökat strandskydd upp till 300 meter.  

planområde 
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Grönstreckad linje avser ca 100 meter från strandlinjen. Blå linje avser uppskattad linje med det 
generella strandskyddet utifrån Rördammen. 
 
Grön yta 
För området i nordöst (inom 100 meter från strandlinjen, grön streckad linje ovan) kommer 
strandskyddet att inträda både på allmän plats och kvartersmark. Ytan inom kvartersmarken (grön yta) 
har enligt naturvärdesinventeringen inga höga naturvärden utan det intresse som ska bevakas är främst 
allmänhetens möjlighet att vistas på platsen. Inom kvartersmarken har byggnader undantagits från ytan 
genom så kallad prickmark. Ytan lämpar sig väl som förgårdsmark till bebyggelsen med gångvägar och 
parkering. Ytan ska dock utformas så att den inte upplevs avhållande för allmänheten.  
 
Skälen som en dispens kan grunda sig på är: 
Skäl nummer 5 - området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Det angelägna allmänna intresset är att tillskapa fler bostäder i nya 
boendeformer på Öckerö. Det skulle vara möjligt att exploatera platsen utan att inkräkta på 100-
meterszonen. Att inte utnyttja det gröna området på kartan skulle dock ge en mindre lämplig 
användning av platsen. Alternativa placeringar av parkeringar är till exempel genom att utföra större 
sprängningar så att parkeringar och byggnader kan förskjutas söder ut. Men frågan kring dispens bör 
istället ses utifrån om annan yta utanför strandskyddszonen kan utgöra förgårdsmark till bebyggelsen 
och inte om parkeringar kan placeras på annan yta. Lämpligheten i att använda den gröna ytan som 
förgårdsmark ligger i att den är placerad mellan Norgårdsvägen och bebyggelsen som föreslås uppföras. 
Det är därför en fråga om hur bostäderna försörjs och kopplas till anslutande väg vilket inte bedöms 
kunna tillskapas på samma sätt utanför område där strandskyddet inträder. Skäl för dispens bedöms 
härigenom föreligga vid ansökan om marklov. Inom område där strandskyddet inträder ges även 
möjlighet för att uppföra ett skydd mot höga vattenstånd. Intresset av att skydda bostäderna anses även 
det väga tyngre än strandskyddsintresset.  

 
Inom område där strandskyddet kommer att återinträda föreslås även en transformatorstation. Då 
anläggningen inte skapar en hemfridszon och är en allmännyttig anläggning bedöms det finnas skäl för 
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framtida dispens från strandskyddet. 
 
Blå yta 
För området i sydväst (strandskydd från Rördammen, blå yta på karta på föregående sida) bedöms skäl 
nummer 2- genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen vara tillämpbart. De 
bebyggda fastigheterna Öckerö 2:511 och 2:616 avskiljer området från strandlinjen. 
 
Den befintliga vändplatsen ingår inte i detaljplanen men är tänkt att utöver nuvarande nyttjande 
användas för sophämtning etc. Då Norgårdsvägen ligger inom 100 meter väster om området finns inget 
läge där en vändplats kan anordnas utanför strandskyddat område. Förslagsvis ska vändplatsen även 
fortsatt ha en enkel standard och smälta in väl i omgivningen. Skäl för att medge dispens från 
strandskyddet är nr 3- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Sammanvägd bedömning: 
Intresset av att ta planområdet i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Skälet för denna 
bedömning är:  

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.  
• Tillgängligheten till strandområdet försvåras inte.  
• Fri passage längs stranden enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken påverkas inte.  
• Delar av området är avskild från strandlinjen genom bebyggelse. 

Planbestämmelser som anger var strandskyddet återinträder och var strandskyddet upphävs finns på 
plankartan. 
 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrande meddelat att kommunen presenterat godtagbara skäl för att 
upphäva strandskyddet men har ändrat sin bedömning i granskningsyttrandet.  
 
ÖVERSVÄMNING 
Länsstyrelserna i Västra Götalands och 
Värmlands län har tagit fram ett regionalt 
planeringsunderlag i form av handboken 
Stigande vatten (2011). Handboken utgår från 
en planeringsmodell där översvämningsrisken 
kartläggs i fyra översvämningszoner. 
 
Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. 
Bostäder kan tillåtas inom zon 2 (gul) och zon 
3 (orange) om riskreducerande åtgärder 
genomförs. Zon 4 (röd) bör reserveras för 
parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt 
t.ex. uthus, förråd och parkeringsplatser. 
 
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). Högsta 
högvatten är den nivå som statistiskt sett beräknas uppstå en gång per 100 år, plus ett tillägg för vindens 
påverkan. Zon 3 ligger mellan 2,4 och 2,9 meter, zon 2 mellan 2,9 och 3,4 meter och zon 1 över 3,4 
meter. I Öckerö kommun används höjdssystemet RH00 och skillnaden mellan höjdsystemen är ca 2,25 
dm. I planförslaget är alla höjdangivelser anpassade till RH00.  
 
I aktuellt förslag ligger de lägst placerade lägenheterna på nivå +2,675. Tillfartsvägen ligger som lägst på 

 
 

 
Matris från Stigande vatten, exploateringens 
bottenplan omfattar Helårsboende, 
besöksboende samt garage 
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nivå +2,0. Lågpunkten kan skapa problem för räddningstjänstens framkomlighet vid översvämning i 
området. Räddningstjänstens fordon kan ta sig fram i vatten som är upp till 0,5 meter och klarar där 
med nivåerna i zon 3. Vägen ligger utanför planområdet och skulle kunna höjas till nivån 2,4 för att 
garantera att räddningstjänsten kan ta sig fram till området. Utrymning av byggnaden är dock möjlig åt 
både väster eller söder där marken ligger inom zon 1.  
 
I planen finns en bestämmelse som anger att bebyggelse under nivå +2,675, ska utföras med en 
vattentät konstruktion alternativt tålas att översvämmas.  
 
Det finns en planbestämmelse m1 som anger att en vattentät barriär i form av en mur får anordnas till 
en höjd av +3,2 meter över nollplanet. Bestämmelsen möjliggör att ett skydd kan skapas för att i 
framtiden kunna säkra byggnaden för höga vattenstånd. 
 
Ett översvämningsskydd innebär en markavvattning och dispens och tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen 
innan uppförande. 
 
Skyfall 
Området bedöms inte vara känsligt vid skyfall. Grundläggningsnivån på byggnaden planeras att bli på 
2,675 meter och i nordost ligger vägen på omkring 2 meter. Planen påverkar inte någon bebyggelse 
nedströms. Vid anläggandet av dränering behöver området söder om byggnaden innehålla avskärmande 
diken så att vatten inte blir stående mot bygganden. Ingen planbestämmelse kring skyfall bedöms 
krävas.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Vatten och avlopp 

Planområdet är beläget utanför befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. En VA-
utredning är framtagen av Sigma med beräkningar för samrådsförslaget med omkring 50 bostäder. I 
utredningen framkommer att det vattennätet bedöms klara den nya exploateringen. 
Avloppsledningen fram till pumpstationen behöver filmas innan påkoppling kan ske. Andra aspekter 
som föranleder att nätet inte klarar påkopplingen identifieras inte i utredningen.     

 

Befintliga VA-ledningar. Karta ur VA-utredning 
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Norr om området i Norgårdsvägen finns inga dagvattenledningar. Dagvattensystem är utbyggt i 
Norgårdsvägen öster om området och avleds via ledning i naturområdet ut till västerhavet. 
 
Värme 
Uppvärmning regleras inte i detaljplan. Exploatören har som avsikt att borra efter bergvärme. 

 
El och tele 
Området ska anslutas till Öckerö näts fiber som finns för befintliga fastigheter i närområdet. 
Resursbehov för el är ännu inte utrett och elleverantör är samrådspart. 
 
Avfall 
Ett avfallshus finns föreslaget längs Norgårdsvägen. Dragavståndet för sopkärlen blir mellan 5-10 meter 
vilket ligger i linje med de rekommendationer som Avfall Sveriges har där avstånd upp till 10 meter 
rekommenderas och 25 meter tolereras. 
 
Yta finns avsatt på plankartan som möjliggör för att miljörum kan uppföras ca 5 meter från 
uppställningsplats i enlighet med kommunens renhållningsordning. Om den alternativa placeringen, med 
längre dragavstånd, väljs kommer kärlen att behöva dras till tömningsplatsen på tömningsdagen. Vid 
bygglovsprövning är det krav enligt Boverkets Byggreler (BBR) på att avståndet från entre till 
avfallsutrymme inte ska överstiga 50 meter för flerbostadshus. Planbeskrivningen kompletteras med 
information om det. 
 
En alternativ placering av avfallshus som möjliggörs i detaljplanen är på gården söder om byggnaderna. 
Detta läge skulle ge tillgänglig gångväg inom 50 meter från trapphus men skulle ge ett längre 
dragavstånd än rekommendationen från Avfall Sverige. 
 
Avståndet till dagens återvinningstation är relativt kort men den kommer att öka i samband med att 
denna flyttar till Hönö Pinan.  
 
Grundläggning 
Grundläggning regleras inte i detaljplanen dock förekommer risk för bergras vilket måste hanteras under 
byggnationen. Se mer under rubriken ”bergteknisk besiktning”. 
 
KONSEKVENSBESKRIVNING 
Vid utarbetande av denna detaljplan har plan-, bygg- och miljöenheten gjort en lämplighetsprövning 
enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har 
detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning 
med mark och vattenområden m.m. 
 
Planområdet är av begränsad omfattning och inga riksintressen eller andra områden med särskilda 
natur- eller kulturintressen berörs. Redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest 
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna överskrids.  
 
Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara 
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uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål 
som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 
 
Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med 
länsstyrelsen i kommunsamråd 2017-04-03. Länsstyrelsen har också skrivit ett yttrande över 
behovsbedömningen daterat 2017-05-04 där de påtalar framförallt två frågor. Den första gäller 
påverkan på väg 155 och den andra frågan gäller strandskyddet som kan återinträda inom del av 
planområdet. I planen har trafikpåverkan på väg 155 belysts i en särskild trafikutredning som 
sammanfattas på under rubriken ”Trafik”. Det framgår av utredningen att föreslagen etablering skulle 
generera inget eller endast ett ringa tillskott av bilar i högtrafik på väg 155. Hantering av strandskyddet 
finns beskrivet under rubriken ”Strandskydd”.  
 
Nollalternativ 
Alternativet med att inte bebygga området är att gällande detaljplan kvarstår. Detta får till konsekvens 
att området byggs ut med ett mindre hotell/restaurang. Inget tillskott sker till bostadsbeståndet.  
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Under följande kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för 
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

 
Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDPLAN 
För föreliggande plan gäller följande tidsplan: 
 
Samråd  2-3 kvartalet 2017 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 1 kvartalet 2021 (förutsätter att detaljplanen inte överklagas) 
 
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 
Allmän plats i form av naturmark föreslås i den östra delen av planområdet. För naturmarken föreslås 
enskilt huvudmannaskap vilket är tradition på orten för naturmark. Området angränsar till 
intilliggande naturmark/parkmark med enskilt huvudmannaskap. 
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Ansvar för drift och underhåll av naturmarken föreslås hamna på den 
gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening som kan bildas genom detaljplanen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGOFÖRHÅLLANEN 
Exploatören har tecknat avtal med ägarna för fastigheterna Öckerö 2:198 och 2:200 för de delar som 
ingår i detaljplaneområdet. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckningen. 
 
INLÖSEN AV MARK 
Ingen mark behöver lösas in till följd av detaljplanen. 
 
FASTIGHETSBILDNING 
Del av Öckerö 2:198 och del av Öckerö 2:200 avses bilda en ny fastighet för bostäder.  
 
Ansökan om fastighetsbildning söks av exploatören. 
 
SERVITUT 
Inga nya servitut behöver upprättas. Under gemensamhetsanläggningen kommer det att bildas ett 
anläggningsservitut, dock inga enskilda servitut, fastighetsägare emellan, föranledda av planens 
genomförande.  
 
Det finns ett befintligt servitut för nödig väg till förmån för Öckerö 2:198 som skulle kunna tolkas in 
att belasta Öckerö 2:511. Servitutet kommer fortsatt gälla efter att detaljplanen antagits och vunnit 
laga kraft. Exakt vad som avses med nödig väg avgör lantmäteriet, eller sakägaren och exploatören i 
samförstånd. Vid en utbyggnad av området är avsikten att sakägarens rätt till nödig väg ska 
säkerställas.  
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
En gemensamhetsanläggning för område ”NATUR” med enskilt huvudmannaskap är möjlig att bilda. 
Om en gemensamhetsanläggning bildas bör det även övervägas att inkludera den allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap som finns i intilliggande byggnadsplan. 
 
Väster om planområdet finns Hummerviksvägen som ligger inom en byggnadsplan. Denna väg 
försörjer villor söder om planområdet men ingen gemensamhetsanläggning finns bildad. En 
gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för Hummerviksvägen till förmån för nybildade och 
befintliga fastigheter inom området. Eftersom utfarten från exploateringsfastigheten föreslås ske mot 
väster. 
 
Det är senare lantmätaren som beslutar kring hur de olika fastigheternas fördelning av andelar i 
gemensamhetsanläggningen. Det bör även bildas en samfällighetsförening för förvaltning av 
gemensamhetsanläggningarna. 
 
LEDNINGSRÄTT 
Ingen ledningsrätt påverkas eller bildas av exploateringen.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Vid byggnation kommer det att krävas en bergteknisk utredning. 
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REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Bergteknisk besiktning 
En bergteknisk besiktning, daterad 17-03-03 med revideringsdatum 2018-01-15, har genomförts av 
Ramböll. I utredningen konstateras att planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt 
förekommer en något förhöjd rasrisk längs bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att 
särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger. Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som 
begränsar utrymmet och åtkomsten, varför utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa 
förhållanden. 

 
Bergteknisk besiktning visar att rasrisk kan förekomma längs bergslänterna vid i område 6.  
 
Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en riskanalys med 
avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. Sprängningsarbetet 
ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen anger.  
 
Hantering i detaljplanen 
Då den bergtekniska utredningen anger att inga särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger med 
avseende på bergblock regleras frågan inte genom planbestämmelser. I samband med byggnation och 
sprängning ska bergteknisk kompetens vara delaktig. Ansvaret för skötseln av naturmarken och även en 
eventuell framtida risk för bergblockras ligger på markägaren eller framtida 
gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening.   

 
Dagvattenutredning 
En dagvattenutredning har gjorts av Lindberg markkonsult daterad 20-04-22.  
 
Området är beläget intill badplatsen Hjälvik där recipienten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten 
(vattenområdet). Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska 
uppnås till 2027. Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra försämringar av vattenkvaliteten i 
omgivande kustvatten och bedöms därmed inte motverka att MKN kan uppnås inom uppsatta 
tidsramar.  
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Enligt Öckerö kommuns riktlinjer bör dag- och dränvattnet omhändertas lokalt i varje område så att 
det i möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten. Förutsättningarna för infiltration 
och perkolation i området bedöms som begränsande då stora delar av befintliga markytor utgörs av 
berg med ett tunnare jordtäcke.  
 
För planerad byggnation föreslås åtgärder som innebär att utgående flöde från fastigheten inte ökar 
jämfört med den naturliga avrinningen vid ett 10-årsregn. Exakt fördelning mellan olika infiltrations-, 
perkolations- och fördröjningsåtgärder får bestämmas vid detaljprojekteringen. 

  
Förslag på lösning i dagvattenutredning 
 
I utredningen framkommer att en fördröjningsvolym på 27 m3 krävs för planområdet. För planerad 
byggnation föreslås åtgärder som innebär att utgående flöde från fastigheten inte ökar jämfört med 
den naturliga avrinningen vid ett 10-årsregn. Exakt fördelning mellan olika infiltrations-, perkolations- 
och fördröjningsåtgärder får bestämmas vid detaljprojekteringen. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
EXPLOATERINGSAVTAL 
Ett exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas mellan kommun och exploatör. 
Exploateringsavtalet reglerar parternas åtaganden och skyldigheter i samband med genomförandet av 
planen. Exploateringsavtalet redogör för vad som ska genomföras och när det ska genomföras, samt vad 
som gäller om detaljplanen inte genomförs, även vem som bekostar och utför vad. 
 
PLANEKONOMI 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och kostnaderna är reglerade i ett plankostnadsavtal mellan 
kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå vid bygglov. 
Exploateringen ska stå för alla kostnader som projektet medför. 
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VA 
Exploateringen kommer öka trycket på en befintlig pumpstation, vilket innebär att den behöver 
uppgraderas, samlokaliseras med befintlig byggnad och förses med luktreducering för att undvika 
olägenhet för badgäster och boende. Kommunens VA-enhet kommer i den omfattningen det 
erfordras finansiera ovanstående. Avgifter för VA betalas enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. 
När förbindelsepunkt för VA är upprättad inträder betalningsskyldighet. Avsikten är att området 
läggs till i det kommunala verksamhetsområdet för VA.  
 
UTBYGGNAD AV VÄG  
I samband med exploateringen behöver standarden höjas på Norgårdsvägen med fokus på gång- och 
cykel.  

Intill planområdet ansvarar och bekostar exploatören ombyggnad av Norgårdsvägen och 
Hummerviksvägen.  

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Handläggare är Rikard Sporre vid samhällsbyggnad på Öckerö kommun. Från Tengbom har Robin 
Sjöström medverkat. 
 
 
 
 
…………………………………………….   
Rikard Sporre   
Planarkitekt, Öckerö kommun    
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