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Inledning
Planens syfte är att möjliggöra för ett seniorboende med ca 27 bostäder vid 
Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningspro-
gram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det 
framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjnings-
programmet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. 
Andelen 65+ var 2015 cirka 22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till år 2020. 
Prognosen beviljade hemtjänst-timmar tyder på en utveckling som på ett påtag-
ligt 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.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-30 – 
2017-09-22. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits 
på kommunens anslagstavla och annonserats i Torslanda tidningen och Göte-
borgsposten. Samrådsmöte genomfördes den 29 augusti i Öckerösalen i Öckerö 
kommunhus där ca 50 personer deltog.

Totalt har 350 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer: SB 0008/17).

Med anledning av det stora antalet inkomna synpunkter har kommunen ingen 
möjlighet att återkoppla svar genom denna samrådsredogörelse till varje och 
enskild person. Yttranden från myndigheter, förvaltningar, organisationer, fören-
ingar, företag och sakägare redovisas och besvaras enskilt. Yttranden från pri-
vatpersoner och via namnlistor och formulär sammanfattas och besvaras gemen-
samt, ämnesvis under rubriken ”Tematiska svar”. 
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Sammanfattning
Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg 
155 och anser utifrån rådande situation att ytterligare exploatering längs väg 155, 
på sträckan Gossbydal och västerut, bör avvakta åtgärder som visar på förbätt-
ringar i framkomligheten. Utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder påtalar de 
också vikten av att förtydliga om rasrisk förekommer och att en VA-utredning tas 
fram till granskningsskedet där det ska framgå om det centrala reningsverket har 
kapacitet att hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen. Länssty-
relsen beskriver vidare att kommunen behöver beskriva hur möjligheterna att nå 
uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning 
av spillvatten från reningsverket.   

De kanske vanligaste förekommande synpunkterna från sakägare och privatper-
soner rör byggnationens upplevda dominans, höjd, utformning och arkitektoniska 
värde. Flera andra vanliga frågor rör platsens lämplighet och byggnationens på-
verkan på landskapsbilden, den intilliggande badplatsen och platsens höga natur- 
och friluftsvärden . Det är också flertalet personer som påpekar att trafiksituatio-
nen inte är tillräckligt utredd samt att avståndet till kollektivtrafik och service är 
för långt. Flertalet personer och sakägare ifrågasätter kommunen argumentation 
för ett upphävande av strandskyddet. 

Utredningar
Följande utredningar har tagits fram, beställts eller kompletterats inför gransk-
ningsskedet.

• Bergteknisk utredning 

• Trafikutredning

• VA-utredning 

• Bedömning av reningsverket Pinan ARV kapacitet 

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas i samman-
fattad eller delvis sammanfattad form nedan, tillsammans med bemötande och 
eventuell åtgärd. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns i sin helhet i 
kommunens diarium under diarienummer 0008/17.  
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

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

Planens syfte är att möjliggöra för ett seniorboende med ca 50 bostäder vid 
Hjälviks badplats på Öckerö.

Tillkommande bostäder har sin tillgänglighet via väg 155, en regional väg som 
redan idag har en dokumenterad bristfällig framkomlighet i särskilt västlig rikt-
ning under rusningstid. Vägen ingår i det prioriterade vägnätet för kollektivtrafik 
sam är också utpekad som en farligt gods led. All exploatering som planeras som 
påverkar denna väg utgör en mellankommunal angelägenhet. Även trafiksäkerhet 
är en fråga som måste beaktas. I dagsläget anser Länsstyrelsen att all exploate-
ring som tillför mer trafik på denna väg inte är önskvärd. Det krävs åtgärder för 
att underlätta trafiksituationen för alla som är berörda och är beroende av vägen. 
Trafikverket har på Länsstyrelsens begäran upprättat en promemoria (PM) som 
tydligt beskriver den aktuella situationen. PM:et daterat 2015-04-02 ref. TRV 
2015 / 26052 är bifogat. 

Vidare behöver planen förtydligas och justeras, i enlighet med vad som anges 
nedan, vad gäller prövningsgrunderna hälsa och säkerhet samt miljökvali-
tetsnormer.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, mellankommu-
nala frågor och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Läns-
styrelsen. 

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §

Mellankommunala frågor samt människors hälsa och säkerhet - Trafik

I Trafikverkets PM TRV 2015 / 26052 påtalas att väg 155 är kraftigt belastad och 
att vägens kapacitet överskrids under eftermiddagen vilket leder till köbildning 
i västlig riktning. Trafikverket har redan 2015-04-02 tagit ställning i frågan och 
anser det olämpligt att exploatera längs med vägg 155 innan trafiksituationen blir 
avhjälpt.

Trafikverket har lämnat ett yttrande (daterat 2017-08-31) över föreliggande plan. 
Se bifogat yttrande TRV 2017/67002. Trafikverkets bedömning är att bristerna i 
framkomligheten skapar restidsosäkerheter för busstrafiken och framförallt leder 
till bristande trafiksäkerhet och försämrad luftkvalitet. Trafikverket anser utifrån 
den rådande situationen att ytterligare exploatering längs väg 155 på sträckan 
Gossbydal och västerut bör avvakta åtgärder som visar förbättringar i framkom-
ligheten. 

Länsstyrelsen anser att den trafikutredning av Ramböll daterad 2017-02-13 (da-
terad 2017-04-27 av Öckerö) saknar analys av flyttkedjan som påverkar Öckerö 
kommun. Trafikutredningen har i sina slutsatser enbart tillgodoräknat bortfall av 
trafik av byggnationen, som enligt Länsstyrelsens bedömning realt påverkar yt-
terligare inflyttning i kommunen. Sekundäreffekten av föreslagna seniorbostäder-
na ger alltså andra effekter än de nedjusterade alstringstalen av seniorbostäderna. 
Resultat blir dock oavsett en ökning av trafikalstring på väg 155. 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som Trafikverket och anser att exploatering 
enligt planförslaget kommer att alstra mer trafik i området vilket inte är en önsk-
värd situation i nuläget. Planarbetet behöver föregås av en konstruktiv diskussion 
mellan Öckerö kommun och Göteborg Stad. 

Den rådande trafiksituationen är en viktig mellankommunal angelägenhet som 
Öckerö kommun tillsammans med Göteborg Stad behöver hantera. En trafik-
lösning och/eller åtgärder som underlättar trafiksituationen måste beslutas och 
finansieras innan mer trafikalstrande exploatering kan möjliggöras. 

Hälsa och säkerhet - Geoteknik 

Statens Geotekniska Institut (SGI) har lämnat ett yttrande (daterat 2017-08-22) 
över föreliggande plan. SGI:s yttrande som bifogas här i sin helhet.

Konsulten har bedömt de befintliga geotekniska säkerhetsaspekterna som till-
fredsställande för nu aktuellt planområde. SGI önskar ett förtydligande, då det i 
utredningen först står att rasrisk förekommer i område 6 samtidigt som det står 
att ingen rasrisk bedöms föreligga. 
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SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatt 
att ovanstående fråga klarläggs i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i 
planen. 

Länsstyrelsen delar SGI`s utlåtande och vill se ett förtydligande om rasrisk före-
kommer. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet

Den aktuella vattenförekomsten är Göteborgs norra skärgårds kustvatten 
(SE574160-113351). Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till 
att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Med stöd 
av dagvattenutredningen, som beskriver dagvattenhantering bla med fokus på 
MKN, motiverar kommunen varför det bedöms att planen inte bidrar till att MKN 
för vatten överskrids. Kommunen behöver dock beskriva hur möjligheterna att nå 
uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning 
av spillvatten från reningsverket. 

Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att en VA-utredning tas fram till 
granskningsskedet. Av VA-utredningen ska framgå om det centrala reningsverket 
har kapacitet att hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen. Om så 
inte är fallet kan det innebära ökad bräddning av spillvatten från reningsverket. 
Recipient är vattenförekomsten Stora Kalvsund vars ekologiska status är klassad 
som måttlig till stor del beroende av övergödning. Kommunen behöver därför 
beskriva hur möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten påverkas även med 
avseende på risk för ökad bräddning av spillvatten från reningsverket. 

För att kunna planera för så pass många nya bostäder i kommunen är det nöd-
vändigt att vidta åtgärder så att kapaciteten i reningsverket ökar samt att led-
ningsnätet förbättras. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över reningsverket 
och ledningsnätet kan annars komma att förbjuda anslutning av fler bostäder till 
reningsverket alternativt förelägga om att åtgärder vidtas. (26 kap 9 § MB) 

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Översvämning

Planområdet ska planeras med hänsyn till ett förändrat klimat och därmed be-
höver även risken för skyfall hanteras. Hur området påverkas av, och eventuella 
åtgärder som kan krävas för att erhålla ett skydd mot ett skyfall bör beskrivas och 



Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 & 2:200   
|   Samrådsredogörelse 2020-05-15   |   Dnr 0008/17

Sida 9/45

placering av byggnader ska ske med hänsyn till ytavrinningen. Planens påverkan 
på befintlig bebyggelse utanför planområdet ska också beaktas. 

I PM Dagvattenutredning har kontroll av ett 100-årsregn gjorts och där beskrivs 
att vidare utredning får ske i detaljprojekteringen vad gäller fördröjningsvolymer 
och höjdsättning. Länsstyrelsen anser att frågan borde vara utredd och klar i 
planskedet men råder kommunen till att som ett minimum skriva in en upplys-
ning på plankartan om att ett skyfallsscenario, motsvarande minst ett 100-års-
regn, ska beaktas vid den kommande projekteringen, för att frågan ska uppmärk-
sammas i bygglovsskedet.  

Risken för översvämning från havet är beskriven och åtgärder finns reglerade på 
plankartan. Byggnader under nivån 2,8 meter skyddas genom planbestämmelse 
om utformning. Möjligheten finns att på längre sikt även uppföra en mur för att 
skydda sig mot högre havsnivåer i framtiden. Länsstyrelsen anser däremot att 
kommunen inte bör låsa in en fast nivå för denna mur då framtida prognoser 
kanske innebär ett behov av högre skydd. 

Övrigt

Strandskydd

Strandskyddet återinträder när befintlig detaljplan upphävs. Länsstyrelsen 
noterar att strandskyddet avses upphävas i planområdet. Kommunen har angett 
godtagbara skäl enligt 7 kap 18 c miljöbalken.

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Markavvattning 

Åtgärder som utförs för att skydda mot vatten med avsikt att varaktigt öka en 
fastighets lämplighet för t ex bebyggelse innebär markavvattning. Att anlägga en 
vall eller annan anläggning i eller vid vattenområde som skydd mot vatten kan 
därför innebära markavvattning. Frågan att utreda om det krävs åtgärder som 
innebär markavvattning ska prioriteras i det fortsatta planarbetet och beskrivas 
i planhandlingen. I Västra Götalands län är markavvattning förbjuden och om så 
avses utföras krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram. 
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Kommentar - väg 155 
Kommunen gör en annan bedömning än Länsstyrelsens och Trafikverket.  
I arbetet med att ta fram nya detaljplaner har kommunen fler frågor och 
intressen att hantera och väga än enbart en belastning på väg 155. 

Exempelvis har kommunen ett ansvar att tillgodose bostadsbehovet som är 
beskrivet i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Kommunen har också 
ett ansvar att bidra med bostäder i ett regionalt perspektiv, vilket Länssty-
relsen pekar på i ett flertal dokument, exempelvis ”Bostadsbehov, planerings-
läge och bostadsbyggande i Västra Götalands län”. Länsstyrelsen uppmanar 
även kommuner att ta fram bostadsförsörjningsprogram och följa dem. 
Länsstyrelsen har också uttryckt att de förväntar sig att Öckerö blir tydliga-
re med hur bostadsförsörjningsprogrammet ska ligga i linje med de nationel-
la målen om kraftigt ökat byggande av bostäder. 

Sedan samrådet genomfördes har andelen bostäder minskats ner i detaljpla-
nen från ca 50 til ca 25 bostäder. Kommunens bedömning är att det inte 
går att göra flera åtgärder inom ramen för denna detaljplan för att minska 
påverkan på väg 155. 

Enligt till planen hörande trafikutredning kommer exploateringen generera 
lite trafik på väg 155, varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik. 

Kommunen delar vidare inte Länsstyrelsens sätt att resonera kring flyttked-
jor. Länsstyrelsen talar indirekt om att låsa människor i boendeformer som 
inte är önskvärda, detta helt i strid med tanken om blandade boendeformer.

Kommentar - Reningsverket
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. Re-
ningsverket ska även kompletteras med en ny utloppsledning. 

VA-enheten har tagit fram ett PM där aktuellt planförslag och dess påverkan 
på reningsverket beskrivs. Kommunens samlade bedömning är att planför-
slaget ryms inom det tillstånd som finns för Pinans ARV.  

Kommentar - Övrigt 
Den bergtekniuska besktningen har kompletterats och förtydligats inför 
granskningen. 
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Plankartan justeras och möjliggör en högre översvämningsmur enligt Läns-
styrelsens råd. Nivåerna anpassas även till RH00 som är grundkartans 
höjdsystem. I samrådshandlingarna angavs höjdangivelser i höjdsystemet 
RH2000

En text om skyfall införs i planbeskrivningen. 

Plankartan kompletteras med en upplysning om att uppförande av över-
svämningsskydd enligt miljöbalken betraktas som markavvattning och att 
det krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen för att uppföra översväm-
ningsskyddet.  

Lantmäteriet 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att 
med stöd av detaljplanen genomföra erforderlig fastighetsbildning. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Egenskapsbestämmelsen e1 är otydligt formulerad. Det är inte tydligt om största 
tillåtna byggnadsarea gäller inom området avgränsat av egenskapsgränser eller 
om hela planområdet avses. 

Kommentar
Egenskapsbestämmelse e1 utgår i granskningshandlingarna. 

Trafikverket 

Ställningstagande väg 155, Gossbydal - Lilla Varholmen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har efterfrågat en beskrivning av  
trafiksituationen på väg 155 sträckan Gossbydal - Lilla Varholmen. Trafikverket 
har därför låtit ta fram PM ”Väg 155 -framkomligheten på sträckan Gossbydal - 
Lilla Varholmen”, bifogas. 

Ovan nämnda PM visar att vägens kapacitet överskrids under eftermiddagen, 
vilket leder till köer för trafiken i västlig riktning. Även under morgonrusningen 
är trafiken tät och ligger nära kapacitetstaket. I dagsläget uppstår dock inte några 
längre köer i östlig riktning.

Bristerna i framkomlighet skapar restidsosäkerheter för busstrafiken och leder  
framförallt till bristande trafiksäkerhet och försämrad tillgänglighet men bidrar 
även till bullerstörningar och sämre luftmiljö.
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Trafikverket Region Väst, Trafikverket Färjerederiet, Göteborgs Stad, Öckerö 
kommun och Västtrafik genomför under 2014/2015 en åtgärdsvalsstudie för att 
försöka hitta lösningar till de problem som beskrivs ovan. Studien tar sin ut-
gångspunkt i nationella och regionala mål samt de båda kommunernas framtagna 
trafikstrategier som pekar på nödvändigheten av en omfördelning av resor från 
bil till buss, cykel och gång.

Parterna som är delaktiga i studien är överens om att verka för att utreda och  
genomföra ett antal åtgärder både på kort och lång sikt. Åtgärderna kommer att 
följas upp enligt en gemensam uppföljningsplan som parterna ska enas om.

Trafikverket anser att det utifrån rådande trafiksituation är olämpligt att explo-
atera längs med väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga 
indikationer på förbättringar i framkomligheten. 

Trafikverkets ställningstagande kan omprövas i samband med uppföljning av 
vidtagna åtgärder.

Kommentar
Avseende väg 155, se kommunens kommentar till Länsstyrelsen på sidan 
9-10. 

Statens Geotekniska Institut 

SGÌ s ställningstagande
Konsulten har bedömt de befintliga geotekniska säkerhetsaspekterna som till-
fredsställande för nu aktuellt planområde. SGI önskar ett förtydligande, då det i 
utredningen först står att rasrisk förekommer i område 6 samtidigt som det står 
att ingen rasrisk bedöms föreligga.

SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatt 
att ovanstående fråga klarläggs i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder el-
ler restriktioner ska dessa på ett planteknisk godtagbart sätt säkerställas i planen.

Kommentar
Den bergtekniska besktningen har kompletterats och förtydligats inför 
granskningen.  
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Havs- och vattenmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig över rubricerade handling-
ar. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till aktuella 
handlingar.

Kommentar
Noterat. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Kommentar
Noterat 

Sjöfartsverket 

Yttrande
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu föreslagen detaljplan.

Kommentar
Noterat. 

Västtrafik

Yttrande 
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.

Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. 

Vi inser avståndet till kollektivtrafiken är längsta laget, 750 meter, men att det 
är bra att skapa arbetsplatser och boende för äldre på Öckerö gynnar ett hållbart 
samhälle och ett framtida minskat resbehov.

Planen innebär inte någon påverkan på befintlig kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat. 
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SMHI

Framtida klimatet  
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempel-
vis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. 
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 
Havsvattennivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande 
nivån, mer i norra Sverige än i södra. Förändrade risker för översvämningar bör 
också tas hänsyn till. Mer information finns på SMHI:s hemsida  
https://www.smhi.se/klimat. 

Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen: 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, utvecklar och 
tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om 
klimatanpassning. Centrumet finns vid SMHI och bedrivs i bred samverkan med 
aktörer inom klimatanpassningsområdet. Centrumet fungerar som en nod för 
kunskap om klimatanpassning och driver bland annat Klimatanpassningspo1ta-
len, www.klimatanpassning.se 

Kommentar
En text om skyfall införs i planbeskrivningen. 

Bohusläns museum
Kulturhistorisk bakgrund

Planområdet berör inte miljö som finns utpekad i kommunens kulturmiljöpro-
gram eller område uttaget som miljö av riksintresse för kulturmiljövård.

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv

Förslaget bedöms inte komma att menligt påverka kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse eller kulturhistoriskt värdefullt landskapsavsnitt. Bohusläns museum 
har därmed inget att erinra mot planförslaget.

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv

Inga kända fornlämningar finns inom det aktuella planområdet Det aktuella om-
rådet är sedan tidigare inte bebyggt. Idag finns ett antal kända fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar registrerade på ön. Bland annat finns lämningar som 
husgrunder, tomtningar, maritimristningar och fyndplatser. Många lämningar 
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kan ofta knytas till de stora sillfiskeperioderna men också till senare tiders han-
del, fiske och sjöfart. Runt Öckerö och de närmaste öarna finns även uppgifter en 
mängd maritima lämningar som exempelvis uppgifter om förlista fartyg. 

Bohusläns museum anser en arkeologisk utredning bör utföras innan exploate-
ring. I syfte att klargöra om icke kända fornlämningar finns inom planområdet. 
En utredning som syftar till att klargöra om icke kända fornlämningar så som 
exempelvis tomtningar finns inom området.

Sammanfattning
Bohusläns museum bedömer att en arkeologisk utredning bör utföras inför explo-
atering i syfte att klargöra om icke kända fornlämningar finns inom planområdet. 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv.

Kommentar
Kommunen har fört dialog med Länsstyrelsen efter samråd och Länsstyrel-
sens bedömning är att chansen att hitta fynd i området är liten. En arkeolo-
gisk utredning kommer därför inte utföras. 

Om exploatören trots ovanstående påträffar ett fornfynd eller en fornläm-
ning vid exploatering ska det anmälas till länsstyrelsen. 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

Miljöenheten

Yttrande 

Störningar 

Som det sägs i planbeskrivningen kommer bostäderna att påverka badplatsen då 
området omkring badplatsen idag upplevs som relativt oexploaterat. Men även 
badplatsen kommer troligtvis att påverka de boende. Särskilt sommartid vid fint 
väder då många människor söker sig till badplatsen och likaså på kvällar när tex. 
ungdomar grillar och spelar beachvolleyboll. Samtidigt vill kanske de boende 
sitta ute på sina terrasser/balkonger i lugn och ro. Det finns en stor risk att de 
boende då känner sig störda av de relativt höga ljudnivåer som kan uppstå. Om 
klagomålen är befogade är det enligt miljöbalken verksamhetsutövaren, i detta 
fall Kommunstyrelsen/Fritid- och kultur som kan behöva vidta åtgärder. 

Trafik

Enligt den trafikutredning som gjorts i samband med planen kommer exploate-
ringen generera lite trafik på väg 155, varav inget eller endast ett ringa tillskott 
i högtrafik. Miljöenheten har svårt att se detta då det är troligt att många av de 
boende fortfarande kommer att vara arbetande. Även planområdets läge i utkan-
ten av bebyggelse med relativ långt till närmsta affär (1,6 km) och övrig service 
såsom apotek, vårdcentral, bibliotek mm. (1,8 km) samt ca 750 meter till närmsta 
busshållplats uppmuntrar inte till att promenera eller åka kollektivt. Det stäm-
mer inte heller överens med Öckerö kommuns trafikstrategi som säger att 90% av 
framtida bebyggelse ska anläggas högst 300 meter från hållplatsläge/färjeläge. 
Det borde finnas bättre lägen för ett seniorboende närmre service och mataffärer 
och kollektivtrafiknära. För att minska bilåkandet är det viktigt att det finns väl 
fungerande alternativ till bilen innan inflyttning sker. Såsom tex. bra gång- och 
cykelvägar samt god kollektivtrafik till och från området. Detta saknas idag. 

Parkering 

I planbeskrivningen pratas endast om parkeringstal för bilar, men det saknas helt 
parkeringstal för cyklar. Det är viktigt att detaljplanen ger förutsättningar för 
cykling och att utrymmen för säker och trygg parkering för cyklar finns inom orå-
det. I tex. Göteborg och Malmö har man enligt respektive parkeringsnorm sagt 3 
och 2,5 cykelplatser per lägenhet inklusive besöksparkering, varav en plats per lä-
genhet ska vara vid entrén. För att främja cykel och kollektivtrafik ytterligare ska 
cykelparkeringar och hållplatser ligga närmre bostaden än bilparkeringarna. Att 
det ska vara lättare att ta cykeln än bilen är också är i linje med Öckerö kommuns 
miljömål som handlar om att öka antalet cyklande och gående.
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Parkeringstalet för bilar bör kunna sänkas ytterligare, särskilt med tanke på att 
det planeras för en bilpool.

Strandskydd

Miljöenheten är tveksam till om det särskilda skälet ”område som behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området” eller något annat av de 6 särskilda skäl som finns skulle vara 
tillämpbart på området i nordöst. 

När det gäller vändplatsen som ligger utanför detaljplanen inom strandskyddat 
område föreslås skäl nr. 3 ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området” fungera som 
särskilt skäl. Detta bedömer miljöenheten inte är ett godtagbart skäl för att med-
ge dispens. Om man planerar för bostäder i ett område där enda möjliga lösning-
en för renhållningsbilarna att vända är att anlägga en vändplan inom strandskyd-
dat område så är kanske inte bostädernas placering rätt från början. 

Dagvatten

Det är viktigt att så stor del som möjligt av dag- och dränvatten omhändertas 
lokalt inom området. Det är gjort en bra översiktlig dagvattenutredning och det 
är viktigt att de förslag till åtgärder som nämns genomförs i planen. 

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för luft tas inte upp i planbeskrivningen. Miljökvalitetsnor-
mer för vatten tas upp men någon bedömning av vilken eventuell påverkan pla-
nen kan ha på miljökvalitetsnormerna sägs det ingenting om. 

Kommentar
Det finns idag inga fastställda riktvärden för hantering av buller från tex. 
idrottsplatser och badplatser. Det närmaste är Boverkets vägledning ”indu-
stri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning 
av bostäder”. Denna kan inte ligga till grund för bedömningen och utgöra 
skäl för planbestämmelser. 

Detaljplanen har identifierat konflikten mellan badet och boendet. I avväg-
ningen mellan behovet av fler bostäder och en till stor del orörd badplats 
bedöms behovet av bostäderna som större. Avståndet till strandkanten är 
omkring 100 meter, det är dock betydligt kortare avstånd till beachvolley-
bollplanerna.  

Även om det inte finns skäl till planbestämmelser med anledning av buller 
som styr utformningen av bostadshuset finns ett koncept framtaget. 
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I detta planeras lägenheterna att vara genomgående vilket gör att tyst sida 
kan uppnås. Den föreslagna bebyggelsen kommer att vara av dagens stan-
dard och ljudisolering inomhus bedöms vara goda. Enligt föreslaget koncept 
skapas en gemensam uteplats där ljudnivåerna bedöms bli goda.

Avseende trafik och ytterligare sänkt parkeringstal, se svar till ”Trafik” på 
sidan 39-40. 

Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivning om cykelbeho-
vet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9 i detta dokument. Med anledning av att 
förslaget omarbetats har frågan stämts av med länsstyrelsen igen innan 
samråd. Länsstyrelsen har meddelat att deras bedömning kvarstår även för 
det nya förslaget. 

Skrivelsen om vändplatsen utgår från planbeskrivningen då den inte längre 
är aktuell. Kretsloppsenheten och räddningstjänsten använder i dagsläget en 
asfalterad yta längre väster ut för att vända. Vägen norr om planområdet 
breddas för att säkerställa kretslopsenhetens och räddningstjänstens fram-
komlighet. 

Noterat angående dagvatten. 

Planbeskrivning kompletteras med ett avsnitt om MKN luft. Angående MKN 
vatten så är bedömningen att planförslaget inte kommer medföra försäm-
ringar av vattenkvaliteten i omgivande kustvatten och att planen därmed 
inte bedöms motverka att MKN vatten uppnås. 

GR - Göteborgsregionens kommunalförbund 

Yttrande 
GR avstår att yttra sig i ärende rörande detaljplaner för Hjälvik. 

Kommentar
Noterat. 
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Stadsdelsnämnden Västra Hisingen

Yttrande 
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen avstår, liksom Byggnadsnämnden i Göteborg, 
från att yttra sig över detaljplanen. Från förvaltningens sida vill vi understryka 
vikten av att Öckerös kommun arbetar för att trafiksituationen inte förvärras 
längs väg 155 utan snarare förbättras i samband med nybyggnationen. I övrigt 
har vi inga synpunkter på detaljplanen.

Kommentar
Noterat. 
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Sakägare

Boende Öckerö 2:616
De boende på fastighet Öckerö 2:616 tycker att planförslaget står i konflikt med 
lämnat planbesked som säger att byggnation inte skall upplevas som domineran-
de och privatiserande.

Att bygga 55+ boende på denna plats menar de är olämpligt med tanke på det 
långa avståndet till kollektivtrafik.  

De påpekar att trafiksituationen inte är tillräckligt utredd och att Norgårdsvägen 
redan idag är belastad. 

Om Hjälvik bebyggs så menar de att kvaliteten på intilliggande badplats kom-
mer att försämras och att det står i konflikt med kommunens strategier gällande 
turism och en aktiv besöksnäring. Att exploatera vid Hjälviks badplats menar de 
också är en betydande försämring för friluftslivet. Naturmarken i området tycker 
de bör bevaras för kommande generationer. 

Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans, privatisering och storlek, se kommunens kommentar till 
”Byggnationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” 
under rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende trafik, se kommunens kommentar till ”Trafik” på sidan 39-40. 

Avseende påverkan på badplatsen, se kommunens kommentar till ”badplats” 
under tematiska svar på sidan 40.  

Boende Öckerö 2:511
Boende på fastighet Öckerö 2:511 tycker att den planerade byggnationen är för 
stor och att den inte smälter in i sin omgivning. De tycker att det är olämpligt att 
bygga såpass nära Öckerös största badplats. Den insynen som kommer bli ifrån 
byggnaden mot badplatsen menar de kommer bidra till att folk inte längre känner 
sig fria.  
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Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende påverkan på badplatsen, se svar till ”badplatsen” under ”tematiska 
svar” på sidan 41. 

Boende Öckerö 2:617

Översiktsplan 05
Planförslaget är inte förenligt med ÖP 05 som anger platsen som idrott/turism 
och därför ska planarbetet inte bedrivas med ett standardförfarande enl. PBL . 

Trafik, kollektivtrafik och service 
Området är beläget för långt ifrån service och kollektivtrafik. I planbeskrivning-
en nämns inte Öckerö nya centrum utan det kallar man hållplats Öckerö hamn, 
beläget ca 2 km ifrån planområdet, man nämner inte heller att närmsta kollek-
tivtrafik hållplats ligger ca 750 m bort. Det betyder att det är svårt att ta sig till 
mataffär och övrig samhällsservice. 

Landskapsbild

Vi anser det direkt olämpligt att bebygga detta område. Ett seniorboende som är 
ca: 90 meter långt och 30 meter brett samt en höjd på över 18 meter passar inte in 
vid Hjälviks badplats. I planbeskrivningen beskrivs husen omkring planområdet 
som fler och större än va de är. I jämförelse med detta framstår planförslagets hus 
med upp till 4 våningar som en koloss och enligt texten i kommunens dokument 
skall det inte vara dominerande eller privatiserande (enligt kommunfullmäktiges 
protokoll 2015). 

Trafik
Projektet kommer att leda till ökad trafik på den redan hårt belastade Norgårds-
vägen och med sannolikhet även på väg 155. Ifrågasätter trafikutredningen då 
den exempelvis inte nämner något om den kraftiga trafiken på Norgårdsvägen 
vid de ofta förekommande idrottsevenemangen för ungdomar på Prästängens 
idrottsplatser. Det nämns inte heller att Norgårdsvägen är den näst mest belas-
tade vägen i kommunen. Trafikutredningen refererar till Öckerös trafikstrategi 
som har som mål att framtida bebyggelse ska planeras i kollektivtrafiknära lägen 
högst 300 m från hållplats/färjeläge, vilket är i linje med Trafikverkets norm. 
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Det förklaras under planbesked att seniorboende passar bättre än hotellverk-
samhet då seniorboende alstrar mindre trafik på 155 än vad en hotellverksamhet 
skulle göra. Detta ifrågasätts med hänvisning till en kandidatuppsats från Göte-
borgs universitet som pekar på att ”den största bidragande faktorn till det fram-
tida flödet på vägen inte tillkommer de hotell eller ökat antal turister till Öckerö, 
problemet med trafiken är på morgon och framförallt kvällen. Då förväntas inte 
hotellgäster eller turister åka”.   

Badplats 
Negativ påverkan på badplatsen, dels utifrån strandbesökarnas infallsvinkel då 
de kan känna sig iakttagna men också för seniorerna då de kan bli störda av bad-
platsen. 

Bostad 
Det är onödigt att redovisa andelen 65+ när boendet är avsett för 55+. Blir det 
semestervåningar strider förslaget mot riksintresset att bohuskusten inte skall 
bebyggas med semestervåningar i yttre skärgården, vilket skall sparas för det 
rörliga friluftslivet. 

Ifrågasätter att såpass stor del av marken blir ianspråktagen då endast en liten del 
av området tidigare föreslagits exploateras. 

Både svensk och utländsk forskning tyder på att flyttkedjor inte fungerar. 

Strandskydd
Projektet kräver upphävande av strandskydd. Skälen för dispens anges vara att: 
området behöver tas i anspråk för att tillvarata ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. I ÖP 05 är det redan planerat för bostäder 
för den tillväxttakt som kommunen prognostiserat, så det finns inget behov, alltså 
inget allmänt intresse. 

I texten står det att det skulle vara möjligt att exploatera platsen utan att inkräkta 
på 100 meterszonen. En sådan exploatering skulle dock inte bli lika lämplig”. Ur 
vilket perspektiv lämpligheten bedöms borde ha diskuterats. 

Ifrågasätter konsekvensbeskrivningen som säger att detaljplanen inte är av all-
mänt intresse samtidigt som det används som argument för att upphäva strand-
skyddet. 

Övrigt 
Boende på Öckerö 2:617 ifrågasätter att det står i planbeskrivningen att befint-
lig plan inte har en gällande genomförandetid och att det inte kvarstår någon 
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byggrätt för hotellbyggnad samtidigt som det står att gällande plan medger en 
mindre byggnad för restaurang- och hotelländamål. 

Kommentar
Avseende planens förfarande och planens förenlighet med översiktsplanen, 
se svar till ”Övriga vanligt förekommande synpunkter” under ”Tematiska 
svar” på sidan 42-44.  

Avseende trafiksituationen, se kommunens kommentar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 40. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende påverkan på badplatsen, se kommunens kommentar till ”badplats” 
under ”tematiska svar” på sidan 41. 

Avseende väg 155, se kommunens kommentar till Länsstyrelsen på  sidan 
9-10.   

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9 i detta dokument. 

Gällande planer för området har ingen genomförandetid kvar. Planbeskriv-
ningen anger att det idag finns en byggrätt för restaurang- och hotellända-
mål. Skrivelsen som kommunen antar att den boende hänvisar till rör kom-
munens argumentation kring skäl för upphävande av strandskyddet. Här 
avses vad som skulle ske om strandskyddat område i nordöst skulle undan-
tas från planförslaget. Då skulle en remsa med hotelländamål utan byggrätt 
ligga kvar från den nu gällande planen. En viss justering i skrivelserna 
kring strandskydd kommer att ske då Länsstyrelsen anger att de accepterar 
kommunens skäl för upphävande av strandskyddet. 

Boende Öckerö 2:502

Yttrande
Hänsyn och respekt mot naturen och mot de boende på Öckerö och Hjälvik/
Hummerviken.

Låt inte pengarna styra. Låt det mänskliga och naturen få ta den plats som det 
är ämnat att göra. Motarbeta inte era egna ansträngningar att profilera öarnas 
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stora naturvärden. Jag och min familj vill inte att det byggs ett flervåningshus på 
marken vid Hjälvik.

Kommentar
Noterat. 

Boende Öckerö 2:502

Yttrande
Lägg undan planförslaget och gör istället Rördammen - Hjälviksområdet till 
Sveriges 34:e naturrum. I Sverige finns 33 naturrum enligt naturvårdsverket 
hemsida. De närmaste naturrummet ifrån Göteborg är Getterön i Varberg enligt 
Naturvårdsverket hemsida. Getterön är inte så fin natur som Rördammen -och 
Hjälviksområdet

Göteborgsområdet behöver ett naturrum  nära staden för att lyfta fram det håll-
bara samhället. Har talat med Naturvårdsverket och där säger man att initiativet 
skall komma ifrån kommunen till detta. Bidrag ifrån Naturvårdsverket och EU?

Det är uppenbart att invånarna här på Öckeröarna är intresserad och glädjer sig  
åt den skärgårdsnatur som finns kvar. Till detta är man mycket föreningsaktiva 
med gemenskap, idrottsaktiva med fotboll, ö-bolllen ishockey, skola och konstak-
tiva - konstrundan. tex. ”Namn Efternamn” på Hummerviksvägen och andra är  
stora naturälskare med sina intressen för fåglar, bin och  mycket mer.

Så låt Hjälvik bli en plats för natur, idrottsaktivitet (som det är idag)  konst och 
det hållbara samhället.  

Den föreslagna byggnation vill vi inte ha. Den blir stor, dominerande och otrevlig 
för alla badgäster vid stranden. 

Kommentar
Avseende platsens lämplighet, se svar till ”Närhet till service, kollektivtrafik 
och platsens lämplighet” under ”Tematiska svar” på sidan 40-41. 

Avseende byggnationens storlek och dominans, se kommunens kommentar 
till ” Byggnationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbil-
den” under rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 
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Boende Öckerö 2:503

Yttrande
Planförslaget är på fel plats. En exploatering invid Hjälviks badplats är att förstö-
ra naturen, och denna badplats är välbesökt med mycket trafik. Naturmarken i 
området bör bevaras därför att det är en unik natur. Hjälviks badplats och plan-
området är ett viktigt område för rekreation. Jag vädjar till kommunens politi-
ker att lyssna på alternativ, mindre byggnation. Om mina åsikter inte kommer 
att respekteras känner jag att politikerna inte värnar om miljön. Om planen för 
området kommer bli en verklighet kommer jag bli orolig för all tung trafik. I öv-
rigt anser jag att alla politiker inte har vetskap om tex. höjden på byggnaden etc. 
Varför inte bygga på Björkö eller hamnplan Öckerö istället?  

Kommentar
Avseende platsens lämplighet, se svar till ”Närhet till service, kollektivtrafik 
och platsens lämplighet” under ”Tematiska svar” på sidan 40-41.    

Avseende natur och rekreation, se svar till ”Natur och rekreation” under 
”tematiska svar” på sidan 38-39. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38.

Avseende trafiksituationen, se kommunens kommentar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 39-40. 

Boende Fastighet Öckerö 2:584

Yttrande
Jag anser att hela planprojektet är överdimensionerat. Anpassningen till befintlig 
miljö är helt avsaknad då kringliggande bebyggelse består av 1 ½ plans villor. 

Maxhöjden bör därför sättas till två våningar och en våning till den övre delen.

Ett sådant här stort projekt stör ju rekreationsområdet Hjälvik som används av 
många Öckeröbor och turister. Stora aktiviteter sker där under sommarhalvåret.

Den tilltänkta exploatören har ju på andra håll kunnat bygga tvåvåningslängor 
varför då inte här?
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Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38.

Boende Öckerö 2:604

Yttrande
De sämsta delarna av planen anser jag vara att det är ett dåligt genomtänkt 
projekt. Att exploatera denna begränsade yta med största möjliga byggnation 
och dessutom skära av området för övriga är en otäck utveckling i ett för övrigt 
öppet naturområde i den yttre skärgården. Rädslan för att få en känsla av förort-
sområde eller gigantiskt hotellkomplex är stor oavsett vad kommun/tjänstemän/
politiker och entreprenörer än säger. Helt klart är att tjusningen med Hjälviks 
naturområde försvinner för all framtid. 

Jag ifrågasätter starkt detta bygge i första hand (och för framtiden) skulle till-
fredsställa ett behov för kommunens äldre? I så fall är dess placering fel, långt 
från kommunikationer och service. Och vem kan garantera att dessa bostads-
rätter i en andra omgång inte säljs vidare i rent spekulationssyfte? Vad vinner 
Öckerö kommun på att lämna över planeringen till Boaktivt? Hur kan Öckerö 
kommun tycka att detta bygge passar in i skärgårdsmiljön och så nära en natur-
skön och välbesökt badplats och rekreationsområde? 

Om markägarna så gärna vill sälja kan väll tillstånd till 3-4 villor lämnas som 
lyder inom detaljplanen för området? 

Kommentar
Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Avseende platsens lämplighet se svar till ”närhet till service, kollektivtrafik 
och platsens lämplighet” under ”tematiska svar” på sidan 40-41. 

Avseende synpunkt om vem bostäderna kommer säljas till, se kommunens 
kommentar till ”övriga vanligt förekommande synpunkter” under ”tematiska 
svar” på sidan 42-44.
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Boende Öckerö 2:723

Yttrande
Det är direkt olämpligt att bebygga detta område. Planförslaget strider mot flera 
gällande måldokument i Öckerö kommun. Ett seniorboende vid Hjälviksbadet är 
ett felaktigt projekt på fel plats. 

Planförslaget är inte förenligt med gällande ÖP05 och att planarbetet därför 
inte kan bedrivas med standardförfarande enligt PBL. Vad gäller att förslaget 
saknar större allmänt intresse menar den boende på fastighet Öckerö 2:723 att 
detta motsägs av argumentationen på sidan 20 i planförslaget för upphävande av 
strandskydd, där planförslaget bedöms vara ett angeläget allmänt intresse. 

Med tanke på tjänstemännens invändningar i samband med ansökan om plan-
besked är det anmärkningsvärt att kommunen tillstyrker framtagande av de-
taljplan för byggande av hotell alternativt seniorboende. Exempelvis förklaras det 
i planbeskedet att prövning av hotellverksamhet på platsen inte är lämplig med 
anledning av att påverkan på väg 155 blir mer påtaglig jämfört med seniorboende 
även fast kommunens egen gatuenhet var av motsatt åsikt i egen tjänsteskrivelse, 
diarienummer 0228/15. 

Detaljplaneförslaget är inte i linje med kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
Behovet av bostäder utöver de som anges i bostadsförsörjningsprogrammet kan 
ifrågasättas eftersom kommunen till Länsstyrelsen 2016 redovisar en bostads-
marknad i balans. Vidare så har Hjälvik inte ett kollektivtrafiknära läge, ligger 
långt från de centrum som finns, och att planen inte har ett större allmänt intres-
se.

Att redovisa kommunens andel av 65+ när målgruppen för Boaktivts seniorbo-
ende är 55+ menar de boende på fastighet Öckerö 2:723 är irrelevant. Om de-
taljplaneförslaget vinner laga kraft finns inget i planbestämmelserna som kräver 
att det skall byggas seniorbostäder, utan bara de ytor, höjder etc. som får utnytt-
jas för bebyggelse. Aktiva seniorers behov av distriktssköterska torde vara lågt, 
och att låta kommuninvånare köra förbi vårdcentralen är ett urbota dumt förslag. 

Det bör förklaras varför kommunen har frångått skrivelse i gällande byggnads-
plan från 1976 där en stor andel av planområdet är betecknad som allmän plats-
mark med skälet att marken inte är lämplig att bebyggas. Vidare bör det förklaras 
varför kommunen anser att kommunens bästa badplatser (dit Hjälviks badplats 
bör räknas) inte längre anges som skyddsvärda från närbelägen störande bebyg-
gelse, vilket anges i gällande byggnadsplan. Bedömningen att badets attraktivitet 
kvarstår och att boendet inte påverkar användningen av badplatsen på ett be-
tydande sätt är med stor sannolikhet orealistisk. Projektet kommer att menligt 
inverka på kommunens enda handikappanpassade badplats.  
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Av beskrivningen av befintlig bebyggelse får man lätt intrycket att omkringlig-
gande hus är både fler och större än de verkligen är. Detta förtydligas då bilderna 
på den befintliga bebyggelsen är tagna i ögonhöjd medan bilder på planerad bygg-
nation är tagna i fågelperspektiv. 

Boende på fastighet 2:723 ifrågasätter den trafikutredning som gjorts. Exempel-
vis nämner trafikutredningen inte något om den kraftiga trafiken på Norgårdsvä-
gen vid de ofta förekommande idrottsevenemangen för ungdomar på Prästgård-
sängens idrottsplatser, inte heller att Norgårdsvägen fram till Kärrsviksvägen 
också kommer att vara tillfartsled för boende i det samtidigt med Hjälvik plane-
rade Norra Brevik. Norgårdsvägen tål inte den ökade belastning som exploatering 
av Hjälvik och Norra Brevik innebär. 

Boende på fastighet 2:723 uttrycker att flyttkedjor inte fungerar och hänvisar till 
svensk och utländsk forskning.  

Kommunen säger emot sig själv i planbeskrivningen när kommunen på sidan 18 
skriver att gällande plan medger en mindre byggnad för restaurang- och hotellän-
damål, men på sidan 4 skriver att planen inte har en gällande genomförandetid 
samt att det på sidan 20 står att det inte kvarstår någon byggrätt för hotellbygg-
nad. 

Boende på fastighet 2:723 ifrågasätter skälen och argumentationen kring att upp-
häva strandskyddet.  

Boende på fastighet 2:723 menar att en vändplats för sopbilar inte behöver ligga 
vid vattnet. Vidare uttrycker hen att sophämtning kan skötas inom föreslaget 
planområde. 

Kvartersmark kan stängslas in och bli ett ”gated community” i detta projekt inte 
enbart den tropiska inomhusträdgården. 

Det beskrivs inte hur räddningstjänsten skall kunna få tillgänglighet. Finns det 
räddningsväg till samtliga huskroppar? 

Kommentar
Anvseende detaljplanens förfarande, förenligheten med kommunens över-
siktsplan, vem som bostäderna kommer säljas till, se svar till ”Övriga vanligt 
förekommande synpunkter” under ”Tematiska svar” på sidan 42-44. 

Avseende förenligheten med kommunens bostadsförsörjningsprogram, se 
svar till ”Övriga vanligt förekommande synpunkter” under ”Tematiska svar” 
på sidan 42.  

Avseende trafiksituationen, se kommunens kommentar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 39-40. 
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Se kommunens kommentar till Länsstyrelsen angående väg 155 på sidan 
9-10. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38. 

Synpunkten angående att positivt planbesked lämnats trots invändningar 
från tjänstepersoner noteras och synpunkten vidarebefordras till kommun-
styrelsen.  

Planen möjliggör för ”bostadsanknuten verksamhet” vilket innebär att ex-
empelvis lokaler för distriktssköterska,  fotvård eller massage kan uppföras 
inom planområdet. Dessa är främst tänkta att sörja de boende inom planom-
rådet. Verksamheten/verksamheterna kommer inte vara av den omfattning-
en att den/de kommer konkurrera med vårdcentralen på Öckerö. 

Avseende skrivelse om detaljplanens genomförandetid, se svar till boende på 
Öckerö 2:617 på sidan 21-22. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9 i detta dokument. 

Avseende skrivelsen om vändplatsen, se kommentar till Miljöenheten på 
sidan 16-17. 

Avseende en privatisering av området se svar till ”Byggnationens storlek, 
höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under ”Tematiska svar 
på sidan sidan 36-38.  
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Organisationer och politiska partier

Miljöpartiet de gröna
Miljöpartiet värnar om klimatsmart planering och den orörda naturen på Öck-
erööarna. 

Miljöpartiet Öckerö är mycket kritiskt mot planerna på ett så kallat seniorboende 
vid Hjälvik. 

Vi anser det synnerligen oklokt att bygga för äldre långt från den dagliga service 
äldre är beroende av. I det långa loppet kommer det bli oerhört dyrt för kommu-
nen eftersom det just är kommunen som har huvudansvar för vård och omsorg 
för äldre. Att då förlägga boende så långt från dagligvaruhandel, vårdcentral, 
apotek,kommunhus, bibliotek mm så att till och med den bara något fysiskt ned-
satta personen inte själv kan ta sig dit vittnar om dålig planering. Den perifera 
placeringen gör också att besökande blir beroende av bil för att nå sina nära och 
kära, något som står i strid med planerna på att minska biltrafik.

Miljöpartiet Öckerö anser att det vore väsentligt mycket bättre att utnyttja nya 
Öckerö centrum eller den mark som frigörs när Ankaret och Minnesten rivs för 
placering av boende för seniorer.

Som andra skäl till detta ställningstagande är att vi värnar om bevarandet av 
orörd natur och naturmiljön kring det populära badet i Hjälvik.

Kommentar
Angående trafiksituationen och närhet till service se svar till ”Trafik” under 
”Tematiska svar” på sidan 39-40.

Planuppdraget upprättas i linje med de politiska beslut som fattats kring 
planbesked och beslut om samråd. Inom ramen för detta planarbete ingår 
inte att studera lämpligheten för att bebygga seniorbostäder vid Ankaret och 
Minnessten. 

Öckerö Ö-råd

Synpunkter 
1. 

Området är idag ett stycke tämligen orörd natur som skänker en känsla av att 
komma ut i det fria. Inte bara badande utan människor som promenerar på 
slingan njuter av omgivningarna. En byggnation av nu planerat utseende skulle 
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dominera miljön och totalt ta bort känslan av att vara ute i naturen. Besökare vid 
badplatsen kommer troligen istället att uppleva obehag av att känna sig iakttagna 
från boende i komplexet.

2. 

Byggnadens storlek samt att den kommer att ligga nära vägen och ha en avsevärd 
höjd kommer att ”privatisera” miljön. Att befinna sig nära en så imponerande 
huskropp kommer att upplevas som om man gör intrång på privat område vid 
passage.

Båda dessa intryck; dominerande och privatiserade har tidigare i KF proto-
koll 2015 klart uttalats skall undvikas vid framtida byggnation.

3. 

Avstånd till vårdcentral, livsmedelsbutik, systembolag och busshållplats torde 
innebära att boende i det nu planerade komplexet inte kommer att kunna gå till 
sitt mål eller en ens till närmaste busshållplats ca 750 m bort dvs inte nyttja 
kollektivtrafik. Viljan att nyttja flexlinjen till busshållplatsen medför en planering 
och obekvämlighet som förmodligen många vill undvika. Utan tvekan kommer 
istället ärenden att företas med eget fordon vilket kommer att öka trafiken. Detta 
inom ett badplatsområdet där inte minst barn kommer att röra sig fritt. 

Avståndet till all form av service och som följd av detta en ökad trafik inom ett 
badplatsområde är ett starkt skäl att inte bebygga området med hus för 55+ och 
kanske inte alls.

4. 

Enda tillfarten till Hjälvik är via Norgårdsvägen. Denna väg är redan idag hårt 
trafikerad med t ex skakningar inomhus i fastigheter längs vägen. Skulle dessut-
om planer för byggnation i Norra Brevik realiseras kommer trafiksituationen att 
förvärras. I området förekommer dessutom ofta sportevenemang varvid trafi-
ken kraftigt ökar. Samma ökning kan ses under vackra sommardagar då antalet 
badande ofta blir stort. Det finns inte heller längs hela vägens sträckning GC-väg 
vilket ytterligare ökar risken för olyckor. 

Trafikutredning för närområdet (inte bara påverkan på väg 155) är nödvändig 
innan vidare planering av byggnation sker. Situationen är inte sådan att trafiklös-
ningar kan komma ”längs resans gång” vilket har uttryckts av kommunpolitiker.

Frågor
A. 

Sedan 1949 finns på del av den nu gällande tomtmarken tillstånd för att uppföra 
hotell/ pensionat av en mindre storlek, av ritningar att döma ca 8x12 m samt 6 m 
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högt. På var sida om tomten finns parkområde/allmän platsmark utmärkta. Dess-
utom är byggrätten på själva tomten starkt begränsad då huskroppen är omgiven 
av s k prickmark vilken har restriktioner för nyttjande.  
Tanken hos dåvarande beslutsfattare verkar ha varit att möjliggöra uppförande av 
en diskret byggnad, omgiven av grönytor och som väl smälte in i omgivningarna. 
Den tanken borde överförts till dagens planer.

De två omgivande markområdena har sedermera försålts/avtalats bort med 
exploatör. Denne vill hårdexploatera den befintliga marken genom byggnation i 
stort sett ut till samtliga markavgränsningar. Utformningen av konceptet följer 
en redan färdig mall och är inte på något vis anpassad till den miljö som finns i 
Hjälvik.

Enligt PBL 8 KAP 9 § skall ”byggnader placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads-eller landskapsbilden och till natur-och kulturvär-
den på platsen.”

B. 

Landskapet runt detaljplanetomten klassa med höga naturvärden. Detaljplanen 
från 1949 och även planbeskedet 2014 talar om hotell-och restaurangverksamhet. 
En sådan affärsverksamhet är tillfällig, delvis säsongsbetonad, vilket i mindre 
utsträckning skulle belasta intilliggande skyddsvärda områden. 
Ett permanent boende med 100-talet personer kommer att på ett helt annat sätt 
innebära nyttjande/slitage på dessa skyddsvärda områden. 

Fråga: finns planerade åtgärder för att säkerställa information/riktlinjer på hur 
dessa skyddsvärda områden får användas ?

C.

Hänvisningen till undantaget 5 i strandskyddsbestämmelserna , området ”behö-
ver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan till-
godoses utanför området”, uppfattar Ö-rådet kunna tolkas på ett helt annat sätt. 
Det allmänna intresset är snarare att behålla området i sitt nuvarande skick till 
glädje för badande, promenerande och besökande allmänhet! Viss kan ett senior-
boende placeras på annan plats, kanske t o m borde placeras på annan plats med 
närhet till service av olika slag, förslagsvis inom nya Öckerö Centrum. 

Fråga: delar Länsstyrelsen kommunens uppfattning om vilket intresse som bör 
prioriteras?

D. 

Vid andra ärenden i kommunen där bygglovsansökan innehållit pool har kommu-
nens Va -enhet meddelat att poolen inte får fyllas med kommunalt vatten.
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Fråga: hur ställer sig Va-enheten till fyllnad av planerad pool inom seniorbo-
endet? Skall poolen möjligtvis fyllas med havsvatten ? Behövs inte i sådana fall 
tillstånd ?

E. 

Området tangerar en tänkt gräns för Yttre Skärgården enligt kommunens 
kulturmiljö program. Denna gräns är inte en exakt uppritad linje enligt vad Ö-rå-
det kan läsa sig till. Under alla omständigheter är området beläget i en känslig, 
kustnära del av ön Öckerö och borde omfattas av samtliga de hänsyn som skall 
tas i sådana områden, till gagn för naturen, människor och deras upplevelser av 
omgivningen. Sådana hänsyn finns i angivna i kap 2 PBL och i 4 KAP MB.

Avslutningsvis vill Öckerö Ö-råd påpeka att det främst är den okänsliga, avvi-
kande utformningen och storleken av de föreslagna byggnaderna som vi inte ser 
positivt på. En annan planlösning gällande dessa faktorer och en bättre anpassad 
arkitektonisk utformning som bättre passar in i miljön skulle kunna uppföras.

Kommentar
Avseende trafik och närhet till kollektivtrafik, se kommunens kommentar till 
”Trafik” och ”närhet till service och kollektivtrafik” under ”Tematiska svar” 
på sidan 40-41. 

Avseende byggnationens påverkan på landskapsbilden, utformning och dess 
upplevda dominans och storlek, se kommunens kommentar till ”Byggna-
tionens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
rubriken ”tematiska svar” på sidan 36-38.

Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9  i detta dokument. 

Planförslaget har omarbetats och innhåller inte längre någon yta för simbas-
säng. 

Planområdets östra del är i granskningshandlingarna utpekade som natur-
mark. 

I kommunens naturvårdsprogram del 2 ”åtgärdsplan” anges att Öckerö 
kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och utvecklandet av den biologiska 
mångfalden i kommunen, bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårds-
arbetet så att framtida generationer får uppleva en lika stor artrikedom och 
spännande miljö. Det finns för Hjälvikområdet inga konkreta riktlinjer för 
hur de skyddsvärda områdena får/ska användas. Kommunen har ansökt och 
beviljats bidrag för en restaurering av Rördammen i samarbete med om-
kringboende och ideella krafter i kommunen. 
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Exploatören har meddelat att den avser att i samband med exploatering ge 
ett frivilligt bidrag till naturvården kring Rördammen. 

Öckeröarnas Naturskyddsförening 
Öckeröarnas Naturskyddsförening har tagit del av utställningsmaterial för 
Hjälvik och lämnar följande svar, vilket även är detsamma som för Norra Brevik. 

För Öckeröarnas Naturskyddsförening är det en självklar uppgift att värna de 
något större områden som fortfarande är tämligen orörda. Speciellt ömmar vi 
för strandnära mark som inte är exploaterad. Just hav/strand är de områden som 
allmänt hyser störts biologisk mångfald. Vattenmiljön och de arter som lever där 
är ofta beroende av den närliggande stranden och tvärtom. Det är därför viktigt 
att strandremsan inte är alltför smal.  

Föreningen har också människors välbefinnande i fokus, och det är uppenbart att 
människor uppskattar att kunna röra sig fritt nära stränder. Alltför näraliggande 
bebyggelse påverkar starkt den naturupplevelse det är att vandra längs havsstran-
den. 

Det är också uppenbart att om man förlägger bostadsbyggande i områden där 
kollektivtrafiken inte är säkerställd för framtiden, leder det till ett samhälle som 
är starkt bilberoende. Öckeröarnas Naturskyddsförening har inget emot att be-
folkningen i Öckerö kommun ökar, men anser att det skall göras i områden som 
har tät kollektivtrafik och genom förtätning av redan bebyggda områden.

Kommentar
Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9  i detta dokument. 

Avseende trafik, närhet till kollektivtrafik och platsens lämplighet, se kom-
munens kommentar till ”Trafik” och ”närhet till service och kollektivtrafik” 
under ”Tematiska svar” på sidan 39-41. 

Angående synpunkter om rekreation se kommunens kommentar till ”Natur 
och rekreation” under tematiska svar på sidan 38-39.
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Företag

Göteborg Energi AB
Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda samråd och 
lämnar följande synpunkter. 

Göteborg Energi GothNet AB
Gothnet inga ledningskonflikter och inget att erinra. 

Kommentar
Noterat. 

Ellevio AB 

Yttrande 
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 
följande. 

I närheten till aktuellt område, söder ut, har vi befintliga 6kV jordkabelledningar 
samt 0,4kV jordkabelledningar söder om området i anslutning till Hummerviks-
vägen samt dess förlängning upp till Norgårdsvägen. 

För att klara områdets tillkommande elförsörjning krävs ny(a)  
nätstation(er)/transformatorstation(er) inom planområdet för att tillgodose öns-
kat behov. Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta bygg-
nadsdel får ej understiga 5 meter.  
Vi önskar tilldelning av E-område med tillfartsmöjlighet på lämplig plats inom 
planområdet. Gärna i anslutning till parkeringsområde, teknikhus, servicebygg-
nad eller liknande. Utöver ny nätstation/transformatorstation tillkommer då även 
nya 6kV och 0,4kV jordkablar till dessa. 

Vi önskar även i god tid att bli kontaktade av exploatören för eventuell samord-
ning och samförläggning i området. 

Om befintlig anläggning måste flyttas eller ändras, tillfälligt eller permanent, får 
den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. För att vi ska 
kunna genomföra en eventuell flytt måste vi få tillgång till ny lämplig placering 
samt erhålla nödvändiga tillstånd. 



Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 & 2:200   
|   Samrådsredogörelse 2020-05-15   |   Dnr 0008/17

Sida 36/45

För uppgift om befintliga ledningars läge vänligen använd Ledningskollen. Det är 
en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås via www.ledningskol-
len.se. 

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Kommentar
Ellevio tilldelas ett E-område för transformatorstation. 

Tematiska svar 
Nedan redovisas de synpunkter som återkommer i flertalet inkomna synpunkter. 
Rubrikerna är rangordnade utifrån de vanligast förekommande synpunkterna.

Byggnationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden
Förslaget stämmer väldigt dåligt överens med det beslut som fattades av kom-
munfullmäktige i november 2015. I beslutsunderlaget står det följande:

”De behandlade fastigheternas natursköna läge bör beaktas och en framtida de-
taljplan bör se över byggnadernas lokalisering, storlek och utformning. Det är av 
stor vikt att byggnaderna inte upplevs som privatiserande och dominanta i områ-
det”. 

Det förslag som presenteras står i direkt konflikt med denna skrivning. Den 
tänkta bebyggelsen är för hög och för dominerande. Att hela området blir kvarter-
smark innebär en total privatisering av aktuellt område. 

Det går inte att exploatera fler delar av Öckerö utan att förstöra det vackra som 
finns kvar. 

Utformningen av byggnationen påminner om forna Östtyskland och Sovjet. En 
betong koloss passar inte in. Denna arkitektur hör inte hemma i skärgården. 
Varför kan man inte bygga byggnader som påminner en om att man är i skärgår-
den istället? Hade byggnationen bättre anpassats till landskapet och miljön så 
hade det kunnat vara ett bra förslag. Kommunens kulturmiljöprogram anger att 
man skall ta hänsyn till den befintliga omgivningen när man kompletterar bebyg-
gelsen. Det anges också att den yttre skärgården ska hållas fri från exploatering. 
Planförslaget strider i högsta grad mot kulturmiljöprogrammet i detta avseende. 

Planen tar inte hänsyn till det som anges i PBL 2 kap. 3 §: 
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Planläggning enligt denna lag skall med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
bla. främja:

1. En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-
gelse, grönområden och kommunikationsleder. 

Planen tar inte heller hänsyn till det som anges i PBL 8 kap. 9 §: 

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Tomten ska anordnas så att: 1. Naturförutsättningar så långt möjligt 
tas till vara 2. Betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte upp-
kommer 

Kommentar
Planförslaget har sedan samråd omarbetats och minskats ner i omfattning. 
Volymen har minskats ner från en största byggnadsarea på 3450 m2 till 
en största byggnadsarea på 700 m2. Därutöver möjliggörs för 40 m2 kom-
plementbyggnad som ska nyttjas för avfallshantering och för cykelgarage. 
Antalet lägenheter har sedan samrådet minskats ner från ca 50 lägenheter 
till ca 27 lägenheter. Höjden på byggnationen sänks från en högsta tillåten 
nockhöjd över nollplanet på +18,2 meter till +12 meter. Byggnationen delas in 
i tre stycken byggnadskroppar med gavelmotiv placerade mot badplatsen. 

Omfattningen av byggnationen utgår ifrån gällande plan avseende bygg-
nadsarea. Högsta tillåtna nockhöjd på aktuellt förslag är ca 3 meter lägre än 
vad byggrätten i gällande plan möjliggör för.   

Utformningen av byggnationen har sedan samrådet omarbetats. Det nya 
förslaget hämtar inspiration ifrån bohuslänsk bostadshustradition med 
exempelvis sadeltak i röd matt färg, ljus träfasad och en tydligt markerad 
sockelvåning. 

Den tilltänkta byggnationen kommer i viss mån att påverka landskapsbilden 
och upplevelsen av badplatsen. Kommunen anser dock att det nya föreslaget 
i mindre utrsträckning påverkar badplatsen. Kommunens bedömning är att 
badplatsen fortsatt kan nyttjas för sitt ändamål. 

Kommunens bedömning är att hänsyn tagits till 2 kap. 3 § och 8 kap. 9 § PBL 
(plan- och bygglagen). 
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I kulturmiljöprogrammet anges att landskapstypen mellanskärgård om-
fattar alla tätorter i Öckerö kommun förutom nordöarna. Föreslaget plan-
område angränsar till befintlig tätortsbebyggelse i sydlig, västlig och östlig 
riktning.  Det anges också i samma program att landskapstypen mellan-
skärgård omfattas av detaljplaner. Planområdet för detaljplan Hjälvik om-
fattas sedan tidigare av två stycken detaljplaner. Kommunens bedömning är 
att planförslaget inte strider mot kommunens kulturmiljöprogram. 

Viss privatisering av området kommer ske då marken blir ämnad för bostä-
der. I och med att volymen minskats ner med 2750 m2 lämnas större ytor 
oexploaterade. Vidare pekas den östra delen av detaljplanen ut som allmän 
plats naturmark på plankartan i det nya förslaget.  

Natur och rekreation
Naturmarken bör bevaras. Den direkta närheten till Rördammen och dess unika 
natur gör så kraftig exploatering helt förkastlig. Det är ett nationellt intresse att 
hålla den yttre skärgården fri från exploatering. Slopa detaljplanen för Hjälvik 
och gör Rördammen/Hjälviksområdet till Sveriges 34:e naturrum.  

Det behövs områden för avkoppling och samvaro i vardagen. En exploatering av 
området skulle innebära att ett populärt promenadstråk förstörs.

Har ett beaktande av miljökompensation enligt miljöbalken gjorts? Man bör ock-
så göra en fördjupad utredning över ett helår vilka djur som rör sig i det planerade 
området. 

Det öppna kustlandskapet är värdefullt för invånarnas möjligheter till rekrea-
tion, för besöksnäringens attraktionskraft och är en unik tillgång för kommunen. 
Kommunerna har ett ansvar för att kulturmiljön och kulturarvet tas tillvara i 
den fysiska planeringen, bland annat vid förändringar som ny- eller ombyggnad 
av enskilda byggnader och förändringar av hela miljöer. Att göra en sådan skarp 
förändring i landskapsarkitekturen är alltför ovarsamt. Planförslaget bidrar till 
en försämrad ö-känsla. 

Kommentar
Kommunen instämmer i att det är av stort intresse att hålla den yttre skär-
gården fri från exploatering. Planområdet är beläget inom landskapstyp 
”mellanskärgård” och påverkar således inte landskapstypen yttre skärgård.



Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 & 2:200   
|   Samrådsredogörelse 2020-05-15   |   Dnr 0008/17

Sida 39/45

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun beslutade 2015-11-26 (KF § 121) att ge 
positivt planbesked för att pröva möjligheten för att uppföra ett seniorbo-
ende. En naturinventering är utförd inom planområdet och det bedöms inte 
finnas så höga naturvärden att området är olämpligt för bebyggelse. Plan-, 
bygg- och miljöenheten har inte inom ramen för detta projekt till uppdrag att 
undersöka lägen för nya naturrum, utan arbetar utifrån kommunfullmäkti-
ges beslut från 2015. 

Kommunen bedömer inte att det finns sådana naturvärden på platsen att mil-
jökompensation så som det hanteras i miljöbalken krävs. 

En exploatering av området kommer i viss mån att påverka rekreationsom-
rådet Hjälvik. Kommunens bedömning är dock att detta är acceptabelt då 
det fortsatt kommer finnas goda möjligheter till rekreation vid Rördammen 
och Hummerviken åt väst och sydväst samt vid Trollviken och Stångefjäll 
norr om planområdet. 

En naturvärdesinventering har i  ett tidigt skede tagits fram av Naturcen-
trum AB. Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera 
naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område.   
En helårsutredning över vilka djur som rör sig i området kommer därför inte 
tas fram. 

Angående påverkan på landskapsbild se kommunens kommentar till ”bygg-
nationens storlek, höjd, utformning och påverkan på landskapsbilden” under 
”tematiska svar” på sidan 36-38.   

Trafik
Trafiksituationen är otillräckligt utredd. Norgårdsvägen är redan idag belastad 
med trafik bland annat till badplatsen, idrottsplatsen och Kärrsviks återvinnings-
station. Möjligheterna att bredda vägen måste anses som obefintliga. En utbygg-
nad av området skulle innebära en kraftigt ökad belastning av vägen och leda till 
en på sikt ohållbar situation.  På sommaren står bilar parkerade hur som helst 
längs vägen från Göstahallen till Hummerviken. Parkeringen vid idrottsanlägg-
ningen räcker inte till.  

Att det skulle bli 0,7 bilar per lägenhet är inte rimligt. Den generationen som är 
tänkt att bo i bostäderna använder mer än 1 bil per person. Det är inte realistiskt 
att tro att en bilpool skulle minska bilanvändandet.

Hur påverkan på väg 155 skall kunna minskas måste redovisas. Det räcker inte 
att hänvisa till en åtgärdsvalsstudie. Har färjetrafiken kapacitet att hantera denna 
ökningen av trafik? 

Planförslaget är inte förankrat i kommunens trafikstrategi där följande anges: 
”För utbyggnad ska kunna ske på ett långsiktigt hållbart sätt bör byggnation ske i 
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kollektivtrafiknära lägen, om inte bör kommunens gång- och cykelvägar ha bättre 
standard och utbredning än i dagsläget”. 

Kommentar
Planförslaget för Hjälvik avviker delvis från kommunens trafikstrategi som 
anger att 90 procent av all nybyggnation ska planeras inom 300 meter ifrån 
närmaste hållplatsläge. Närmaste hållplatsläge ligger ca 750 meter ifrån 
planområdet, vilket är relativt långt. 

I planförslaget regleras parkeringstalet till 0,7 p-platser per lägenhet och 
boendet kommer ha tillgång till en samägd golfbil för lokala resor. 

En gång- och cykelväg är planerad längs Norgårdsvägen från Valemossen 
till Rördammsvägen. I samband med exploatering av Hjälvik föreslås att 
en gång- och cykelväg anläggs norr om Norgårdsvägen som kan samman-
kopplas med planerad gång- och cykelväg vid Rördammsvägen. Kommunen 
bedömer därför att avsteget ifrån kommunens trafikstrategi är acceptabel. 
Att en gång- och cykelväg anläggs bedöms också förbättra parkeringssitu-
ationen vid Hjälvik på sommaren då det förbättrar möjligheten får kommu-
nens invånare att gå eller cykla till badplatsen.  

Med hänvisning till ovan nämnda bedömer kommunen att angivet parke-
ringstal på 0,7 p-platser per lägenhet är rimligt. 

Angående väg 155 och färjetrafikens kapacitet, se kommunens kommentar 
till Länsstyrelsen på  9-10.

Närhet till service, kollektivtrafik och platsens lämplighet 
Det är direkt olämpligt att exploatera denna plats. Kommunen bör hitta en annan 
plats som ligger närmre service och kollektivtrafik. Eftersom marken på öarna är 
starkt begränsade är det en absolut nödvändighet att fokusera på realistiska och 
klimateffektiva lösningar. Byggnation måste ske på de område där hållbarhet och 
respekt kan stå i fokus. Kommunens politiker bör stoppa detta projekt. Kan inte 
kommunen istället uppföra ett seniorboende på Minnessten, Ankaret eller Öckerö 
nya centrum?  

Med tanke på det långa avståndet till kollektivtrafik är platsen olämplig för bygg-
nation av ett 55+ boende. Att bygga seniorboende är positivt men inte att placera 
det avsides och bidra till segregation. 
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Kommentar
Närmaste busshållplats ligger ca 750 meter ifrån planområdet vilket är rela-
tivt långt. Bostadsrättsföreningen kommer ha tillgång till en samägd golfbil 
som möjliggör och bidrar till mer planerade och samordnade resor och färre 
spontana resor. En gång- och cykelväg är planerad längs Norgårdsvägen 
från Valemossen till Rördammsvägen. I samband med exploatering av 
Hjälvik föreslås att en gång- och cykelväg anläggs norr om Norgårdsvägen, 
som kan sammankopplas med planerad gång- och cykelväg vid Rördamms-
vägen. En utbyggnad av gc-väg bedöms ge goda möjligheter till att använda 
cykel för lokala resor och för att ta sig till närmaste hållplats. 

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun beslutade 2015-11-26 (KF § 121) att ge 
positivt planbesked för att pröva möjligheten för seniorboende. Under sam-
rådet har det inte inkommit sådana synpunkter och ändrade förutsättningar 
att området bedöms som olämpligt för bebyggelse. Planuppdraget upprättas 
i linje med de politiska beslut som fattats kring planbesked och beslut om 
samråd. Inom ramen för detta planarbete ingår inte att studera lämplighet-
en för att bebygga seniorbostäder vid Ankaret, Minnessten eller Öckerö nya 
centrum.

För synpunkt som segregation se svar till ”övriga vanligt förekommande 
synpunkter” under ”tematiska svar” på sidan 42-44. 

Badplatsen 
Det är viktigt att bevara badplatsen. Det är en viktig mötesplats där människor 
i alla åldrar träffas. Att bygga så pass stort i närheten av kommunens enda kom-
munala och handikappanpassade badplats är olämpligt. Den typ av exploatering 
som föreslås kommer upplevas som en kvalitetsförsämring av badplatsen och står  
i konflikt med kommunens strategier gällande turism och en aktiv besöksnäring. 

Med tanke på byggnationens närhet till badplatsen så kommer badplatsens besö-
kare känna sig övervakade när de är där. 

Kommentar
Se kommentar till ”natur och rekreation” och  under ”tematiska svar” på 
sidan 38-39. 

Strandskydd
För genomförandet av aktuellt planförslag krävs dispens från aktuellt strand-
skydd. Då den äldre planen upphävs och ersätts av en ny detaljplan återinträder 
ett strandskydd om 100 meter som delvis berör den nya planen och byggnationen.
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Ett av de argument som används som skäl för dispens och upphävande av strand-
skydd är: ”Det är ett angeläget allmänt intresse”. Hur kan en privat exploatering 
av denna platsen vara ett angeläget allmänt intresse? 

Kommentar
Länsstyrelsen anser att kommunen har angett godtagbara skäl för upphä-
vande av strandskydd. Se sidan 9. 

Avseende att det är ett angeläget allmänt intresse att tillskapa seniorbostä-
der, se svar till ”övriga vanligt förekommande synpunkter” nedan.  

Övriga vanligt förekommande synpunkter
Planen är inte förenlig med kommunens översiktsplan eller bostadsförsörjnings-
program.

Kommunens politiker bör stoppa detta projekt. Kan inte kommunen uppföra ett 
seniorboende på exempelvis Minnessten, Ankaret eller Öckerö nya centrum istäl-
let?  

Vi ställer oss frågande till skrivelsen: ”Förslaget är av begränsad betydelse och 
saknar allmänt intresse” 

Dessa bostäder kommer inte säljas till äldre i kommunen som behöver bostäder 
utan till kapitalstarka människor från andra kommuner. Det är en stor risk att 
bostäderna kommer bli sommarboende för dessa kapitalstarka människor. Är det 
något som behöver byggas så är det billigare bostäder för unga. Prioritera bostä-
der för ungdomar istället. 

Ett flertal personer uttrycker att det är fruktansvärt att kommuninvånarna inte 
fått möjlighet att bedöma planen tidigare. Att folkvalda representanter befinner 
sig så långt fram i beslutsprocessen som dessutom står i direkt motsats till etable-
rade riktlinjer (se kulturmiljöprogrammet och kulturminnesprogrammet. Detta 
menar många leder till ett stort misstroende mot tjänstepersoner och politiker. 
De menar att misstroendet kommer att öka om planen antas. Ett antal personer 
hävdar också att det förekommer jäv bland kommunens politiker. 

Skulle man kunna göra en undersökning bland kommuninvånare hur man vill bo 
när man blir äldre?

Har reningsverket kapacitet att hantera all tillkommande bebyggelse? 

En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning borde upprättas. 
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Kommentar
Planens förfarande ändras från standardförfarande till utökat förfaran-
de, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 § 3 st. och proposition 
2013/14:126, då det under samrådet uppmärksammades att planförslaget är 
av intresse för allmänheten. Sedan planförslaget var föremål för samråd har 
Öckerö kommun antagit en ny översiktsplan. Planförslaget har stöd i kom-
munens nya översiktsplan. 

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun beslutade 2015-11-26 (KF § 121) att ge 
positivt planbesked för att pröva möjligheten för seniorboende. Under sam-
rådet har det inte inkommit sådana synpunkter och ändrade förutsättningar 
att området bedöms som olämpligt för bebyggelse. Planuppdraget upprättas 
i linje med de politiska beslut som fattats kring planbesked och beslut om 
samråd. De krav som anges för detaljplaneprocessen i plan- och byggla-
gen är uppfyllda. Den formella dialogen med medborgare sker i samrådet, 
genom samrådshandlingen, där alla ges möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Inom ramen för detta planarbete ingår inte att studera lämplighet-
en för att bebygga seniorbostäder vid Ankaret och Minnesten. 

Att planförslaget är av betydande intresse för allmänheten betyder att 
planförslaget berör en större krets än den som underrättas om planförsla-
get i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till planområ-
det. Att det är ett angeläget intresse för kommunen att tillskapa boende för 
äldre anges i kommunens bostadsförsörjningsprogram och är kopplat till 
att andelen 65+ är prognosticerad att öka med cirka 16 procent fram till år 
2020. Kommunens bedömning är att planförslaget är i linje med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

Frågor kring eventuellt jäv regleras inte i detaljplan.

Angående reningsverkets kapacitet, se kommunens kommentar till Länssty-
relsen på sidan 9-10.   
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Kommunen kan i väldigt liten utsträckning styra vem som får köpa eller 
hyra en bostad eller inte. Genom ÖFAB (det kommunala bostadsbolaget) kan 
kommunen dock påverka produktion och förvaltning på den lokala bostads-
marknaden. Kommunen kan i samband med markanvisning av egen mark 
ställa krav på innehåll. Plan- och bygglagen medger dock inte möjligheten 
att styra upplåtelseformer, dvs, hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Det 
kommunala bostadsbolaget kan dock säkerställa behovet av hyresrätter och 
bostäder till grupper med särskilda behov. Inom Hjälvik och det här plan-
förslaget är det dock privata exploatörer som äger och bygger ut området 
och kommunen kan därför inte påverka vem som bosätter sig i området. 
Kommunens instrument för att stimulera rörelse på bostadsmarknaden och 
bostadsbyggande är därför att planlägga mark för bostäder i olika former 
(flerbostadshus, radhus, småhus o.s.v.).  Detta är också ett av kommunens 
planinstrument för att förebygga segregation.

I detaljplaneprocessen ingår att ta fram en behovsbedömning. Syftet med 
behovsbedömningen är att säkerställa huruvida planförslaget innebär en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunens bedömning är att förslaget 
inte innebär betydande påverkan på miljö och att en miljökonsekvensbe-
skrivning därför inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens 
åsikt, se Länsstyrelsens yttrande på sidan 9.   

Revidering av förslaget
Till följd av inkomna yttranden har planförslaget reviderats. De största föränd-
ringarna i planförslaget efter samråd är:

• Största tillåtna byggnadsarean sänks från 3450 m2 till 700 m2. 

• Högst tillåtna nockhöjd justeras ned från + 18,2 meter till + 12 meter. 

• Utformningsbestämmelser införs på plankartan för att uppnå en byggnation 
som hämtar inspiration ifrån traditionell bohuslänsk bostadshustradition. 

• Planområdets östra del pekas ut som allmän plats naturmark. 

• Plankartan kompletteras med ett E-område för en transformatorstation.  

• Plankartan justeras och möjliggör för en högre översvämningsmur.

• Plankartan kompletteras med en upplysning om att uppförande av översväm-
ningsskydd enligt miljöbalken betraktas som markavvattning och att det 
krävs dispens och tillstånd från Länsstyrelsen för att uppföra översvämnings-
skyddet 
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• Planbeskrivningen kompletteras med nya illustrationsbilder som redovisar 
byggnationen ifrån gatunivå. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en text om skyfall 

• Planbeskrivningen kompletteras med avsnitt om MKN luft

• Höjd angavs i samrådshandlingarna i höjdsystem RH2000. Öckerö kommun 
använder höjdsystem RH00. Samtliga höjdangivelser har därför justerats ned 
i plankartan med 10-20 cm. Justeringen innebär endast en korrigering i diffe-
rensen mellan de olika höjdsystemen. 

 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2020-05-15

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                                Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun


