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PBL (2010:900), ändringar SFS 2014:900, planer påbörjade efter 2015-01-01

Utökat förfarande
Ändringar jämfört med normalt planförfarande:

- Förslaget kungörs inför samråd
- Samrådskretsen får begränsas
- Samrådet ska vara minst tre veckor
- Inför granskning sker en underrättelse istället för som tidigare kungörelse 
(vid byte av planförfarande från standard till utökat sker kungörelse inför granskning) 
- Granskningstiden ska vara minst tre veckor
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Avsikten med ändringen
Avsikten med ändringen är att anpassa 
detaljplan för del av Aröd 1:241 m.fl. 
till nya förhållanden genom att möjlig-
göra etablering av olika verksamheter i 
området. 

Avvägning
Kommunen bedömer en ändring lämp-
lig då den ryms inom syftet för gällande 
detaljplan och stämmer överens med 
Tjörns kommuns översiktsplan, anta-
gen 2013. 

Området planerades som industriom-
råde med specificering byggvaruhandel. 
Verksamheten har med åren minskat 
till ytan samtidigt som behov av mark 
för andra verksamheter har uppstått. 
Översiktsplanen beskriver kommunens 
avsikt att verka för nyetablering av      
lokala mindre verksamheter.

Genom att samnyttja redan exploate-
rad mark för industriverksamhet med 
andra verksamheter kan god resurs-
hållning av mark ske samtidigt som ett 
allmänt behov av verksamhetsmark i 
området kan tillgodoses. 

Planprocess
Ändringen av detaljplanen handläggs 
med standardförfarande. Förslag till 
ändring ställs först ut för samråd. Efter 
att eventuellt inkomna synpunkter be-
mötts och justeringar gjorts i planhand-
lingar ställs förslaget ut för granskning. 
Efter granskningen antar samhällsbygg-
nadsnämnden ändringen av detaljpla-
nen. Ändringen kan som tidigast antas 
våren 2023.

Samrådstiden är från 26 oktober 2022 
till 23 november 2022. 

Planhandlingar
• Reviderad planbeskrivning
• Reviderad plankarta
• Grundkarta (2022-09-07)
• Fastighetsförteckning (2022-09-06, Ej
digital)
• Undersökning om betydande miljöpå-
verkan (2022-05-20)

Förslaget till ändring befiner sig nu i 
samrådsskedet.



Dnr: 2020-186

Ändringen reglerad
Syftet med ändringen av detaljplanen 
är att möjliggöra förändring och utveck-
ling av befintliga industrifastigheter då 
ett allmänt behov finns av ny lokal verk-
samhetsmark. 

I plankartan upphör användning J1 -   
Industri, specificerat byggvaruhandel, 
för del av planområdet.

I plankartan införs användning Z - verk-
samheter för hela planområdet.

I plankartan införs användning H -     
detaljhandel för del av planområdet.

I plankartan upphör bestämmelse för 
reglering av markens anordnande -  
materialförråd samt upplag max 2 me-
ter för hela planområdet. Bestämmelser 
om materialförråd och upplag upphör i 
samband med att byggvaruhandel upp-
hör då dessa hörde samman. 

I plankartan görs en administrativ 
ändring från J K1 för förtydligande till J1 
K. Ändringen förtydligar att indexering
i form av nedsänkt siffra utgör en pre-
cisering av användning industri (J) till
byggvaruhandel (J1).

Ny genomförandetid för de planbe-
stämmelser som planändringen avser. 
är 5 år från att planen vinner laga kraft.

Konsekvenser
Ändringar av användning avser anpass-
ning till olika verksamheter i liten skala 
utan påverkan på bebyggelsens utform-
ning eller placerng.  Föreslagen typ av 
användning bedöms inte medföra miljö-
mässiga negativa konsekvenser. 

Ett genomförande av ändringen kan 
gynna fler lokala företag genom att 
dessa kan erbjudas mark till att driva 
sin verksamhet. Detta kan få positiva 
ekonomiska konsekvenser för hela 
kommunen. 

Vid etablering av lokala verksamheter 
kan nya arbetsplatser tillskapas inom 
kommunen samt nya mötesplatser vil-
ket kan ge positiva sociala konsekven-
ser. 

En undersökning har gjorts enligt mil-
jöbalkens 6 kapitel 5 § (SFS 1998:808) 
och det bedöms att ett genomförande 
av ändringen inte innebär en sådan 
betydande miljöpåverkan som 
föranleder en strategisk 
miljöbedömning följt av att en miljö-
konsekvensbeskrivning tas fram.




































