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INLEDNING
Bakgrund

Ägarna till fastigheterna Ävja 1:29 del 1 och 2 samt Mällby 1:29 har hos Tjörns
kommun ansökt om att få upprätta detaljplan för bostäder. Kommunen har ställt
sig positiv till förfrågan och låtit meddela att planarbetet ska starta med ett program för området och att en ny tillfartsväg till angränsande marina, Almösunds
Marina, ska utredas i samband med ny detaljplan.
Planprogrammets syfte och huvuddrag

Syftet med detta planprogram är att klarlägga förutsättningarna för utbyggnad av
ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheterna Ävja 1:29 och Mällby 1:29. Planprogrammet belyser olika utbyggnadsalternativ och tillfartsmöjligheter till marinan samt vilken påverkan de olika alternativen ger på omgivningen såsom eventuella störningar för närboende, påverkan på landskapsbilden, naturmiljön och friluftslivet m.m. Programmet belyser även vilka ytterligare utredningar som kan bli
aktuella i ett kommande planarbete.
I detta planprogram redovisas tre olika alternativ till bebyggelse på de båda fastigheterna Ävja 1:29 och Mällby 1:29 samt ny tillfartsväg till marinans område.
Samtliga alternativ innebär att trafiken till verksamheterna på marinans område
leds utanför befintligt bostadsområde.

PLANDATA
Lägesbestämning

Programområdet är beläget i Almösund på nordöstra Tjörn, ca 400 meter norr om
Myggenäs centrum och mellan 150 och 300 meter norr om väg 160. Programområdet nås från väg 160, via en parallell lokalgata och vidare på Almösundsvägen
genom befintligt villaområde. Programområdet gränsar till Almösunds Marina i
nordost, småbåtshamn med uppläggningsplats i öster och söder, villabebyggelse i
sydväst och väster samt skogsklätt berg i norr.

Programområdets läge i kommunen
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Programområdets läge
Areal och markägoförhållanden

Programområdet upptar en yta på ca 8000 kvm och omfattar i huvudsak tre privatägda fastigheter:
Ävja 1:29 del 1, en skogsremsa med en yta på 11 494 kvm, av vilken ca en fjärdedel ingår i detta program.
Ävja 1:29 del 2, ett trekantigt markområde med en yta på 2 088 kvm som i sin
helhet ingår i detta program.
Mällby 1:29, en del av hamnområdet med en yta på 13 891 kvm, omfattar både
mark och vatten. I huvudsak är det markområdet som ingår i detta program med
en yta på ca 2 000 kvm.
Utöver ovan redovisade fastigheter berörs andra fastigheter av de olika alternativen till tillfartsväg. Dessa fastigheter redovisas separat i samband med förslagen
längst bak i detta program.

Fastighetskarta med programområdet markerat
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

Tjörns gällande översiktsplan, ÖP 03, redovisar bl.a. kommunens framtidsplaner
genom rekommendationer för mark och vattenanvändning. Det aktuella programområdet ingår i området för Myggenäs – Almösund som beskrivs som ett tätortsoch närströvområde. Rekommendationerna för området är att tillkommande bebyggelse ska prövas i detaljplan. För övrigt framgår av översiktsplanen att kommunen önskar en måttlig ökning av befolkningen främst genom att koncentrera ny
bebyggelse till befintliga tätorter där service, vägar, vatten och avlopp finns utbyggt. Arbete med en ny översiktsplan har påbörjats under hösten 2008. Några
större förändringar vad avser rekommendationer för det aktuella programområdet
förväntas i dagsläget inte.
En förtätning av befintligt område enligt detta program följer därmed rekommendationerna i kommunens översiktsplan.
Detaljplaner

Det aktuella programområdet omfattas till största delen av en detaljplan från 1964
”Byggnadsplan för Ävja och Mällby i Valla socken”. Större delen av markområdena som berörs av de olika alternativen för tillfartsväg samt den norra delen av
skogsremsan Ävja 1:29 del 1, ligger utanför detaljplanelagt område. Ingen av fastigheterna Ävja 1:29 och Mällby 1:29 får bebyggas med bostadshus enligt gällande detaljplan. Enligt planens bestämmelser är de båda delarna av fastigheten Ävja
1:29 allmän plats, park. Mällby 1:29 är enligt planens bestämmelser avsedd för
småbåtshamn och får delvis bebyggas med byggnader som har en högsta byggnadshöjd på 2,5 meter. Övrig mark på fastigheten utgörs av s.k. punktprickad
mark som inte får bebyggas.

Utdrag ur gällande detaljplan med programområdet markerat
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Förordnanden

Delar av allmän plats i gällande detaljplan ”Byggnadsplan för Ävja och Mällby i
Valla socken” omfattas av förordnande enligt 113§ Byggnadslagen. Inget av de
markområden som föreslås för exploatering i detta program berörs av förordnandet. Eventuellt kan en mindre del av tillfartsvägen (via Slupgränd) till föreslagna
bostäder i alternativ C komma att beröras av förordnandet. Förordnandet måste
upphävas om en detaljplan omfattar detta område.
Planprogram för Almösunds Marina

Ett planprogram för Almösunds Marina, Ävja 1:119, togs fram 2003. Syftet med
programmet var att ge möjlighet att utveckla marinan bl.a. genom att möjliggöra
en utökning av byggrätter inom marinans område samt att finna ett nytt läge för
tillfart till marinan. Programmet har varit på samråd och en samrådsredogörelse
har upprättats 2003-10-06.
Övriga kommunala beslut

Kommunstyrelsen har i beslut 2005-04-28 tillstyrkt en förlängning av plantillstånd
för fastigheten Ävja 1:29. Därefter har intresseanmälan om upprättande av detaljplan för bostäder på fastigheten Mällby 1:29 inkommit till kommunen. I planprioriteringen som beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden ingår detta planarbete under förutsättning att de båda intressenterna för respektive fastighet samordnar sig i
en gemensam detaljplan och att en ny tillfartsväg till Almösunds Marina utreds.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB

I miljöbalkens 3 kap ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Programområdet berörs inte
av några riksintressen. Närmsta områden av riksintressen är Stigfjorden i väster och
farleden i öster. Stigfjorden omfattas av riksintresse för naturvården och friluftslivet
samt Natura 2000. Farleden omfattas av riksintresse för kommunikationer.
Alternativen i detta program påverkar inte något område av riksintresse.
Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB

Hela Tjörns kommun omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap ”Särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet”.
Dessa områden är enligt 4 kap 1 § i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte
påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Alternativen i detta program innebär en förtätning av befintligt tätortsnära bostadsområde. En exploatering enligt redovisade förslag bedöms inte påverka natur
- och kulturvärdena i området negativt. Inte heller inskränks det rörliga friluftslivet. Alternativen i programmet strider således inte mot hushållningsbestämmelserna.
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten,
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna ska
ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas
med utan fara för påtagliga olägenheter.
Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids idag eller är i närheten
av ett överskridande Ett genomförande enligt alternativen i detta program medför
inte att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Strandskydd enligt 7 kap MB

Enligt miljöbalken 7 kap 13 § råder strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur - och
växtlivet.
En exploatering enligt förslagen i detta program berör till en mindre del strandskyddat område, norra delen av skogsremsan på fastigheten Ävja 1:29, del 1. Vid
ett fortsatt planarbete ska en flyttning av gränsen för strandskyddet utredas vidare
och prövas av Länsstyrelsen.

Strandskyddsgräns
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Landskap, natur, bebyggelse och verksamheter

Almösund ligger i Myggenäsområdet på nordöstra Tjörn. Landskapet är småbrutet
med höga, skogsklädda berg omgivna av åkermarker eller vattenområden. För
länge sedan var bergen öar och åkermarkerna hav. De bitvis branta bergspartierna
är obebyggda och bevuxna med blandskog. Bebyggelsen i Almösund ligger i en
samlad grupp i huvudsak nedanför berget i det flackare området.

Marinan

Ävja 1:29, 1

Mällby 1:29

Småbåtshamnen

Ävja 1:29, 2

Flygbild över programområdet
Bostadsbebyggelsen i området är i huvudsak en småskalig villabebyggelse uppförd under 1960 - och 70 - talen. Enstaka äldre bostadshus finns i området nära
småbåtshamnen. Två marina verksamheter finns i direkt anslutning till programområdet, Almösunds Marina i nordost och en småbåtshamn i söder.
Småbåtshamnen på fastigheten Mällby 1:31 gränsar till bostadsbebyggelse. Inom
hamnområdet finns en öppen hårdgjord yta för båtuppläggning vintertid och bilparkering sommartid. Några mindre byggnader ligger inom området. Vattenområ-
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det är anlagt med båtbryggor. Småbåtshamnen har tillfart från väg 160 via en parallellgata.
Almösunds Marina ligger något avskiljt från bostadsområdet. Inom marinans område finns en stor, hårdgjord yta med plats för båtuppläggning vintertid och bilparkering sommartid. Båtbryggor ligger utmed kajkanten. Området är bebyggt
med ett par byggnader varav en större plåthall som ingår i marinans verksamhet
(Yathservice). Övriga byggnader på området hyrs ut för andra verksamheter; Lager för hårvårdsprodukter (Gocciani AB) samt försäljning av brandsläckare od.
(Eld och Vatten). Tillfart till området går via Almösundsvägen genom det befintliga bostadsområdet.

Ävja 1:29 del 1 och 2

Mällby 1:29

Programområdet från Almösundsvägen

Utsikt från skogsremsan

Skogsremsan, Ävja 1:29 del 1. Den del som ingår i detta program ligger på bergets sydsluttning och är skogbevuxen, i huvudsak med gran. En stenmur löper
utmed fastighetsgränsen i öster. Grannfastigheten i väster, Ävja 1:23 är bevuxen
med en ung björkskog i den del som gränsar till programområdet. Bergskanten i
öster och söder har en lägre växtlighet med bitvis fina enbestånd. Bergssluttningen
erbjuder fina utsiktsförhållanden mot Askeröfjorden och Tjörnbron i sydöst. Solljusförhållandena är mycket goda. Marken ligger med sin högsta del i norr på ca +
35 meter över havet och sin lägsta del i söder på ca +17 meter över havet. Fastigheten har inte direktanslutning till väg.
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Trekanten, Ävja 1:29 del 2, ligger söder om Almösundsvägen och utgörs av en
öppen och svagt sluttande gräsyta. Rester från stenmurar finns på fastigheten. Fastigheten ligger nära hamnen, relativt lågt i området och har fina utsiktsförhållanden. Solljusförhållandena är goda. Marken ligger med sin högsta höjd i norr på ca
+ 6 meter över havet och sin lägsta del i sydväst på ca +2 meter över havet. Fastigheten har direktanslutning till väg.
Mällby 1:29 ligger vid hamnen och består både av mark och vattenområde. Marken är delvis uppfylld och vattenområdet är anlagd med småbåtsbryggor. I detta
program behandlas endast landområdet och bryggorna. Sju sjöbodar/förråd är uppförda, varav tre sjöbodar ligger sammanbyggda med eget bryggdäck i fastighetens
västra del. Marken ligger med sin högsta del i väster på ca + 2 meter över havet
och sin lägsta del i öster på ca + 0,5 meter över havet. Fastigheten har direktanslutning till väg.
Kulturmiljö

Ingen utpekad kulturmiljö eller registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till programområdet.
Geoteknik och radon

Programområdet utgörs av både berg, mjukmark och utfyllnader i vatten. Programområdet ligger inom normalriskområde för radon. Bostadshus ska uppföras i
radonskyddande utförande, vilket är normalfallet i ett modernt bostadsbyggande.
En geoteknisk undersökning och bergteknisk undersökning bör utföras i samband
med ett fortsatt planarbete.
Risk för höga vattenstånd

De lägst belägna delarna av programområdet löper risk för översvämning vid höga
vattenstånd. Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för lägsta golvhöjd över
havet för bostadshus men arbete pågår för framtagande av riktlinjer.
I det fortsatta planarbetet bör det fastläggas en lägsta golvhöjd så att risk för översvämningar elimineras. En geoteknisk undersökning kan eventuellt kompletteras
med en utredning om detta.
Service

I Myggenäs, ca 500 meter från programområdet, finns tillgång till både kommersiell och offentlig service såsom dagligvarubutik, bensinstation, post och bank
samt förskola och LM-skola. Övrig offentlig och kommersiell service finns i tätorterna Kållekärr, Höviksnäs och Skärhamn. Högstadieskola finns i Höviksnäs och
gymnasium finns i Skärhamn och Stenungsund.
Friytor

Programområdet ligger i anslutning till berg och skog, hav, strand och hamn. Förutsättningarna för närrekreation är mycket goda. Badplats finns på Almön ca 1 km
från programområdet. Småbåtshamnar finns både i direkt anslutning till programområdet och på Almön. Skogs och bergsområdet som gränsar till programområdet
i norr genomkorsas av stigar för promenader och friluftsliv. Tillgängligheten till
strandområdet är god, båtbryggor och kajplatser är i huvudsak tillgängliga för allmänheten.
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Gator och trafik

Bilvägar
Väg 160 knyter samman Stenungsund med Orust och passerar strax söder om
programområdet. På väg 160 finns en rondell där trafiken fördelar sig mot Myggenäs centrum och Almösund. Från rondellen tar man sig till programområdet via
en gata som löper parallellt med väg 160 och därefter vidare på Almösundsvägen
genom befintligt bostadsområde. Stickgator från Almösundsvägen trafikmatar
bostadsbebyggelsen i de inre delarna av bostadsområdet. Almösunds Marina och
övriga verksamheter inom marinans område har sin tillfart via Almösundsvägen
genom befintligt bostadsområde. Småbåtshamnen har separat tillfart direkt från
parallellgatan i söder.

Karta – vägar
Trafik
Transporter till och från verksamheterna på marinans område utgörs i huvudsak av
personbilstransporter för anställda och besökande till och från respektive verksamhet. Marinans verksamhet innebär att biltrafiken ökar under sommarmånaderna när båtägarna använder sina båtar. Tunga transporter utgörs av en lastbilstransport per dag för lagerverksamheten, Gocciani AB. Båtar transporteras inte på väg
utan all iläggning och upptagning av båtar sker vid kajen på marinans område.
Marinan har egen kran för iläggningen och upptagningen. Vid enstaka tillfällen
kan större kran behöva hyras in. Den måste då köras till marinan via Almösundsvägen. Småbåtshamnen har sin tillfart från parallellgatan och trafik till och från
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småbåtshamnen passerar inga bostadshus. Även nyttjandet av småbåtshamnen är
säsongsbunden med mycket biltrafik under sommarmånaderna.
I ett fortsatt planarbete bör trafik till och från respektive verksamheter kartläggas
ytterligare.
Gång - och cykelvägar
Tjörns kommun prioriterar utbyggnaden av cykelvägar på Tjörn. Målsättningen är
att kommuninvånare och besökare ska kunna cykla säkert på hela ön. Cykelvägar
har anlagts längs hårt trafikerade vägar. Från programområdet finns cykelväg till
Myggenäs korsväg och från Myggenäs söderut via Kållekärr.
Kollektivtrafik
Vid Myggenäs korsväg, ca 1 km öster om programområdet, ligger busshållplats
och pendelparkering. Härifrån går bussar till Göteborg, Stenungsund, Orust och
övriga tätorter på Tjörn. Tjörns kommun har planer på att satsa på korsvägen som
en entrépunkt till Tjörn. Där planeras att kollektivtrafiken ska få en särskild betydelse och att omstigningsterminalen som idag ligger på Stenungsön ska flyttas till
Myggenäs korsväg.
Hälsa och säkerhet

Buller
Riksdagen fattade beslut 1997 om riktvärden för trafikbuller för bostadsbebyggelse. Riktvärdena för trafikbuller utomhus vid nya bostäder är 55 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
En översiktlig beräkning av buller från trafik på väg 160 har utförts. Beräkningen
visar att den föreslagna bostadsbebyggelsen i programområdets södra del ligger i
gränszonen för gällande riktvärde för den ekvivalenta ljudnivån. Den maximala
ljudnivån däremot ligger långt under gällande riktvärde. Eventuellt buller från
pågående verksamheter i anslutning till programområdet är inte kartlagt.
Vid ett fortsatt planarbete bör en mer detaljerad bullerberäkning utföras och förslag till bullerdämpande åtgärder redovisas om det visar sig behövas för att uppnå
gällande riktvärden.
Transporter av farligt gods
Väg 160 är primär transportled för farligt gods och väg 169 mellan Myggenäs och
Rönnäng är klassad som sekundär transportled för farligt gods.
Den föreslagna bostadsbebyggelsen i programområdet ligger mer än 200 meter
från väg 160 vilket bedöms som god marginal och en särskild riskanalys behöver
därför inte utföras.
Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten
Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns framdragna i området. Nya VAledningar planeras i området och en lokal tryckstegringsstation kan bli aktuell för
att klara lämpligt vattentryck till den föreslagna bebyggelsen. Brandpost finns på
Almåsvägen nära programområdet. Dagvatten rinner i öppna diken ner till havet.
I det fortsatta planarbetet bör en VA-utredning för hanteringen av dagvatten utföras.
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El och värme
El är framdraget i området men inte fjärrvärme. I kommunens energi – och klimatplan finns som mål att uppföra närvärmeverk i en tätort per år från 2008. De nya
husen kommer att värmas upp med enskilda lösningar t.ex. luftvärmepump e.d.

PROGRAMFÖRSLAGEN
Nedan redovisas tre alternativ till ny bebyggelse och ny tillfart inom programområdet. Alternativen beskrivs var för sig i följande textavsnitt, tillhörande
programskisser finns som bilaga sist i detta program.
ALTERNATIV A – PARHUS OCH BRYGGBOSTÄDER
Bebyggelse

•
•

Fastigheten Ävja 1:29 bebyggs med ca 10 parhus (18-20 lägenheter), varav
8 parhus i souterräng i det övre skiftet (remsan) och 2 hus (parhus eller
villor) i nedre skiftet (trekanten).
På fastigheten Mällby 1:29 uppförs 2 bostadshus (villor/parhus) i väster
där nuvarande sjöbodar finns. Sjöbodarna flyttas österut. Bostadshusen ges
tillgång till egen brygga.

Tillfart/Väg

•

•
•
•
•
•

En ny väg för Marinans och exploateringens behov anläggs längs med
norra gränsen av småbåtshamnen. Vägen anläggs till hälften på kommunägd mark (Mällby 1:26 och 1:49), till hälften på Mällby 1:31 (Småbåtshamnen).
Småbåtshamnen ges en ny entré i norr.
Nuvarande tillfartsväg till småbåtshamnen görs om till gång- och cykelväg.
För de nya parhusen på Ävja 1:29 anläggs en ny tillfartsväg på fastigheten
Ävja 1:23. Vägen ansluter till Almösundsvägen strax norr om Skonertgränd. Vägens största lutning beräknas till ca 15 %.
De nya husen på nedre skiftet av Ävja 1:29 (trekanten) får tillfart via Slupgränd.
De nya bostadshusen på Mällby 1:29 får tillfart från Almösundsvägen/nya
vägen.

KONSEKVENSER AV ALTERNATIV A
Fastighetsfrågor

•
•
•

Exploateringen av Ävja 1:29 kräver tillgång till mark på grannfastigheten
Ävja 1:23 avseende tillfartsväg.
Mällby 1:31 (Småbåtshamnen) behöver avstå viss mark för ny väg
(Marinans behov och den tillkommande exploateringen).
Del av Mällby 1:26 och 1:49 (kommunägd mark) tas i anspråk för ny väg.
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Markanvändning och verksamheter

•
•
•
•

Allmän plats/parkmark (Ävja 1:29, båda skiftena) planläggs för bostadsändamål i de delar som programmet illustrerar. Norra delen av övre skiftet
(remsan) planläggs inte.
För västra delen av Mällby 1:29 ändras markanvändningen från småbåtshamn (mark som inte får bebyggas) till bostadsändamål med byggrätt.
Byggrätt tillskapas även för flyttade sjöbodar.
Mällby 1:26 planläggs delvis för lokalgata.
Relativt tydlig åtskillnad mellan verksamheter och bostadsområden (frånsett Mällby 1:29). Den nya vägen utgör gräns. Ingen genomfartstrafik
genom hamnområdet. Småbåtshamnens expansionsmöjlighet begränsad.

ALTERNATIV B – UTVECKLA SMÅBÅTSHAMNEN
Bebyggelse

•
•
•

Fastigheten Ävja 1:29 bebyggs med 7-8 parhus (14-16 lägenheter), varav 7
parhus i souterräng i det övre skiftet (remsan) och 1 hus (parhus eller villa)
i nedre skiftet (trekanten).
På fastigheten Mällby 1:29 uppförs 2 bostadshus (villor/parhus) i väster
där nuvarande sjöbodar finns. Sjöbodarna flyttas österut. Bostadshusen ges
tillgång till egen brygga.
På den kommunala fastigheten Ävja 1:56 uppförs sjöbodar som ett led i att
utveckla småbåtshamnen.

Tillfart/Väg

•
•
•
•
•
•
•

En ny väg för Marinans och exploateringens behov anläggs längs med
norra gränsen av småbåtshamnen. Vägen anläggs i huvudsak på kommunägd mark.
Almösundsvägen rätas ut något för en rakare anslutning till den nya vägen.
Småbåtshamnen ges en ny entré i norr.
Nuvarande tillfartsväg till småbåtshamnen görs om till gång- och cykelväg.
För de nya parhusen på Ävja 1:29 anläggs en ny tillfartsväg över fastigheten Ävja 1:23. Vägen ansluter till Almösundsvägen i höjd med Skonertgränd. Vägens största lutning beräknas till ca 10%.
Det nya huset på nedre skiftet av Ävja 1:29 (trekanten) får tillfart via Slupgränd.
De nya bostadshusen på Mällby 1:29 får tillfart från Almösundsvägen/nya
vägen.

KONSEKVENSER AV ALTERNATIV B
Fastighetsfrågor

•
•
•

Exploateringen av Ävja 1:29 kräver tillgång till den nedre delen av grannfastigheten Ävja 1:23 avseende tillfartsväg.
Mällby 1:31 (Småbåtshamnen) behöver avstå ett mindre markområde för
ny väg (Marinans behov och den tillkommande exploateringen).
Del av Mällby 1:26 och 1:49 (kommunägd mark) tas i anspråk för ny väg.
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Markanvändning och verksamheter

•

•
•
•
•

Relativt tydlig åtskillnad mellan verksamheter och bostadsområden (frånsett Mällby 1:29). Den nya vägen utgör gräns. Ingen genomfartstrafik
genom hamnområdet. Småbåtshamnen ges viss expansionsmöjlighet mot
norr, på Mällby 1:26 (kommunägd mark).
Mällby 1:26 planläggs som lokalgata och eventuellt som hamnområde.
Allmän plats/parkmark (Ävja 1:29, båda skiftena) planläggs för bostadsändamål och lokalgata i de delar som programmet illustrerar. Norra delen
av övre skiftet (remsan) planläggs inte.
Ävja 1:56 planläggs som område för sjöbodar och brygga.
För västra delen av Mällby 1:29 ändras markanvändningen från småbåtshamn (mark som inte får bebyggas) till bostadsändamål med byggrätt.
Byggrätt tillskapas även för flyttade sjöbodar.

ALTERNATIV C – FÖRTÄTNING I SAMVERKAN
Bebyggelse

•
•
•
•

Övre delen av fastigheten Ävja 1:29 (remsan) bebyggs med ca 8 par/radhus i souterräng (16 lägenheter).
Förbered för en eventuell byggnation på Ävja 1:23.
Nedre skiftet av Ävja 1:29 (trekanten) och del av Mällby 1:26 bebyggs
med 5 villor i en samlad exploatering.
På fastigheten Mällby 1:29 uppförs 2 bostadshus (villor/parhus) i väster
där nuvarande sjöbodar finns. Sjöbodarna flyttas österut. Bostadshusen ges
tillgång till egen brygga.

Tillfart/Väg

•

•
•
•
•
•
•
•

En ny väg för Marinans och exploateringens behov anläggs längs med
norra gränsen av småbåtshamnen. Vägen anläggs till hälften på kommunägd mark (Mällby 1:26 och 1:49), till hälften på Mällby 1:31 (Småbåtshamnen).
Småbåtshamnen ges en ny entré i norr.
Nuvarande tillfartsväg till småbåtshamnen görs om till gång- och cykelväg.
Almösundsvägen rätas ut något för en rakare anslutning till den nya vägen.
För de nya par/radhusen på Ävja 1:29 anläggs en ny tillfartsväg över
fastigheten Ävja 1:23. Vägen ansluter till Almösundsvägen strax norr om
Skonertgränd. Vägens största lutning beräknas till ca 10%.
För en eventuell exploatering av Ävja 1:23 föreslås en förlängning av den
nya tillfartsvägen.
De nya bostäderna på nedre skiftet av Ävja 1:29 (trekanten) och del av
Mällby 1:26 får tillfart via Slupgränd.
De nya bostadshusen på Mällby 1:29 får tillfart från Almösundsvägen/nya
vägen.
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KONSEKVENSER AV ALTERNATIV C
Fastighetsfrågor

•
•
•

Exploateringen av Ävja 1:29 kräver tillgång till den nedre delen av grannfastigheten Ävja 1:23 avseende tillfartsväg.
Mällby 1:31 (Småbåtshamnen) behöver avstå viss mark för ny väg
(Marinans behov och den tillkommande exploateringen).
Del av Mällby 1:26 och 1:49 (kommunägd mark) tas i anspråk för ny väg.

Markanvändning och verksamheter

•
•
•
•
•

Relativt tydlig åtskillnad mellan verksamheter och bostadsområden
(frånsett Mällby 1:29). Den nya vägen utgör gräns. Ingen genomfartstrafik
genom hamnområdet. Småbåtshamnens expansionsmöjlighet begränsad.
Mällby 1:26 planläggs för bostadsändamål och lokalgata.
Allmän plats/parkmark (Ävja 1:29, båda skiftena) planläggs för bostadsändamål och lokalgata i de delar som programmet illustrerar. Norra delen
av övre skiftet (remsan) planläggs inte.
Ävja 1:23 planläggs för bostadsändamål och lokalgata i de delar som
programmet illustrerar.
För västra delen av Mällby 1:29 ändras markanvändningen från småbåtshamn (mark som inte får bebyggas) till bostadsändamål med byggrätt.
Byggrätt tillskapas även för flyttade sjöbodar.

BEHOVSBEDÖMNING
Allmänt

Syftet med behovsbedömningen är att avgöra om detaljplanen kan antas leda till
betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas.
Behovsbedömning

Alternativen i programmet bedöms vara förenliga med bestämmelserna i Miljöbalken. Den föreslagna exploateringen utgör en komplettering till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på natur - och kulturvärdena i området. Ett genomförande av en detaljplan som grundar sig på detta program påverkar inget Natura
2000. Vidare medför alternativen i programmet inte någon skada på riksintressen
eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Programmet överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Förslag till ställningstagande

De i programmet föreslagna förändringarna är av begränsad art och bedöms inte
medföra någon risk för betydande miljöpåverkan. Behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns därför inte.
Samråd

Efter programsamråd, då länsstyrelsen och andra myndigheters synpunkter på
behovsbedömningen har inhämtats, ska kommunen ta ställning till om planen
bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan.
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MILJÖPÅVERKAN I KORTHET
Nedan följer en sammanställning över vilken påverkan som i detta skede bedöms
uppkomma till följd av ett genomförande av programmet.
Naturmiljö

Områden med höga naturvärden finns inte inom programområdet. Ävja 1:29 del 1
ligger på berget och är bevuxen med granskog och sly. Ävja 1:29 del 2 ligger nedanför berget och är bevuxen med gräs. Mällby 1:29 är delvis ett utfyllt vattenområde anlagt med bryggor och sjöbodar. Ett genomförande av de redovisade alternativen i detta program kommer att medföra sprängnings och fyllnadsarbeten för
en exploatering av Ävja 1:29 del 1. För en exploatering av Mällby 1:29 och anläggande av ny tillfartsväg till marinan kan markuppfyllnader och kulvertering av
diken krävas. Eventuellt kan ingrepp i vattenområdet också bli aktuellt.
Friluftsliv

Friluftslivets intressen, allemansrätten och möjligheten att fritt röra sig i området
påverkas mycket lite eller inte alls av programförslagen. Av den del på Ävja 1:29
del 1 som omfattas av strandskydd, ingår en mycket liten del i programområdet.
Stora delar av bergs - och skogsområdet förblir orört och fortsatt tillgängligt för
friluftsliv. Ävja 1:29 del 2 bedöms inte ha något allmänt intresse och allmänheten
kan passera fritt på befintliga gator norr och väster om markområdet. Mällby 1:29
är idag bebyggd med sjöbodar vilka normalt inte har någon hemfridszon. Allmänheten kan därför röra sig relativt fritt på fastigheten. I gällande detaljplan är
strandskyddet upphävt och fastigheten planlagd för småbåtshamn vilket kan ge
ägaren rätt att avstänga allmänheten från att beträda privata bryggor t.ex. Om fastigheten bebyggs med bostadshus införs en hemfridszon vilket avhåller allmänheten från att röra sig fritt inom tomtplatserna.
Landskapsbild

Det högt belägna programområdet på Ävja 1:29 del 1 ligger exponerat i landskapet och syns väl från väg 160 i söder. Däremot ligger området väl skyddat från
havssidan i norr. Bebyggelsens utformning bör studeras särskilt vad avser anpassning till landskapsbilden.
Störningar från föreslagen exploatering

Ett tillskott av de bostäder som föreslås i de olika alternativen i detta program alstrar trafik till och från programområdet. Den nytillkomna trafiken kan ledas antingen via Almösundsvägen genom befintligt bostadsområde eller via en ny tillfartsväg till marinan. Om en ny tillfart för marinans verksamheter anläggs kommer en stor del av dagens trafikintensitet att minska. Sammantaget förväntas därför störningar från trafiken på Almösundsvägen att minska om en detaljplan
genomförs enligt något av alternativen i detta program.
Störningar från omgivning

Programområdet ligger delvis relativt ostört till med hänsyn till omkringliggande
verksamheter och stora vägar. Verksamheter i anslutning till bostäder kan komma
att hindras i sin framtida utveckling eftersom det är reglerat i lag att verksamheter
inte får störa boende med t.ex. ljud, lukt och farliga utsläpp. För en hållbar planläggning, där en god bostadsmiljö garanteras och verksamheter kan utvecklas, är
det viktigt att särskilt studera nya bostäders placering i förhållande till befintliga
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verksamheter samt att kartlägga verksamheternas behov av utveckling. Störningar
från trafik på väg 160 bör också studeras ytterligare.

FORTSATT ARBETE
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om detta förslag till planprogram ska
skickas ut för samråd. Samråd sker genom att förslaget skickas till olika remissinstanser såsom berörda fastighetsägare, statliga och kommunala inrättningar och
myndigheter m.fl. De synpunkter som lämnas kommer att sammanställas och
kommenteras i en samrådsredogörelse. Denna kommer att ligga till grund för
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om fortsatt planarbete.
Ett fortsatt planarbete innebär att en detaljplan upprättas, innehållande beskrivningar och plankarta. Detaljplanen ska också skickas på samråd på samma sätt
som programmet. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning innan den kan
antas av kommunen.

Vid ett fortsatt planarbete bör nedan redovisade frågor utredas vidare:
• Planområdets utformning och typ av bebyggelse
• Geotekniska och bergtekniska förhållanden
• Översvämningsrisk och riktlinjer för lägsta golvnivå
• Hantering av dagvatten
• Lämplig placering av ny tillfartsväg
• Trafikbullerutredning
• Kartläggning av trafik till och från respektive verksamheter i området
• Upphävande av strandskyddet inom detaljplanens område

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
För Tjörns kommun:
För Rådhuset Arkitekter AB:
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