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1. INLEDNING

2. HANDLINGAR

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder, samt förskola eller äldreboende i den södra delen av orten Höviksnäs på
Tjörn.

Planhandlingar

Vad är en detaljplan?

•
•

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden.
Detaljplanen ska redovisa allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa. Kommunen kan använda en
detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för exempelvis bebyggelse. Det gäller till
exempel både när det ska byggas nytt och när
bebyggelse ska förändras eller bevaras.
Planprocessen
Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (SFS 2010:900). I ett första skede upprättas samrådshandlingar. Resultatet av samrådet
sammanfattas i en samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar. Efter
granskningen redovisas resultatet i ett granskningsutlåtande. Planförslaget antas av kommunstyrelsen och vinner laga kraft, om inte
beslutet om antagande överklagas. Synpunkter
kan lämnas under samråds- och granskningsskedena.

•
•
•

Plankarta med planbestämmelser.
Illustrationskarta
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling).
Fastighetsförteckning
Grundkarta

Övriga handlingar
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Behovsbedömning, 2016-08-03.
Sammanställning från ”Workshop - Tångeröd 2:18 m fl.”, Tjörns kommun 2017-0215.
Trafikutredning för detaljplan, Norconsult
2020-02-05.
Trafikbullerutredning, Norconsult 201705-19.
Kompletterande trafikbullerutredning, Norconsult 2019-10-17
PM Geoteknik, Structor 2017-06-28.
Teknisk PM Geoteknik - Kompletterande
analyser avseende Detaljplan för Tångeröd
2:18 i Tjörns kommun, Markera 2019-0625
Bergteknisk utredning, Bergab 2017-08-29
Naturvärdesinventering, Norconsult 201611-15.
VA- och dagvattenutredning, SWECO
2019-11-05 rev. 2020-05-28.
Recipientbedömning och skyfallsutredning Tångeröd 2:18 och del av Hövik 5:1,
SWECO 2019-11-15.
Arkeologisk undersökning, Västarvet
kulturmiljö/Bohusläns museum. Utförd
2016-10-12 till 2016-10-14.
Dispens för att ta bort biotopskyddat dike
och delar av biotopskyddad stenmur. Länsstyrelsen, 2020-05-13
Här är detaljplanen nu

Planbesked

Start PM/
Beslut

Behovsbedömning/ samråd
(Programsamråd)

Samråd

Granskning

Detaljplaneprocessen, Utökat planförfarande
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Antagande

3. SAMMANFATTNING
Planområdet är beläget i den södra delen av orten Höviksnäs. Området präglas av ett jordbrukslandskap med skogbevuxna omkringliggande höjdpartier. Planförslaget syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder samt förskola alternativt ett äldreboende inom tidigare åkermark. Bostäderna
avses främst bestå av kedjehus och flerbostadshus. Planen ger också möjlighet till avstyckning av ett
antal nya villatomter.
Planen möjliggör en varierad byggnation med flerbostadshus i upp till två våningar uppförda runt
gårdar. Planen möjliggör också att kedjehus eller tätt uppförda villor byggs. I den södra delen av
området finns en större tomt som avses nyttjas för förskola och/eller äldreboende. Området får nya
gator med separat utrymme för gående och cyklister.
Planen bedöms inte medverka till överskridanden av miljökvalitetsnormerna. En behovsbedömning
har gjorts för att bedöma om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
Planen innebär att biotopskyddade stengärdsgårdar vid infarter kommer att behöva flyttas eller justeras.

Detaljplan för Tångeröd 2:18 m fl. - Antagandehandling
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4. PLANENS SYFTE OCH
HUVUDDRAG
Bakgrund
Höviksnäs ligger på den östra sidan av Tjörn
med närhet till Hakefjorden samt goda kommunikationer till Stenungsund och vidare till
Göteborg. Detta projekt avser utveckla orten
Höviksnäs med nya bostäder i varierande form
samt ge möjlighet till en förbättrad service
med en förskola eller ett äldreboende.
Syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra bostäder samt
förskola eller äldreboende i centrala tätorten
Höviksnäs. Planen omfattar en utbyggnad av
helårsboende, ca 30 bostäder i form av parhus,
kedjehus och fristående villor, samt ca 40-50
bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus.
Planområdet ska också rymma en möjlighet att
uppföra en förskola med 6 avdelningar eller ett
äldreboende med 56 platser.

5. PLANDATA
Areal och läge
Planområdet omfattar cirka 6,7 ha jordbrukoch betesmark.
Markägoförhållanden
Inom planområdet finns fastigheterna Tångeröd 2:18, 2:57 samt Hövik 1:6 som alla är i
privat ägo, samt den kommunala fastigheten
Hövik 5:1.
5:196

TÅNGERÖD
2:21

22.4
17.61

HÖVIK
5:1

5:195

5:199

20.95

17.08

Lr2

2:61

22.28

8:29

ga:13
26.13

19.95

16.48

31.61

Lr1

28.13

17.26

19.92

2:57

2:18

25.76

ga:13

TÅNGERÖD
2:32

2:65

s:2

25.11

2:18

2:18

Riksintresse
Hela Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken (MB) i sin helhet av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns här. Exploateringsföretag får inte komma
i stånd om det påtagligt skadar dessa värden.
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Utöver det ovan
nämnda omfattas planområdet inte av något
riksintresse.
Översiktliga planer (ÖP)
Gällande kommunövergripande översiktsplan
är från 2013 (ÖP13). Planområdet strax söder
om nuvarande Höviksnäs tätort är i ÖP13 utpekat som ”Område för tätortsstudie”.

ga:13
27.92

s:225

s:225
2:18

8:1
s:1
2:18

HÖVIK
1:6

25.12

5:1

Lr3
30.18

ga:13

TÅNGERÖD
1:78

s:359
TÅNGERÖD
1:79

35.93

1:34

s:225

1:33

s:164
s:225

6. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

2:18

s:225

s:225

Orienteringskarta - planområdets läge.

HÖVIK
5:1

41.43

1:34

5:1

1:32

1:31

Lr4
39.17

s:225
41.34

5:1
5:1
s:225

I ÖP13 skapas beredskap för 200 nya bostäder i tätortsområdet av Höviksnäs. Bebyggelsens nuvarande karaktär ska bibehållas och
samhällets speciella värden och identitet ska
utvecklas samt att tillgång till god service ska
eftersträvas.

37.54

s:225
38.14

39.42

Röd skraffering är privatägda fastigheter, blå skraffering kommunalägda fastigheter.
HAMMAR
1:11

Planområdet benämns i ÖP13 som ett av flera
utbyggnadsområden. Områdets närhet till be-

Skala: 1.102704

rundkarta\GK Tångeröd NORC 2017-10-10.dwg
ÖJDKURVOR till ILLU.dwg
\Tångeröd 2_18 skiss 180528 ny placering.dwg
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Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

fintlig bebyggelse, service och infrastruktur är
främsta motivet att bebygga platsen. ÖP13 föreslår att de nya byggnaderna ska anpassas till
befintlig täthet, men att de i söder ska hållas
något lägre. Området föreslås i ÖP13 rymma
cirka 40 bostäder varav ca 20 i flerbostadshus.

Detaljplaner
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare.
Norr om planområdet finns en gällande detaljplan P89 från 1989-10-25, Detaljplan för
Höviksnäs etapp III, vilken möjliggör bostäder
i två våningar. Nordost om planområdet finns
en byggnadsplan för fritidshus.

7. CULTURAL PLANNING WORKSHOP
I januari 2017 hölls medborgardialog med
boende och verksamma i området med syfte
att identifiera befintliga värden och brister i
området. Ett tiotal personer deltog i workshopen som genomfördes enligt cultural planningmetoden. Deltagarna fick svara på åtta frågor
som bland annat handlade om områdets utbud
och karaktär, vad de var mest respektive minst
stolta över och hur området skulle kunna förbättras. Därefter togs en nuläges- och önskekarta fram.

Utdrag ur ÖP13.

Bostadsförsörjning Tjörn 2014 - 2025
I kommunens strategiska bostadsprogram
anges att Höviksnäs är en ort med blandad
bebyggelse av främst villor och flerbostadshus.
Ortens befolkning har ökat då tidigare fritidsboenden vid Hakenäset/Berga görs permanenta, och för att det har byggts många nya
bostäder inom orten.

Från dialogen framkom en tydlig bild av att
havet, Låka badplats, gamla Höviksnäs och
skogen var det som många var mest stolta
över. Också utsikten över Hakefjorden, de
gröna lungorna, odlingslotterna och naturmarkerna var sådant som många gillade med platsen och valde att visa upp när de fick besök.
De brister som flera pekade på var att det fanns
för få soptunnor och därmed kändes skräpigt,
osäkerhet på vissa vägar för gång och cykel,
dåligt med handikappanpassning och offentliga
toaletter framför allt i anslutning till Låkabadet. Många menade att strandlinjen blev
allt mer privatiserad och att man därmed inte
kunde promenera längs med stranden längre.
Inför framtiden fanns önskemål om fler lägenheter för äldre och unga vuxna, förbättrad
service och kommersiellt utbud med restauranger, apotek, gym och vårdcentral och en
mer attraktiv grön entré på Höviksnäs. Många
tryckte på vikten att den nya bebyggelsen ska
smälta väl in i Hövik/Tångeröd. Detta för att ta

Utdrag ur bostadsförsörjning Tjörn 2014-2015
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tillbaka och bevara identiteten som trädgårdssamhälle med lantlig känsla. Några av deltagarna föreslog att nya växthus med plantskola
och odlingar skulle återkoppla till Höviks
historia, och fler fruktträd och grönska mellan
husen skulle förstärka odlingskaraktären.

8. BEHOVSBEDÖMNING
Tjörns kommun har gjort en behovsbedömning
enligt PBL 4 kap. 34 § och miljöbalken 6 kap.
11 § avseende konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen. Planens genomförande
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda, varför någon
särskild MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
inte behöver upprättas.
Behovsbedömningen uppmärksammade bland
annat att:
• Naturinventering av biotopskyddade landskapselement ska göras.
• Kopplingen till rekreation och tätorten ska
studeras.
• Förhållanden rörande geoteknik och dagvatten behöver utredas.
• Kollektivtrafiken till Höviksnäs behöver
utvecklas i takt med samhället, och en trafikbullerutredning behöver tas fram för att
bedöma påverkan på planområdet.
• En trafikutredning behöver tas fram, och
skyddsavstånd råder till väg 709.
• Det anses inte finnas några skyddsavstånd
att beakta till djurhållning med anledning
av detaljplanens användning.
Behovsbedömningen har den 2016-12-09
stämts av med Länsstyrelsen.
Avvägning enligt Plan- och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken (MB)
Planen medger byggnation på jordbruksmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
bebygga marken med bostäder, förskola och
äldreboende enligt planförslaget är ett väsent-

9
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ligt samhällsintresse som för planen väger
tyngre än att bevara den som jordbruksmark.
Med väsentligt samhällsintresse avses bl.a.
bostadsförsörjning. Behovet av bostäder i
kommunen är stort och byggnation av bostäder kan därför anses utgöra ett väsentligt
samhällsintresse. Detaljplanen omfattar mark
för bostäder, förskola och äldreboende i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse.
Att bebygga planområdet med bostäder och
förskola anses vara ett väsentligt samhällsintresse med följande anledningar:
• Planområdet ligger inom utvecklingsområde för bebyggelse enligt Tjörns ÖP13
och enligt översiktsplanens tätortsstudie
för Höviksnäs.
• Kommunens strategiska bostadsprogram
är antaget 2015-03-26, och i det anges att
det för Höviksnäs finns ett uttalat behov av
kommunala tomter, hyresrätter och bostadsrätter
• Planområdet ligger nära service och kollektivtrafik och väsentliga infrastrukturer
såsom väg, VA- och elnät är redan byggda
i området.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
De förändringar som föreslås i detaljplanen är
i enlighet med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser i
enlighet med 3 kap. Miljöbalken (MB).
Enligt 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen (PBL)
ska miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 §
miljöbalken (MB) iakttas vid planering och
planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller
tillåten halt av kvävedioxid och kväveoxider,
svaveldioxid, bly i luften och partiklar (PM
10). Ett genomförande av planförslaget förväntas inte medföra att miljökvalitetsnormerna
överskrids.
Kommunens kuststräcka omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap. ”Särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet”. Dessa
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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 ska dock inte hindra
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. Planförslaget bedöms inte
innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap.
MB då den nya bebyggelse avses tillkomma
som en utveckling av en befintlig tätort.
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9. FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Landskapsbild
Planområdet är beläget i den södra delen
av orten Höviksnäs. Området präglas av ett
jordbrukslandskap med skogbevuxna omkringliggande höjdpartier. Landskapet är generellt
kuperat och planområdet ligger i den dalgång
som sträcker sig söderut från Höviksnäs längs
Tångerödsvägen ned mot Hakenäset.
Naturvärden, vegetation och djurliv
En naturvärdesinventering har genomförts i
november 2016 (Norconsult, 2016-11-15). Planområdet är i dagsläget en uppodlad dalgång
omgiven av skogsklädda bergstoppar i väster
och öster och används idag som betesmark.
Området har troligtvis varit odlingsmark i flera
hundra år tillbaka i tiden och skogsmarkerna
har varit betade utmarker. Skogen i öster består
av blandskog med främst björk, ek och tall
och i väster domineras den av ek och hassel
där den största eken uppmätts till 4,8 meter
i stamomkrets. I området är ek/hasselskogen
av störst intresse. Skogsstyrelsen har sedan
tidigare bedömt ek/hasselskogen som nyckelbiotop och länsstyrelsen har pekat ut flera
av träden som skyddsvärda. Tjörns kommuns
naturvårdsprogram bedömmer att skogen har
ett naturvärde enligt klass 2 på en skala 1–3.
Längs Tångerödsvägen har två rödlistade fjärilar rapporterats, och väster om planområdet
har man funnit signalarterna läderskål, kantarellmussling och gammelgranlav. I området
har rödlistade almar och askar hittats och i den
östra skogen har man funnit två signalarter för
ängs- och betesmark som är kvarstående från
tidigare användning av skogen som betesmark.
Den naturvärdesklassning som gjorts efter inventeringen pekar ut tre områden som
naturvärdesobjekt enligt naturvärdeklass 2,
3 respektive 4 (se karta på nästa sida). Det
finns inga platser av högsta naturvärdesklass i
området. Skogen väster om planområdet klassas som naturvärdeklass 2, vägkanten längs
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Tångerödsvägen som värdeklass 3 och blandskogen i öster som värdeklass 4. Inom området finns också flera objekt som omfattas av
biotopskydd. Om några av dessa kommer att
påverkas av den nya bebyggelsen bör det ske i
samråd med länsstyrelsen.
Detaljplanen bör utformas så att merparten av
naturvärdena ska kunna bevaras. Naturvärdesinventeringen trycker främst på att bevara
ek/hasselskogen väster om planområdet.
Eventuellt kommer en del av västra kanten av
blandskogen i öster påverkas. De biotoper som
hittats bör så långt som möjligt sparas, och i
annat fall utredas huruvida en flytt är möjligt.
Om detta gäller stengärdsgårdar bör det ske i
samråd med kulturhistorisk sakkunnig. Inför
framtiden är också skötsel av området viktigt,
då flera av naturvärdena bör skötas på rätt sätt
för att säkra deras framtida liv.
Bebyggelse
Inom planområdet finns ett par bebyggda fastigheter. Tångeröd 2:57 är i dag bebyggt med
en friliggande villa samt några mindre komplementbyggnader. Tångeröd 2:18 är bebyggd
med en mindre gård bestående av ett bostadshus samt tillhörande ekonomibyggnad och
mindre komplementbyggnader. På Hövik 1:6
finns idag ett stall som rymmer ett fåtal hästar.
Inom Hövik 5:1 finns en äldre ekonomibyggnad.
Norr om planområdet finns bostadsbebyggelse
bestående av gruppbyggda flerbostadshus uppförda i två våningar.
Nordöst om planområdet finns äldre bebyggelse med friliggande villor.
Söder och väster om planområdet är det idag
obebyggt.
Gator och trafik
Befintliga gång- och cykelvägar finns inom
Höviksnäs tätort norr om planområdet (se
karta på sidan 13). Inom planområdet och
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Naturvärdesinventering Norconsult 2016-11-15.
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3541\5 arbetsmaterial\01
aturvärdesinventering tångeröd, hövik.doc

Bedömda
naturvärdesobjekt
och bedömt och
biotopskydd
Figur
2. Bedömda
naturvärdesobjekt
bedömtTångeröd.
biotopskydd Tångeröd.

Befintliga gång- och cykelvägar inom och i anslutning till planområdet.

längs med Tångerödsvägen finns ingen gångoch cykelväg utbyggd.
Hållplats för kollektivtrafik finns norr om planområdet vid hållplats ”Övergårdsvägen” och
vid hållplats ”Höviksnäs servicehus”, cirka
180 respektive 450 meter norr om planområdet.
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Planområdet gränsar i väster till väg 709,
Tångerödsvägen som utgör del av huvudvägnätet. Vägen är i dag hastighetsbegränsad till
70 km/h förbi planområdet. I norra delen av
planområdet finns Övergårdsvägen, en mindre
lokalgata som fungerar som tillfart till lägenheterna norr om planområdet. I planområdets
östra del finns Kvarnbergsvägen, en tillfart till
bland annat fastigheterna Tångeröd 2:57 och
2:18.
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Inom planområdet finns endast parkering på
egen fastighet för befintliga bostäder.
Friytor
Lek och rekreation
Inom planområdet finns ingen befintlig lekplats. Närområdet på Höviksnäs erbjuder fina
möjligheter till rekreation, lek och utevistelse.
Offentlig och kommersiell service
I Höviksnäs finns idag en förskola samt en F-5
skola. Norr om Höviksnäs finns också Häggvallskolan med årskurserna 6-9, cirka 800
meter norr om planområdet.
Det finns både bibliotek, idrottshall, motionsspår och kultur- och fritidscentra i Häggvallsskolan. På Låka ligger en badplats och i
Svanvik finns en gymnastikarena.
Närmsta dagligvaruhandel och drivmedelsstation finns vid korsningen Höviksnäsvägen
- väg 169, cirka en kilometer norr om planområdet.
Geotekniska förhållanden
För detaljplanen har det tagits fram en geoteknisk undersökning (Structor, 2017-07-28) samt
ett kompletterande PM som tagits fram efter
samrådet (Markera, 2019-06-25). Med undantag av befintliga vägbankar utgörs jordlagren
huvudsakligen av naturligt lagrad jord. Inom
ängs- och åkermarken finns ett tunt ytlager av
mulljord ovan ett sammanhängande lerlager
vars mäktighet uppgår till 30 meter i planområdets nordvästra hörn. Lerlagrets mäktighet
minskar successivt mot sydost. Mätningar
visar att grundvattenytan ligger cirka 1 meter
under markytan.
Jordlagren inom höjdpartiet domineras av fast
friktionsjord med små mäktigheter i mindre
svackor mellan berg i dagen.
Leran är normal- till svagt överkonsoliderad
men sättningar pågår sannolikt i de djupare lerlagren och redan vid små tillskottsspänningar

finns risk att stora sättningar utbildas över lång
tid. Sättningsberäkningar visar att det pågår en
krypsättning om knappt 1 mm/år vid dagens
obelastade situation och att det redan vid en
höjning av markytan om 0,5 meter kan uppstå
sättningar om ca 0,1 – 0,2 meter efter 10 år.
Leran har mycket låg odränerad skjuvhållfasthet och detta med flera förutsättningar gör att
stabilitetsproblem kan uppkomma vid planerad
exploatering beroende huvudsakligen på hur
markytan höjdsätts samt på framtida laster från
byggnader och trafik.
Miljöförhållanden
Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom
planområdet.
Vattenförekomster
Två bäckar löper genom området. En genom
den nordvästra delen av planområdet och en
genom den södra delen av området.
Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)
Planområdet ligger nära Tångerödsvägen och
trafiken kan komma att ge upphov till höga
ljudvolymer i den västra delen av planområdet.
Vägen är vid planens upprättande begränsad
till 70 km/h förbi planområdet.
Risk och säkerhet
Radon
Någon radonmätning har inte utförts. Men
planområdet bedöms i kommunens översikt
utgöras av lågradonmark.
Blocknedfall
En bergteknisk undersökning har tagits fram
för detaljplanen (Bergab, 2017-06-13). Berggrunden består av en rödgrå granitisk gnejs
som emellanåt övergår i granit. Gnejs har ofta
ådror av fältspater eller ren kvarts. Berget är
oftast massivt eller storblockigt. På grund av
bergets naturligt rundade karaktär och det
tunna jordtäcket har det generellt varit svårt att
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mäta sprickor i området. De sprickgrupper som
utmärker sig mest är flacka bankningsplan,
brantstående sprickor i nordost-sydvästlig
riktning. Inga områden med risk för utfall av
större block har påträffats.

(Valla 498). I planområdet finns en tidigare
utredd fornlämning, en boplats (Valla 352:1).
Inom planområdet finns även en fyndplats som
är klassad som övrig kulturhistorisk lämning
(Valla 352:2).

Strandskydd

Teknisk försörjning

Strandskydd finns för den bäck som löper i
planområdets nordvästra del.

Vatten, avlopp och dagvatten
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt
till angränsande byggnation norr om planområdet. I bostadsförsörjningsprogrammet har
Höviksnäs VA-nät bedömts ha kapacitet att ta
emot planerad bebyggelse.
För detaljplanen har en VA- och dagvattenutredning tagits fram, (SWECO, 2017-12-13).
Det finns befintliga dagvatten-, spillvatten- och
dricksvattenledningar i Övergårdsvägen, i
övrigt finns inget kommunalt ledningsnät inom
detaljplaneområdet.

Skrafferingen visar gällande strandskydd.

Fornlämningar
Den arkeologiska utredningen resulterade i
fyra nya fynd av lämningar (Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum, 2016-10-14). Tre
fornlämningar i form av en härd (Valla 497),
en skålgrop (Valla 499) och ett boplatsområde
(Valla 500), samt en husgrund från 1900-talet
klassad som övrig kulturhistorisk lämning

Valla 497
Valla 352:2

Valla 352:1

Valla 498
Valla 499

Under 2023 kommer Tjörns infrastruktur gällande dricksvatten vara utbyggd för att kunna
koppla upp sig mot ledningar från Kungälv via
Stenungsund. Detta säkerställer kommunens
dricksvattenförsörjning. Idag är belastningen
cirka 65% av total kapacitet vid Tolleby vattenverk under högsäsong.
Brandpost finns i Övergårdsvägen.
Inom planområdet förekommer dräneringsledningar i täckdiken och trummor.
El, tele och bredband
Närområdet är försörjt med infrastruktur idag.
Avfall
Närmsta återvinningsstation finns vid Bergavägen nordost om planområdet. Större återvinningscentral finns vid Sibräcka centralt i
kommunen.

Valla 500
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10. BESKRIVNING AV
PLANFÖRSLAGET

komma att uppföras som kedjehus på egna
tomter, friliggande villor eller som gruppbyggda flerbostadshus med lägenheter.

Planförslaget innebär en utveckling av tätorten
Höviksnäs och möjliggör fler bostäder och
service i form av förskola eller äldreboende
alternativt kombinationer av dessa.

Vid byggnation av kedjehus krävs det inte att
husen är fysiskt sammanlänkade i fastighetsgräns. En bebyggelse som visuellt framstår
som kedjehus är tillåten.

Ny bebyggelse

Plankartan reglerar att för områden med villabebyggelse så ska huvudbyggnaden vara
placerad minst fyra meter från fastighetsgräns
inom de flesta områden. Inom två områden
krävs dock endast två meter till fastighetsgräns, eftersom befintliga byggnader annars
blir planstridiga alternativt kan placering av
huvudbyggnaden blir svår med hänsyn till
fastighetens utformning.

Planförslaget innebär en nybyggnation med
bostäder i blandade storlekar och utförande,
men också möjlighet att uppföra en förskola
eller äldreboende. I den östra delen av planområdet möjliggörs också avstyckning av ett antal
nya tomter för enbostadshus.
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Illustration av en möjlig exploatering, Illustration framtagen av Norconsult

Grundkarteinformation
UPPLYSNINGAR

Teckenförklaring grundkarta
Traktgräns/Kvartertraktgräns
Fastighetsgräns
Annan gräns (Servitut, Ledningsrätt mm)

Väg och körbana
Gång- och cykelbana mm

Slänt

Traktnamn/Kvarterstraktnamn

5:1
s:1

Registernummer
Samfällighet

ga:1

Gemensamhetsanläggning

serv1

Servitut

Lr1

Ledningsrätt

Fastighetsskiktets aktualitet: 2020-01-20
Detaljskiktets aktualitet: 2020-01-10
Gränser som ej går via gränspunkt har osäkert läge
Skala 1:1000 /A0
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Belysningsstolpe

HÖVIK

Illustrationskartan visar en möjlig exploatering.

Stenmur

Dike
Ägoslagsgräns

Elledning i luft
10,11

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 2000
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Planbeskrivning

16
		

Längre söderut samt i den västra delen av området föreslås gruppbyggda flerbostadshus i två
våningar. För kedjehusen och flerbostadshusen
reglerar plankartan att huvudbyggnad ska placeras minst två meter, och komplementbyggnader minst en meter från allmän plats.
I den södra delen av planområdet möjliggörs
för en tomt där förskola och/eller byggnad för
äldrevård eller bostäder kan uppföras. Inom
området möjliggörs en byggnad om 3 våningar
med en våningshöjd på 4 meter. Söder om
tomten ligger ett friluftsområde som föreslås
nyttjas som förskolegård alternativt som trädgård för ett äldreboende.
Allmänna platser
Planområdet omfattar utbyggnad av flera nya
lokalgator och ny naturmark. Centralt i området ska också anläggas en yta för lek och
rekreation.
Huvudmannaskap allmän plats
Planförslaget har enskilt huvudmannaskap.
Valet av huvudmannaskap grundar sig på att
det finns en tradition av att tillämpa enskilt
huvudmannaskap på Tjörn, vilket utgör ett särskilt skäl att frångå huvudregeln om att kommunen ska vara huvudman för allmän plats.
Tidigare detaljplaner i området och samtliga
närbelägna detaljplaner förvaltas genom enskilt huvudmannaskap. För att väghållningen
inom samhället ska fungera enhetligt föreslås
i planen enskilt huvudmannaskap med en vägförening som huvudman.
För de delar av planen som omfattar väg 709
kommer Trafikverket att vara väghållare.
Trafik, parkering, gång- och cykelvägar
Gång- och cykel
Vid den södergående infartsgatan genom planområdet föreslås att en gång- och cykelväg
anläggs intill gatan enligt alternativ 1 i trafikutredningen (Norconsult 2020-02-05). Detta
bedöms ge goda förutsättningar att röra sig
med cykel och till fots inom planområdet.
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.

Alternativ 1 blå streckad linje

Genom fastighet 2:18 finns en befintlig gångväg som fortsätter genom naturområdet vidare
söderut längs planområdets östra gräns. Gångvägen säkerställs i planen.
Gång- och cykelvägen som binder samman
Övergårdsvägen och Kvarnbergsvägen har
anpassats för att inte påverka den befintliga
stengärdsgården.
Gator, tillfart
Trafikmängden på Tångerödsvägen förväntas öka från uppmätta 1 100 fordon per dygn
(ÅDT) 2011 till cirka 1 790 efter utbyggnaden
av området. Trafikmängden på Tångerödsvägen kan dock förväntas vara under 2 000
fordon år 2040. Detta bedöms i trafikutredningen vara en så pass låg trafikmängd att inga
kapacitetsproblem kan förväntas uppstå på
Tångerödsvägen eller vid cirkulationsplatsen i
korsningen Tångerödsvägen/Höviksnäsvägen.
Trafikutredningen konstaterar att belastningen
vid cirkulationsplatsen i korsningen Höviksnäsvägen/Länsväg 169 kommer att öka. Dock
till nivåer som fortsatt är under Trafikverkets
kapacitetsgräns.
Till den nya exploateringen föreslås två infarter. Dels ska den befintliga via Övregårdsvägen nyttjas som infart via två nya gator söderut
in i planområdet. Planförslaget innebär också
att en ny in-/utfart möjliggörs längre söderut
på Tångerödsvägen, cirka 120 meter söder om
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Skålgropen och husgrunden ligger utanför
plangräns och behöver därför inga ytterligare
åtgärder, detsamma gäller för härden där inga
ytterligare åtgärder behövs.

Övergårdsvägen. Övergårdsvägen är anpassad
efter befintlig biotopskyddad stengärdsgård,
varpå gatan är 0,5 - 1 meter smalare än riktlinjerna för gator inom denna typ av områden.
Tillgängligheten på gatan bedöms dock vara
tillräcklig.

Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär ny bebyggelse med
främst bostäder. Inga nya verksamheter som
förväntas generera utsläpp möjliggörs. Detta
betyder att tillskottet av föroreningar till luft
bedöms bli marginella och hänföra sig till den
ökning som kommer ske i biltrafik till området. Dock bedöms detta inte medföra något
överskridande av miljökvalitetsnormerna.

Trafikutredningen föreslår en körbanebredd
på 5,5 meter (med breddning i kurvorna) samt
minst 1,5 meter breda gångbanor på respektive sida. Gång- och cykelvägen som bildar en
förlängning av Övergårdsvägen föreslås bli 3
meter bred. Därutöver har plats för belysning
och stödremsor säkerställts med ytterligare
0,25 meter på varje sida om gatorna.

Stengärdsgårdar och bäckar

Trafikutredningen föreslår en sänkning till 30
km/h på Tångerödsvägen förbi planområdet
för att uppnå fullgod trafiksäkerhet. Sänkt
hastighet bidrar även positivt till ljudbilden i
området. En hastighetssänkning är dock ingen
förutsätning för planens genomförande.

I planområdets utkanter finns flera stengärdsgårdar. De flesta av dessa säkerställs inom
naturmark. I den norra delen, parallellt med
Övergårdsvägen finns dock en stengärdsgård
som kommer kräva justering för att möjliggöra
öppningar för infart till planområdet norrifrån.
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Planområdet innebär möjlighet till en förbättrad service med en ny förskola eller ett äldreboende. Övrig offentlig service finns i Höviksnäs eller i närliggande orter.
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Genom planområdet rinner en strandskyddad
bäck. Inom strandskyddat område kan det på
sikt vara aktuellt att göra åtgärder med hänsyn
till skyfallsfrågan (se Dagvatten s. 22). Ansökan om att upphäva strandskydd görs när detta
blir aktuellt.

22.28

ga:13

5:199

20.95

RAÄ Valla 352:1 ligger inom markanvändning
R1. Även den nyupptäckta boplatsens (RAÄ
Valla 500) fornlämningsområde ligger till en
liten del inom markanvändning R1. En utredning är genomförd som godkänts av Länsstyrelsen 2019-06-20. Inför byggnation behövs
inte några vidare arkeologiska åtgärder. Dock
kommer byggnation ske innanför fornlämningens lagskyddade fornlämningsområde och tillstånd till ingrepp i fornlämning behöver sökas.
Detta görs efter att planen är antagen.

Biotopskyddade bäckar markerat i blått och stengärdsgårdar markerat i rött.

För att säkerställa att stengärdsgården skyddas
har gärdsgården längs Övergårdsvägen lagts
inom kvartersmark där den får skyddsbestämmelse. Övergårdsvägen utbredning har anpassats till befintlig stengärdsgård.
Genom området rinner två biotopskyddade
bäckar. Den södra bäcken kommer beröras av
utbyggnaden av området.
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Exempel på byggnadstyp vid byggnation av gruppbyggda flerbostadshus,
(PEAB och Forum arkitekter 2017).

A2 - FLYGPERSPEKTIV FRÅN NORDOST

HOLMÄNGS

Holmängen Lotten A
Vänersborgs kommu

Nybyggnad av flerbo

BYGGLOVSHAND

A3 - FLYGPERSPEKTIV FRÅN SYDOST

HOLMÄNGS HAGE
Holmängen Lotten A, Kv Vallen
Vänersborgs kommun

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus
BYGGLOVSHANDLING

19

Planbeskrivning

2017-11-24

Detaljplan för Tångeröd 2:18 m fl. - Antagandehandling

A1 - FLYGPERSPEKTIV FRÅN SYDVÄST

HOLMÄNGS

Holmängen Lotten A, K

Länsstyrelsen meddelade 2020-05-13 att de
ger dispens från biotopskyddsbestämmelserna
att lägga igen ett dike på en sträcka av högst
70 meter och att göra två öppningar i en stenmur på vardera maximalt 10 meter.
Villkor för dispens:
1. De borttagna delarna av stenmuren ska
kompenseras med nya kallmurade stenmurar i öppet läge i minst motsvarande längd,
höjd och bredd som de borttagna stenmursdelarna.
2. Stenarna i de nya stenmurarna ska ha väl
sammanfogade stenar.
3. Arbetet med att ta bort och flytta stenmurarna ska ske under den varma delen av
året, då risken för övervintrande groddjur i
dvala bland stenarna är mindre.
4. Det igenlagda diket ska kompenseras med
en ny sträcka dike/bäck med minst motsvarande längd som tagits bort.
5. Arbetet med att lägga igen och flytta diket
ska ske när det är lite eller inget vatten. Det
innebär att arbetet inte ska utföras under
vår och försommar.
6. Kompensationerna ska utföras så snart
som möjligt efter att biotoperna tagits bort,
dock inte senare än ett halvår.
7. Sökanden ansvarar för att de entreprenörer
som ska utföra arbetet får ta del av detta
beslut och vet vilka villkor som gäller.
Se kartor i Beslut om bifall för förtydigande av
placering av kompensationsåtgärder
Geoteknik
För planerad exploatering har en geoteknisk
utredning utförts för kontroll av totalstabilitet
i syfte att avgöra om restriktioner avseende
tillåtna laster behövs (Structor, 2017-06-28).
Dessutom har ett kompletterande PM tagits
fram efter samrådet (Markera, 2019-06-25).
Enligt beräkningarna föreligger inga problem
med totalstabiliteten vid befintliga förhållanden.
Vid blivande förhållanden kan stabilitetsproblem uppstå om höjdsättningen tillsammans

med framtida laster från trafik och byggnader
orsakar en genomsnittlig utbredd last som
överstiger 20 kPa i den östra delen av området
samt 30 kPa i den västra delen av området.
Skillnaden i lasterna beror på befintliga lutningar av marken i området.
Plankartan förses med följande bestämmelser
kopplat till de geotekniska förhållandena på
platsen:
• Sammanlagd variabel och permanent last
från trafik, uppfyllnad och byggnader ska
begränsas till 20 respektive 30 kPa.
Sättningsförhållandena inom ängs- och
åkermarken kan innebära att restriktioner ur
byggnadsteknisk synvinkel sannolikt blir mer
begränsande än angivna belastningsgränser
som enbart avser stabilitetsbrott. Med tanke på
sättningsrisken inom området rekommenderas
nettobelastningen understiga 10 kPa, vilket
motsvarar cirka 0,5 meter fyllning, invid byggnader och anläggningar. Inom blivande grönområden, och där ledningar inte ska förläggas i
mark, kan högre belastningar accepteras.
Grundläggning av byggnader
Ängs- och åkermarken kan enligt utredningen
belastas med exempelvis små lätta byggnader
(<5 kPa), utan att några större sättningar kan
förväntas. Byggnaderna kan då grundläggas med platta på mark eller med plintar. För
tyngre byggnader eller uppfyllnader finns en
överhängande risk för stora sättningar. Tyngre
byggnader behöver sannolikt pålgrundläggas
alternativt utförs kompensationsgrundläggning. Uppfyllnader bör undvikas inom planområdet med hänsyn till sättningar.
Användning av lättare fyllnadsmaterial och
utskiftning av material bedöms kunna göra
området mer flexibelt i höjder. Material i
eventuella uppfyllnader beaktas vid detaljprojektering.
Ledningar
Det finns risk för relativt stora skillnader i
långtidssättningarna inom området vilket behö-
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Utdrag ur bullerutredingen

Förslag på utbyggnad för VA- och dagvattennät.

Utdrag ur VA- och dagvattenutredningen
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60

m

ver beaktas vid höjdsättning av området samt
vid detaljprojektering av nya ledningar. Vid
förläggning av ledningar under torrskorpleran,
rekommenderas att strömningsavskärande fyllningar placeras utmed ledningssträckan för att
undvika dränering av leran med sättningar som
följd. Ledningar anslutna till pålgrundlagda
byggnader behöver utföras flexibla.
Schaktarbeten
Stabilitet för tillfälliga schaktarbeten samt
upplag ska verifieras i samband med detaljprojektering.
Bergteknik
Bergschaktning och byggnation på eller i
anslutning till bergslänterna bedöms kunna utföras utan risk. Efter eventuell bergschaktning
eller sprängning bör dock en ny bergbesiktning utföras för att bedöma bergstabiliteten för
området (Bergab, 2017-08-29).
Det finns en jord-/blockslänt längs detaljplanens östra gräns. Inga markarbeten planeras
här, men om så ändå blir fallet säkerställs att
släntkrönen ej destabiliseras genom bestämmelsen säkring av block ska utföras innan
bergschakt, sprängningsarbeten eller andra
vibrationsalstrande arbeten får påbörjas i
anslutning till bergsslänter eller slänter med
lösa block.
Radon
Byggnader där människor vistas stadigvarande
ska utföras med radonskyddande konstruktion,
såvida inte särskild utredning påvisar att radon
förekommer endast i ringa omfattning.
För att säkerställa att radonförekomsten i nya
byggnader inom området inte innebär några
risker för människors hälsa bör nybyggnation
utföras med radonskyddande konstruktion.
Brandskydd
Befintlig brandvattenförsörjningen vid Övergårdsvägen bedöms otillräcklig för den tillkommande bebyggelsen. Det kommer därför

i projekteringsskedet dimensioneras för en ny
brandpost centralt inom planområdet.
Buller
Enligt utförd bullerutredning (Norconsult
2019-10-17) underskrider ljudnivån vid fasad 60 dBA och klarar därmed riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå vid fasad, 60 dBA, utan
särskilda bullerskyddsåtgärder. För samtliga
illustrerade byggnader finns möjlighet att
placera uteplats där riktvärdena klaras. Högst
beräknad ekvivalent ljudnivå har förskolan/
äldreboendet där ekvivalenta ljudnivån vid
fasad mot Tångerödsvägen beräknats till 59-60
dBA. För byggnaderna närmast Tångerödsvägen är det alltså gränsfall att riktvärdet underskrids (se karta).
Vid eventuell byggnation av förskola ska naturvårdsverkets riktvärden för skolgård följas.
De delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent dygnsljudnivå på <50 dBA och en maximal dygnsljudnivå på <70 dBA vilket säkerställs med planbestämmelser på plankartan.
Tidigare utförd bullerutredning (Norconsult
2017-06-19) visar att en sänkt hastighet på
väg 709 skulle ge bättre förutsättningar att nå
godkända bullernivåer vid fasader mot vägen.
Sänkt hastighet är dock ingen förutsättning för
planens genomförande. Planen möjliggör därför ett bullerskydd längs Tångerödsvägen för
att kunna skapa så bra ljudnivåer som möjligt
inom området.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fyra ledningsstråk föreslås försörja och avleda
vatten och avlopp inom området. Nuvarande
trycknivåer är inte tillräckliga för att försörja
den tillkommande bebyggelsen med dricksvatten. Det föreslås därför att en ny tryckstegringsstation anläggs vid planområdets gräns
mot Övergårdsvägen.
Spillvattenavledning föreslås ske via självfall
till Höviksnäs reningsverk. Detta kräver att
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höjdsättning sker så att avledning från kvartersmark kan ske till gatan, där ledningarna
läggs. Kapaciteten i befintligt ledningsnät till
Höviksnäs reningsverk har inte bedömts i
den VA-utredning som tagits fram av Sweco
(2017-12-13).
Dagvatten
Dimensionerande dagvattenflöden från planområdet beräknas öka med cirka 700 l/s efter
exploatering. Fördröjning med en strypning
motsvarande befintlig avrinning vid ett 20-årsregn rekommenderas med anledning av de
samfälligheter och markavvattningsföretag
som avvattnas till nedströmsliggande dagvattenledningsnät. Erforderlig fördröjningsvolym
beräknas till drygt 780 m³ för hela planområdet. I norvästra delen av planområdet finns ett
större område avsatt för dagvattenhantering.
Ytan är tillräcklig för att uppnå tillräcklig rening av dagvatten sett till MKN vatten.
I händelse av nederbörd med högre intensitet
än vad dagvattensystemet är dimensionerat
för ska vatten avledas ytligt på mark enligt
framtagen skyfallsutredning (Sweco 2019-1105 rev. 2020-05-28). Byggnader ska placeras
högst med marklutning från huskropp och gata
placeras lägre än byggnader för att avleda höga
flöden. Höjdsättningen ska inte skapa några
instängda områden. Det finns inga befintliga
lågpunkter inom planområdet.
Genom höjdsättningen av området kan det
säkerställas att det inte kommer förekomma
någon risk för översvämning till följd av
skyfall inom planområdet. Plankartan reglerar
höjdsättningen av gatorna inom området som
en del i skyfallshanteringen.
Möjlig risk för översvämning har identifierats
för ett lågt beläget bostadsområde nedströms
planområdet. Planområdets befintliga höjdsättning har inga instängda områden som magasinerar vatten. Detta innebär att planerad exploatering inte kommer fylla igen naturliga
fördröjningsvolymer.
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Principiell höjdsättning inom planområdet för avledning av dagvatten och skyfall till skyfallsåtgärd.
Ytorna gul, röd, blå och grön redovisar vilka delområden som avvattnas till respektive skyfallstråk av
motsvarande färg. Svarta pilar illustrerar marklutning. Vattnet i diket rinner sedan norrut, under
Övergårdsvägen där det är kulverterat.

De fördröjningsvolymer för dagvatten som
planeras inom planområdet kommer däremot
bidra till att vatten buffras inom planområdet
vid skyfall eftersom anläggningarna kommer
att fyllas upp.
Placering av skyfallsåtgärd har utifrån befintlig
avledning identifierats vara lämplig inom planområdets nordvästra del. Ytan är säkerställd
genom ett E-område för dagvattenfördröjning,
men dimensionerad för att klara skyfall. Mindre justeringar i befintlig terräng utmed Övergårdsvägen krävs för att styra skyfallet till gata
vid vidare avledning till recipient.
En alternativ placering av skyfallsåtgärd på
en grusplan nedströms planområdet har även
utretts i genomförd skyfallsutredning (Sweco).
Färdig golvnivå ska ligga på minst 0,3 meter
över angränsande allmän plats - gata vilket
regleras med planbestämmelse. Källare är inte
tillåtet.
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Energi
Nya byggnader ska uppföras enligt gällande
byggregler men strävan bör i varje enskilt
projekt vara att tillämpa så miljöriktiga och energieffektiva lösningar som möjligt. Avseende
uppvärmning kan detta exempelvis ske genom
till- och frånluftsvärmepump, bergvärme eller
gemensamma bergvärmeanläggningar.
Avfall
Kommunen svarar för avfallshantering i området. Inom planområdet planeras ett E-område
som föreslås rymma en enklare station för
sopsortering i olika fraktioner.
El, tele och bredband
Inom planområdet säkerställs ett E-område för
tekniska anläggningar. Här kan exempelvis en
transformator uppföras vid behov.
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11. PLANENS GENOMFÖRANDE
En genomförandebeskrivning redovisar de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska
och ekonomiska åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen är vägledande
och har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte
ur genomförandesynpunkt.
Denna beskrivning redogör för hur detaljplan
för Tångeröd 2:18 m fl. för bostäder samt
eventuell förskola eller äldreboende bör genomföras. För området saknas tidigare detaljplan.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet handläggs med utökat planförfarande. För detaljplanen gäller följande tidplan
förutsatt att detaljplanen inte överklagas:
Samråd		
4e kvartalet 2018
Granskning		
1a kvartalet 2020
Beslut om antagande 3e kvartalet 2020
Laga kraft		
3e kvartalet 2020
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år räknat från det
datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga
skäl föreligger. När genomförandetiden gått
ut fortsätter detaljplanen att gälla men då har
fastighetsägaren inte rätt till ersättning om den
ändras eller upphävs.
Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår
av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. Det finns fyra privatägda fastigheter inom planområdet varav tre, Tångeröd 1:6,

25

Planbeskrivning

2:18 och 2:57, redan delvis är bebyggda och
den fjärde, Tångeröd 2:65, är obebyggd och
tillhör byggaktören. En fastighet, Hövik 5:1,
tillhör Tjörns kommun och omfattar kvarter för
förskola/äldreboende med tillhörande friluftsområde samt två kvarter för bostadsändamål i
planens södra del och ett för bostadsändamål
längst i norr.
Inom planområdet finns tre marksamfälligheter, Tångeröd s:1 och s:2 samt s/225. Ändamålet för s:1 är vägar och ändamålet för s:2 är
dike och utifrån samfälligheternas belägenhet
och skick så tycks hela eller delar av s:1 ej
vara i bruk medan s:2 även idag delvis utgörs
av dike. S/225 är outredd.
Delar av den kommunala marken berörs av avtal om nyttjanderätt för bete som måste sägas
upp.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Detaljplanen föreskriver istället enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att fastighetsägarna
inom planområdet är ansvariga för skötsel
och drift av de allmänna platserna (GATA,
GÅNG- och CYKELVÄG och NATUR).
Tjörns kommun består av flera skärgårdsöar
präglade av anrika fiskesamhällen och med
närhet till jordbruket. Samhällena var en gång
i tiden självhushållande och de boende samarbetade genom tillexempel fiskeföreningar.
Därför finns en tradition på Tjörn av att tilllämpa enskilt huvudmannaskap, både i tätort
och på landsbygd. Under 1900-talets senare
hälft övergick många av fastigheterna i samhällena på Tjörn till att bli fritidsbebyggelse,
vilket det fortfarande till stora delar är. Det kan
mätas i att Tjörns kommun knappt har 15 000
folkbokförda, medan det under sommarhalvåret har cirka 45 000 invånare. Det är därför
av väsentlig betydelse för Tjörns kommun att
kunna förvalta allmän platsmark genom enskilt
huvudmannaskap eftersom även fastighetsägare som är folkbokförda i annan kommun, men
som äger fastighet i kommunen, kan stödja
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utbyggnad och underhåll av infrastruktur och
offentliga platser i kommunen. Utbyggnad
och infrastruktur betungar inte då endast de
folkbokförda i kommunen. Tångeröd är inget
undantag.

Den mark som i planen är lokalgata, gång- och
cykelväg och naturområde inom allmän plats
upplåts med fördel till nybildad eller befintlig samfällighetsförening genom ansökan om
anläggningsförrättning hos lantmäteriet.

Anläggningar inom allmän platsmark

I planen kommer en anpassning till de befintliga förhållandena ske genom att fastighetsgränser anpassas till lokalgata, gång- och cykelväg
och naturområden genom fastighetsreglering i
ansökan hos lantmäteriet.

Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för
utbyggnad och iordningställande av ny lokalgata, gång- och cykelväg och övrig allmän
platsmark.
Beslut ska fattas om hur anläggningarna (gator, naturområde m.m.) organisatoriskt, ekonomiskt och tekniskt ska förvaltas och skötas.
Detta sker genom att fastighetsägare eller
Tjörns kommun ansöker om förrättning hos
lantmäterimyndigheten. Se vidare information
om gemensamma anläggningar under rubriken
Gemensamhetsanläggningar.
Anläggningar inom kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark för bostäder.
Kommunen ansvarar för utbyggnad och förvaltning av tekniska anläggningar och fördröjningsmagasin inom E-områden samt kvartersmarken inom fastigheten Hövik 5:1, dels för
äldreboende/förskola och dels för bostäder.
Avtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och kommunen. Exploateringsavtal bör
tecknas innan detaljplanen antas av kommunen
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande och fastighetsbildning.
Marköverlåtelseavtal kommer upprättas för
kommunens två kvarter för bostadsändamål
längst i söder och bostadskvarteret längst i
norr.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planenlig fastighetsbildning är en förutsättning
för att bygglov ska kunna beviljas.

Planen möjliggör avstyckning av fastigheterna
Hövik 5:1 och Tångeröd 1:6, 2:18, 2:57 och
2:65 för bostadsändamål. Hövik 5:1 kan även
styckas av som förskola/äldreboende och friluftsområde.
Syftet med samfälligheterna Tångeröd s:1 och
s:2 bör undersökas närmare. S/225 bör utredas.
De delar av samfälligheterna som omfattas av
detaljplanen ska överföras till kringliggande
mark för att kunna styckas av till nya fastigheter.
Gemensamhetsanläggningar
En eller flera gemensamhetsanläggningar ska
bildas avseende förvaltningen av allmän plats
såsom lokalgator, lekplats och naturområden.
Vid en anläggningsförrättning bildas en eller
flera gemensamhetsanläggningar där ingående
fastigheter samverkar för att bygga, förvalta
och sköta de gemensamma anläggningarna.
Åtkomst av mark, skötsel med mera ordnas
på ett rättsligt bindande sätt mellan delägande
fastigheter med en klarlagd ansvarsfördelning
för kostnader och åtaganden med mera. Varje
delägande fastighet erhåller andelstal i anläggningen avseende utförande och drift.
Både Höviksnäs vägförening och Tångeröds
östra samfällighetsförening (Hövik ga:12 och
13) har idag ansvar för och förvaltar befintliga
gator och anläggningar i närheten av planområdet. De nya lokalgatorna i detaljplanen
förvaltas lämpligen av någon av dessa vägföreningar. Detta förslag får samrådas med
respektive förening.
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Om någon av föreningarna tar över drift och
underhåll av allmän plats ska den vara anlagd
enligt föreningens anvisningar. Hövik ga:12 eller 13 kommer att omprövas i samband med de
nya fastigheternas inträde i föreningen. Berörda fastighetsägares andelstal i gemensamhetsanläggning fastställs vid lantmäteriförrättning.
Fastigheter inom planområdet som inte har
koppling till allmän plats GATA ansluts till
Hövik ga:13. Berörda fastighetsägares andelstal i gemensamhetsanläggningen fastställs vid
lantmäteriförrättning.
En gemensamhetsanläggning ska bildas alternativt anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning avseende förvaltningen av allmän
plats med beteckningen natur. Deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen ansvarar
då för drift och underhåll av områdena.
Den lekplats som föreslås centralt i planområdet ska genom en gemensamhetsanläggning
bekostas gemensamt av fastighetsägarna inom
planområdet.
Ledningsrätt
Ledningsrätt får bildas för ledningar med
allmänt ändamål om dessa förläggs inom
kvartersmark och kraven i ledningsrättslagen
uppfylls. Kostnader för upplåtelse av ledningsrätt regleras genom exploateringsavtal.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Fastighetsägarna ansöker om och bekostar erforderlig förrättning inom kvartersmark. Övrig
fastighetsbildning ansöks av kommunen och
kostnaderna regleras genom exploateringsavtal.
Tekniska frågor
Gator, Gång- och cykelvägar
Planen medför utbyggnad av cirka 750 meter
lokalgata och utöver detta även gångväg samt
en gång- och cykelväg. Exploatören ansvarar
för utbyggnaden.
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Vatten och avlopp
Utbyggnad av allmänna va-ledningar kommer
att krävas.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/
exploatör kontakta Tjörns kommun för information om de tekniska förutsättningarna
avseende VA-anslutningen.
Rådande trycknivåer i dricksvattennätet är
inte tillräckliga och det blir därför nödvändigt
att anlägga en ny tryckstegringsstation på
redovisad e-tomt i plankartan, denna bekostas
av exploatören. Avlopp kommer ledas bort i
fyra ledningsstråk mot befintligt ledningsnät i
Övergårdsvägen.
Dagvatten
En utredning gällande dagvattenhantering har
utförts och erforderlig fördröjningsvolym för
hela planområdet beräknas till drygt 780 m3.
Slutlig utformning bestäms vid projektering.
Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på ledningsinnehavet.
Om så krävs ska avtal avseende omläggning av
ledningar tecknas mellan ledningsägaren och
exploatören.
Uppvärmning
Fjärrvärme finns inte utbyggd i området. Uppvärmning sker med enskilda anläggningar eller
bergvärmeanläggningar.
Markmiljö
Det finns inga kända markföroreningar inom
planområdet. Marken används idag i stor
utsträckning som hage och har historiskt varit
jordbruksmark.
Geoteknik
En geoteknisk undersökning är framtagen
och visar att lätta byggnader (<5 kN/m2) kan
grundläggas med platta på mark eller motsva-
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rande, för tyngre byggnader eller uppfyllnader
finns risk för stora sättningar. Då rekommenderas pålgrundläggning eller kompensationsgrundläggning. Uppfyllnader bör undvikas
med hänsyn till sättningar.

Ett äldre fynd (RAÄ Valla 352:1) ligger inom
kvartersmark för friluftsområde där förskolegård alternativt trädgård för äldreboende kan
anläggas. Marken är prickad i detaljplanen
och får ej bebyggas. Vid större förändringar på
marken kan arkeologisk utredning krävas.

En geotekniker bör anlitas för mer detaljerad
undersökning inför byggnation och anläggning.

Buller
En bullerutredning har tagits fram, och uppdaterats, som visar att planen kan genomföras
utan särskilda bullerskyddsåtgärder. För byggnaderna närmast Tångerödsvägen är det dock
gränsfall att riktvärdet underskrids. Planen
möjliggör därför ett bullerskydd längs Tångerödsvägen för att ge möjlighet att skapa så bra
ljudnivåer som möjligt inom området.

Arkeologi
Vid arkeologisk utredning påträffades fyra nya
fynd. Ett av fynden utgörs av ett boplatsområde och påträffades inom kvarteret för förskola/äldreboende vilket kan kräva ytterligare
arkeologiska undersökningar i samband med
exploatering.
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Karta 1. Kartbild över fastighetsförhållanden före genomförande av detaljplan.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunen har för avsikt att teckna exploateringsavtal med exploatören. De slutliga förutsättningarna vad gäller fördelning av kostnader
för detaljplanens genomförande får regleras i
detta avtal.
Delar av planavgiften kommer finansieras
genom erläggande av avgift i samband med
bygglov. Ytor som berörs av planavgift i
bygglovsskedet är markerade med blå skraffering i kartbilden.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören
och enskilda fastighetsägare
Exploatören och berörda fastighetsägare står
för åtgärder och kostnader inom kvartersmark och får betala ersättning för erforderliga
markförvärv. Fastighetsägarna/exploatören får
vidare kostnader för anläggande av väg och
gång- och cykelväg, lekplats, bygglovsavgift
och lantmäteriförrättning med mera. Anslutningsavgifter för VA, el, tele med mera tillkommer.
Framtida driftskostnader
Befintliga och nya fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till nybildade eller
befintliga gemensamhetsanläggningar och
därigenom svara för framtida drift och underhåll av allmän plats och andra gemensamma
ytor inom området.
Fastighetskonsekvenser
I fastighetskonsekvensbeskrivningen redovisas ett förslag på fastighetsåtgärder inom
detaljplan för Tångeröd 2:18 m fl. för att på
ett planenligt och lämpligt sätt förbereda inför
framtida exploatering.

Ytor med blå skraffering ska erlägga planavgift vid
bygglov.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen får årligen intäkter genom arrendeavtal inom planområdet. Avtalet kommer att
sägas upp och därmed upphöra i samband med
planens genomförande.
Kommunen kommer att få intäkter i samband
med överlåtelse av tre kvarter för bostadsändamål.
Då allmän platsmark kommer att förvaltas av
samfällighetsföreningar kommer inte framtida drifts- och underhållskostnader belasta
kommunen mer än om kommunen har andel i
någon av föreningarna.
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Fastighetskonsekvensbeskrivningen är vägledande och har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Berörda fastigheter och marksamfälligheter
Fastigheter
Det finns fem fastighetsägare inom detaljplanen och markområdena består mestadels av
betesmark, naturmark och några enstaka hus.
Samtliga fastigheter inom planområdet finns
sammanställda i tabell nedan.
Fastighet		
Tjörn Hövik 5:1
Tjörn Tångeröd 2:18
Tjörn Tångeröd 2:57
Tjörn Tångeröd 2:65
Tjörn Tångeröd 1:6

Ägare
Tjörns kommun
Privat
Privat
Exploatör
Privat
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Kommunen äger en stor del av planområdet
och resterande del är ägd privat eller tillhör
marksamfälligheter. I Karta 1 framgår fastighetsförhållandena inom planområdet inför
planläggning. Kommunens fastighet Hövik 5:1
kommer att kunna bilda kvarter för bostäder
och förskola/äldreboende samt friluftsområde.
De privatägda fastigheterna kommer att kunna
bilda kvarter för bostadsändamål.

detaljplan för Tångeröd 2:18 m fl. I detta
avsnitt redovisas ett förslag på fastighetsbildning som är lämpligt med avseende på syftet
med detaljplanen och framtida exploatering.
Fastighetsbildningen kan ske i en eller flera
lantmäteriförrättningar. Förslag på bildande
av gemensamhetsanläggning(ar) finns även
beskrivet nedan.

Marksamfälligheter

I Karta 2 visas hur fastighetsindelningen kan
utformas i detaljplanens olika kvarter och
allmän plats. Kvarteren kan sedan avstyckas
i mindre delar inför försäljning till framtida
fastighetsköpare/bostadsköpare.

Det finns tre marksamfälligheter inom planområdet och de är sammanställda i tabell nedan.
Samfällighet		
Tjörn Tångeröd S:1
Tjörn Tångeröd S:2
Tjörn s/225		

Ändamål
Vägar
Dike
Information saknas

När det gäller berörda marksamfälligheter (s:1,
s:2 och s/225) så måste dessa utredas vidare
då andelstal m.m. inte är komplett i fastighetsregistret. I enlighet med denna fastighetskonsekvensbeskrivning föreslås att samtliga delar
av de marksamfälligheter som berör kvartersmark ska överföras till kringliggande mark
genom fastighetsreglering. Till grund för sådan
fastighetsreglering kan läggas avtal om köp
eller överenskommelse om fastighetsrelgering
alternativt att Lantmäteriet kan pröva frågan
tvångsvis.

Fastighetsstruktur

Det framgår av nuvarande fastighetsförhållanden att avtal avseende marköverlåtelser och/
eller överenskommelser om fastighetsreglering
måste upprättas mellan de olika fastighetsägarna då vissa kvarter i detaljplanen överlappar flera fastigheter med olika ägare. I denna
handling tas inte ställning till vilken part som
avstår eller tar emot markområden i dessa avtal. Denna konsekvensbeskrivning konstaterar
enbart vilka fastigheter som berörs och kommer att ingå i en fastighetsbildning när de olika
kvarteren bildas inom planområdet.
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Även inom de ytor som blir allmän plats
föreslås att marksamfälligheterna upphör.
När det gäller den allmänna platsen bör syftet
med marksamfälligheterna, om syftet kvarstår, överföras till den förvaltning som den/
de gemensamhetsanläggning(ar) som ansvarar
för driften inom planområdet. Det är viktigt att
notera att s:2 hanterar ett dike i planområdets
nordvästra hörn som fortsatt bör upprätthålla
sin funktion. Även på delar av s:1 och s/225
finns väg som eventuellt kan behöva nyttjas
även efter detaljplanens genomförande.
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Karta 2. Kartbild som visar hur fastighetsindelningen kan se ut efter genomförandet av detaljplanen.
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Karta 3. Kartbild som visar vilka fastigheter som ingår i de kvarter som ska bildas vid genomförande
av detaljplanen.
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1:34

område som är tänkt som en förskolegård eller
park för äldreboende.

Fastighetsbildning kvarter
För att uppnå en planenlig kvartersindelning
måste följaktligen fastighetsbildning ske.
Karta 3 visar vilka fastigheter och samfälligheter som berörs inom respektive kvarter.
Kvarteren har för redogörelsens skull delats
upp och namngetts med bokstäverna A till Q
och användningen inom respektive kvarter
framkommer av den tabell som följer efter
Karta 3.

Fastighetsbildning allmän plats
Den mark som i detaljplanen ska bli allmän
plats, det vill säga mark för lokalgata, lekplats, naturområde och gång- och cykelväg
framgår av Karta 4 och regleras till kommunens fastighet Hövik 5:1. Denna kommer sedan i sin helhet upplåtas till den/de
gemensamhetsanläggning(ar) som fordras för
planens anläggande och drift av allmän plats.

I Karta 3 delas kvartersmarken in i tolv fastigheter med ändamålet bostad, en fastighet för
tekniska anläggningar, en fastighet för förskola/äldreboende samt en fastighet för frilufts-
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Karta 4. Kartbild som visar de fastigheter som berörs av en fastighetsreglering av allmän plats till kommunens
fastighet Hövik 5:1
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12. PLANENS KONSEKVENSER
En detaljplan medför alltid konsekvenser,
både positiva och negativa. Oftast påverkar en
detaljplan inte bara planområdet utan också
till exempel grannar, samhällsfunktioner och
miljö. Enligt plan- och bygglagen ska därför
all planläggning ta hänsyn till både enskilda
och allmänna intressen. Det innebär att detaljplanens konsekvenser måste analyseras och
de ställningstaganden som görs i förslaget ska
motiveras.
Planförslaget medför också fastighetsrättsliga
konsekvenser. Dessa redovisas i planbeskrivningens genomförandedel ovan.
Bebyggelsekonsekvenser
Detaljplanen innebär att befintlig gårdsmiljö
och villor på större tomter ges möjlighet till
avstyckning av fler tomter. Detta gör att bebyggelsens täthet kommer att förändras.
Detaljplanen innebär också en större nyexploatering på tidigare jordbruksmark. Detta påverkar landskapsbilden i området. Bebyggelsen
hålls låg, upp till två våningar, för att fungera
tillsammans med den befintliga bebyggelsen
kring området. I söder tillåts tre våningar.
Miljökonsekvenser
Riksintressen
Planförslaget bedöms inte innebära konflikt
med några riksintressen.
Miljökvalitetsnormer
Enligt Miljöbalken 5 kap. 1 § får regeringen
för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det
behövs för att varaktigt skydda människors
hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador
på eller olägenheter för människors hälsa
eller miljö (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormer finns framtagna för kvävedioxid,
svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid och
bensen i utomhusluft och redovisas i för-
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ordningen om miljökvalitetsnormer (Svensk
författningssamling 2001).
Dagvattnet från planområdet avrinner till ett
vattendrag som mynnar i en vik i vattenförekomsten Hake fjord vid Höviksnäs, mellan
Tjörn och fastlandet. Flödet från exploateringsområdet utgör en mycket liten andel av
det totala flödet från delavrinningsområdet
som omblandas med recipientvattnet i Hake
fjord. Det är bakgrundshalten i recipienten som
blir styrande för vad totalhalten uppgår till.
Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från planområdet avseende ekologisk
status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna näringsämnen och
särskilda förorenande ämnen). Bedömning av
kemisk status baseras på prioriterade ämnen.
Den sammanfattande bedömningen är att den
ekologiska och kemiska ytvattenstatusen i vattenförekomsten inte kommer att försämras och
möjligheteten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten i sin helhet bedöms
inte heller att försvåras till följd av beskriven
exploatering i genomförd dagvattenutredning.
Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 stycken miljömål
för en hållbar utveckling i landet som helhet.
Länsstyrelsen för Västra Götalands län anser
att 15 av dessa berör deras områden. Tjörns
kommun har en miljövision där åtta av dessa
miljömål utpekats som speciellt relevanta för
Tjörn.
Dessa åtta är ”begränsad klimatpåverkan”,
”giftfri miljö”, ”ingen övergödning”, ”grundvatten av god kvalitet”, ”hav i balans” samt
”levande kust och skärgård”, ”ett rikt odlingslandskap”, ”god bebyggd miljö” och ”ett
rikt växt- och djurliv”. Av dessa berörs flera i
detaljplanen.
Målet gällande ett rikt växt- och djurliv kan
komma att påverkas av planen då rödlistade
fjärilsarter samt flera signalarter hittats. I väster finns en skog som bedöms ha högt natur-
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värde och biotopsskyddade stengärdsgårdar
finns i området. Miljömålet för god bebyggd
miljö berörs på så sätt att den nya bebyggelsen
måste uppfylla kraven för utomhus- och inomhusmiljö för att skapa trivsamma livsmiljöer
med låg klimatpåverkan. Den nya bebyggelsen
kommer ligga nära kollektivtrafik och gångoch cykelvägar, så trots dess lokala ökning av
fordon bedöms planen uppfylla miljömålet för
god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan då det hjälper människor att röra sig
klimatsmart. Kommunen anser att den nya
bebyggelsen kan bidra till att uppnå miljömålet
för hav i balans och levande kust och skärgård
då lokalt omhändertagande av dagvatten kan
minska områdets påverkan på havet.
Miljömålet om ett rikt odlingslandskap berörs
negativt på så sätt att planen medför utbyggnad på mark som idag är jordbruksmark. Detta
innebär att utbyggnad motverkar kommunens
strävan att uppnå detta mål.

Boende
I området planeras bostäder i blandade storlekar och utförande, framförallt kedjehus och
flerbostadshus. Detta kan bredda den sociala
sammansättningen och medföra ökat antal
lägenheter för äldre och unga vuxna vilket var
önskat under den workshop som genomförts.
Under workshopen önskades möjlighet till
odlingslotter samt ett större utbud av restauranger och kaféer, vilket inte planerats för i
detaljplanen.
Nollalternativet
Om detaljplanen inte skulle byggas ut innebär
det att marken fortsatt skulle vara jordbruksmark eller betesmark. Sannolikt skulle byggnationen behöva uppföras på annat ställe vid
Höviksnäs för att tillgodose samhällets behov
av förskoleplatser och nya bostäder.

Sociala konsekvenser
Tillgänglighet
Under den workshop som hölls framkom det
att boende önskade sig fler gång-och cykelvägar och att öka tryggheten på Tångerödsvägen
som idag upplevs som otrygg. Planförslaget innebär nya lokalgator samt gångvägar.
Närmsta matbutik ligger uppe vid väg 169 och
skola vid Höviksvägen. Närheten till kollektivtrafik bedöms vara god.
Barnperspektiv
I området möjliggörs en ny förskola och ny
plats för lek. Dessa kommer medföra en berikad utevistelse för barn och nära från förskola
till boende. Naturområdena i öster och väster
bidrar till fler och varierade områden för lek
och utevistelse. För att komma till skogen i
väster måste dock Tångerödsvägen korsas, en
väg som upplevs otrygg, bedöms ha mycket
trafik och är en osäker plats för barn.
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13. MEDVERKANDE
Planhandlingarna är framtagna av Norconsult AB genom planarkitekter Adam Västernäs, Eva-Marie Pålsson och Paula Widmark.
Handlingarna är framtagna tillsammans med
tjänstemän på Tjörns kommuns Plan- och
byggavdelning. Tjänstemän från andra berörda
kommunala förvaltningar har också deltagit i
arbetet med detaljplanen.
Genomförandedelen har tagits fram av Stefan
Lovén, Söllscher Lantmäterikonsult AB.
Kommunens handläggare:
Åsa Jönsson, Planchef,
Plan- och bygglovsavdelningen.
Representanter från Miljöavdelningen och
Tekniska avdelningen.
Norconsult AB
Adam Västernäs
Paula Widmark
Eva-Marie Pålsson
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