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PLANHANDLINGAR

 ▪ Planbeskrivning (denna handling)
 ▪ Plankarta med bestämmelser

Detaljplanen är upprättad enligt PBL (2010:900). Detalj-
planen består av plankarta med bestämmelser samt en plan-
beskrivning. Till planen hör ett antal övriga handlingar. Ef-
ter samråd och granskning tillkommer samrådsredogörelse 
respektive granskningsutlåtande över inkomna synpunkter. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförsla-
gets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften 
planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 
den ska vara vägledande vid tolkningen av planen. 

ÖVRIGA HANDLINGAR
 ▪ Illustrationskarta
 ▪ Grundkarta
 ▪ Gestaltningsprogram, 2014-04-15 
 ▪ Avgränsning av MKB, 2012-05-21
 ▪ Miljökonsekvensbeskrivning, 2014-04-15 
 ▪ Fastighetsförteckning, 2014-03-19

HANDLINGAR

UTREDNINGAR

 ▪ PM Geoteknik och Rapport Geoteknik, Detaljplan för 
Almöstrand och Tjörns entré, 2013-03-29, Atkins

 ▪ Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller, 2014-02-
26, ÅF-Infrastructure AB,

 ▪ Marinbiologisk undersökning inför detaljplan för 
Myggenäs-Almön i Tjörns kommun, 2012-12-14,  
HydroGIS AB

 ▪ Naturvärdesinventering av Almön, Tjörns kommun 
2011, 2012-05-08, (komplettering 2012-07-03), 
Calluna AB

 ▪ Västkustros på Almön i Tjörns kommun, del 1, 
september 2011, och del 2, oktober 2011,OM´s 
Naturtjänst

 ▪ Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entrè 
och Almöstrand, 2014-03-28, ÅF-Infrastructure AB

 ▪ Trafikbullerutredning, 2014-02-26,  
ÅF-Infrastructure AB

 ▪ Trafik – PM Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns 
kommun, 2014-01-28, Holm Väg- och Trafikkonsult

 ▪ VA- och dagvattenutredning fas 2, Detaljplan Almö-
strand & Tjörns entré, Tjörns kommun, 2013-05-06 
2014-02-20 rev A, WSP Samhällsbyggnad

 ▪ Strandnära natur- och rekreationsområden på Almön, 
Förstudie skötselplan, 2012-10-31, Calluna AB

 ▪ Strömningsberäkning Almösund, 2013-09-05, DHI
 ▪ Fastighetsutredning, 2013-04-08, Lantmäteriet 

ÖVRIGA UNDERLAG

 ▪ Tätortsstudien för Almösund-Myggenäs-Almön,  
2010-12-13, 

 ▪ 21-punktslistan
 ▪ Handlingsplan Tjörns entré, 2011-02-10
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

BAKGRUND
Detaljplanen är ett steg i arbetet med att förverkliga kom-
munens visioner om utveckling av Myggenäs tätort. Kom-
munen har sedan 2007 arbetat aktivt med planering av      
Almön och Tjörns entré.

Utvecklingsprocessen för Myggenäs med omnejd har gått 
stegvis där del för del har lagts till i planerna som sedan har 
landat i den kommunövergripande översiktsplanen. Bland 
annat har bostadsbeståndet kopplats samman med den de-
mografiska sammansättningen med en överrepresentation 
av äldre och ett underskott av barnfamiljer, se diagrammet 
nedan. De som byggde villor på 60- och 70-talet bor kvar 
och hittar inget alternativt mindre boende på orten. 

Genom att komplettera bostadsbeståndet i Myggenäs/Al-
mön kan man erbjuda ett nytt boende i området, för äldre 
och yngre som vill bo kvar på orten. Det är då troligt att en 
flyttkedja kan ske där äldre flyttar till lägenhet i området 
och exempelvis en barnfamilj kan hitta en villa. Yngre kan 
också hitta en bostad för sina behov.

2009 togs beslutet i kommunfullmäktige att arbeta med 
Cultural Planning i den kommunala planeringen. Cultural 
planning är en metod för samhällsutveckling med kultu-
rella förtecken. Att använda sig av Cultural planning i kom-
munens arbete är ett led i införandet av en demokratisk, 
lyssnande metod som inkluderar medborgarna i planering-
en. Det ger också en helhetsbild av samhället med livskva-
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litet och kulturella resurser som betydelsefulla värden att 
behålla och utveckla.

Ett viktigt led i utvecklingen av Myggenäs och dess omgiv-
ningar var arbetet med Tätortsstudie för Almösund - Myg-
genäs - Almön som genomfördes under 2009 och  antogs 
2010. De lokala utgångspunkterna var viktiga och därför 
tillämpades Cultural Planning för att föra en dialog med 
boende och näringsidkare på orten. Vid några workshopar 
och arbete med en klass i Myggenäs skola fick barn och 
vuxna möjlighet att beskriva kvaliteter i området, poten-
tial till förbättringar och möjligheter till komplettering av 
bostäder i läge och typ. Sammanfattningsvis ville de bo-
ende och verksamma i området utveckla orten genom ett 
lokalt engagemang, gemensamma funktioner, ett utvecklat 
rekreativt och maritimt boende med stärkt infrastruktur – 
framför allt med gång- och cykelvägar och kollektivtrafik-
knutpunkten Tjörns entré. I boendefrågan önskades nästan 
enbart flerbostadshus och radhus som komplement till or-
tens ensidiga villabestånd. Och läget var tydligt – endast 
små kompletteringar intill befintlig bebyggelse – använd 
Almön för större tillägg. Förutom tätortsstudien togs en 
21-punktslista fram – en åtgärdslista med saker som inte 
enbart är planfrågor. Den finns med som bilaga till planen, 
kommenterad med vad som hittills åstadkommits. Proces-
sen utgör underlaget till den här detaljplanen.

Eftersom Myggenäs ligger kustnära omfattas stora delar 
av stränderna av strandskydd till gagn för närrekreation 
och biologiskt liv. Men vissa delar är också värdefulla för 
utvecklingen av orten. För att hitta lämplig nivå i avväg-
ningarna mellan strandskyddet och tätortsutveckling har 
program, tätortsöversikt och tätortsstudie analyserat frågan 
om var gränsen går för tätortsutveckling som ett angeläget 
allmänt intresse och särskilt skäl enligt lagstiftningen.

Under 2008 inventerade samhällsbyggnadsförvaltningen 
alla ytor i och kring Myggenäs för att bedöma möjligheten 

att använda marken för utveckling av orten (PM Tätortsö-
versikt 2008-11-24). Det resulterade i att några idag obe-
byggda områden med begränsade värden för närrekreation 
angavs lämpliga för att studera vidare – dels områden inom 
Myggenäs tätort, dels norr om Almösund samt på Almön. 
På grund av gatunätet/trafiksituationen i Myggenäs samt att 
de boende starkt värnar sina obebyggda kilar bedömdes en 
mindre andel bostäder kunna tillkomma här. Större etable-
ringar med flerbostadshus etc. bedömdes kunna tillkomma 
på Almön där avstånden också är relativt nära både till 
Myggenäs centrum och till Tjörns entré.

Vid dialogen med de boende framkom också Almön som 
lämpligt för byggnation, om det kunde ske samtidigt som 
man  utvecklar ön för rekreation. Önskemål om allmänna 
funktioner, koppling av orten till vattnet samt bostäder, 
övervägande flerbostadshus och radhus, framkom för Al-
möns framtid.

2007 hölls den internationella arkitekttävlingen ”Europan” 
där en tomt kring Myggenäs korsväg ingick som utred-
ningsområde. Det vinnande bidraget från tävlingen har be- 
arbetats och utgör underlag för detaljplanen.
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MYGGENÄS 
Myggenäs ligger på ett höjdområde omgivet av vatten i ös-
ter och odlingsmark i söder och väster. Norr om ligger Al-
mösund, en ort kopplad till havet. Det är naturligt nog kring 
odlingslandskapet som den första bebyggelsen i Myggenäs 
tillkommit, i kantzonen mellan den goda odlingsmarken 
och den bohuslänska bergknallen. Här finns fortfarande 
byn kring Myggenäs Gård bevarad och här bodde bönder, 
torpare och backstugusittare. 

I Almön sund bodde ursprungligen strandsittare som löd 
under Ävja gård. Strandsittarna hade sina båtar i vattnet 
utanför Almösund – en av få platser utmed kusten som har 
ankarlä. 

Det moderna Myggenäs och Almösund tog fart efter att 
Tjörnbron blev klar 1960. Orten blev populär pendlingsort 
i första hand till Stenungsund. Merparten av bebyggelsen i 
Myggenäs är från 60- och 70-talen men har också komplet-
teras därefter. Bostadsbeståndet utgörs nästan enbart av vil-
lor. Karaktäristiskt för Myggenäs utbyggnad är också den 
modernistiska gatustrukturen med ringvägar som matar 
mindre villagator, medan gång- och cykelvägarna är kon-
centrerade till grönstråken mellan bebyggelsen. Grönstruk-
turen sträcker sig som fingrar in genom området och ger 
området ett glest och luftigt intryck.

SYFTE 
Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av 
Myggenäs tätort. Planen syftar till att skapa förutsättningar 
för en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad 
bebyggelse. Syftet med detaljplanen är även att säkerställa 
allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden 
samt utveckla och förstärka områdets naturmiljö för att öka 
attraktionskraften för både boende och besöksnäringen.

HUVUDDRAG
Målet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyg-
gelse och näringsverksamhet på Almön samt att skapa en 
tydlig entré till Tjörn och förstärka Myggenäs som en knut-
punkt för pendling. De höga natur- och rekreationsvärden 
som finns längs med Almöns stränder utvecklas och för-
stärks, vilket är en viktig del för att öka attraktionskraften 
för både boende och besöksnäringen. 

På plankartan redovisas markanvändningen genom en 
beteckning och en färg, exempelvis betecknas markan-
vändningen ”bostäder” med B på gula ytor. En markyta 
kan regeleras för flera ändamål exempelvis ”bostäder”och 
”centrum” vilket beteknas med BC. 

Detaljplanen för Tjörns entré och Almöstrand möjliggör 
för markanvändningen bostäder (B), centrum (C), camping 
(N), kontor (K), verksamheter med begränsad områdespå-
verkan (J), parkeringsanläggning (P), hamn (V), trafikom-
råden (T) och kultur (R) mm. Planen ger förutsättningar för 
utveckling och säkerställande av naturområden (NATUR) 
befintliga och nya väga, vattenområden (W), friluftsbad 
(WN), småbåtshamn (WV3) och möjliggör för en ny bro-
förbindelse (W1) till Myggenäs centrum.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra cirka 350 bostäder 
i form av flerbostadshus, radhus, parhus och mindre vil-
lor. Planen kommer utöver bostäder även att innehålla 
byggrätter för verksamheter, som småskalig handel, café, 
restaurang m m. En utbyggnad av småbåtshamn möjliggörs Myggenäs centrum. Bild: Tjörns kommun
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PLANDATA

PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AREAL
Planområdet utgör Tjörns kommuns nordöstra del, vid 
Tjörns entré och på Almön. Genom Tjörnbrons förbindelse 
till Stenungssund ligger området nära grannkommuner och 
övriga orter i arbetsmarknadsregionen Göteborg. 

Planområdet ligger öster om Myggenäs centrum och Almö-
sund och avgränsas av vattenområden.

Planområdet omfattar cirka 60 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheterna inom planområde utgörs av Myggenäs 
12:139 och 1:108 ägs av Tjörn kommun.  Myggenäs 1:6, 
1:35, 2:22, 2:9, 2:208, 2:5 är i privat ägo. 

3:15 4:1, 4:5 Samfälldmark inom planområdet utgör S:1 
vid befintlig campinganläggning.

på södra Almön och två lägen för bastubyggnader. Planen 
kommer även att innefatta gator, gång- och cykelvägar 
längs med vattnet genom området samt ytor för rekreativt  
ändamål. 

Detaljplanen innebär att orten utökas med ny bostadsbe-
byggelse och lokaler för näringsverksamhet. Intentionen 
är att möjliggöra för en exploatering som tar hänsyn till 
och är anpassad efter områdets värdefulla natur. Det arki-
tektoniska uttrycket ska vara anpassat till landskapsbilden, 
vilken är signifikant för Tjörn och viktig att bevara i detta 
läge, samtidigt som arkitekturens nutida och formspråk till-
låts vara tongivande. Trä och dova färger ska återkomma i 
fasaderna i olika grad. 

Exploateringen ska tydliggöra entrén till Tjörn och för-
stärka Myggenäs som en knutpunkt för pendling. Planen 
säkerställer värdefulla natur- och vattenområden. I detalj-
planen säkerställs ett större sammanhängande naturområde 
på norra Almön och ett mindre naturområde vid Myggenäs 
korsväg, Tjörns entré. 

Bebyggelse och övriga anläggningar (bryggor, hamn, mm) 
ska anpassas till och underordna sig landskapet och loka-
liseras på ett sätt som möjliggör allmänhetens tillgång till 
vattnet och naturområden. Planområdet ska karaktäriseras 
av byggnader som ligger inbäddade i grönska anpassade till 
topografin i stor utsträckning. Allmänheten ska känna att 
strandkanter och delar av de högre partierna är tillgängliga, 
både funktionellt och visuellt.

Planområdets läge. Bild: Tjörns kommun



9

PLANDATA GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen 2013 antogs av kommunfullmäktige 16 
maj 2013. Planen är har varit överklagad till Förvaltnings-
rätten som har avvisat överklagan och beslutet har delgivits 
. Översiktsplanens strukturbild återfinns på sida 10. 

I översiktsplanen anges att Myggenäs tätort ska växa genom 
att oexploaterad mark tas i anspråk. Även komplettering 
av kommunal service är aktuellt vid kommande framtida 
utveckling av tätorten. Almöstrand och Tjörns entré tillhör 
den östra delen av Tjörn och ingår i tätortsutvecklingen av 
Myggenäs. I översiktsplanen pekas området ut som strate-
gisk förtätning med goda grundförutsättningar för god kol-
lektivtrafikförsörjning samt välutbyggd infrastruktur. 

Översiktsplanen 2013 hänvisar till tätortsstudien avseende 
rekommenderad markanvändning, bevarandevärden och 
exploatering av bostäder mm. Se vidare under rubriken 
Tätortsstudie för Almösund – Myggenäs – Almön.

I kommunens översiktsplan anges bland annat att:

 ▪ Bostadsbebyggandet ska ske i anslutning till kommu-
nens huvudstråk. 

 ▪ Ny bebyggelse och områden ska vara tillgänglighetsan-
passad för äldre och människor med funktionsnedsätt-
ning. 

 ▪ Ny bebyggelse ska lokaliseras inom gångavstånd till 
service och kollektivtrafikknutpunkter och i första hand 
i anslutning till befintlig bebyggelse. 

 ▪ Utveckling av gång och cykelleder ska i första hand ske 
med utgångspunkten att underlätta för barn och  ung-
domars förflyttning mellan aktiviteter och i andra hand 
för att locka turism. 

 ▪ En framtida samhällsutveckling ska innebära att fler 
arbetstillfällen möjliggörs och att ge förutsättningar för 
ett ökat kulturliv. 

 ▪ Avseende naturvärden så avser kommunen att ta ett sär-
skilt ansvar för naturtyper och arter som är typiska för 
Tjörn. 

Planförslaget som helhet bedöms vara förenligt med kom-
munens översiktsplan. Förslaget svarar upp mot översikts-
planens strategier konkret genom att föreslå lägen för olika 
typer av bebyggelse nära kommunens huvudstråk. Planen 
möjliggör för verksamhetsetablering och utveckling av 
kulturella näringar. Tillgänglighetsperspektivet har på en 
övergripande nivå tillgodosetts i framtagandet av planför-
slaget dock kan gångavstånd från planerade bostäder till 
service och kollektivtrafik för delar av området upplevas 
som långa,  varför det i planförslaget har inarbetats ”smit-
vägar” mellan bebyggelsen för att tillgodose framkomlig-
het.

TÄTORTSSTUDIE 
I tätortsstudien för Almösund-Myggenäs-Almön är målet 
att skapa förutsättningar för cirka 450 nya bostäder i anslut-
ning till Myggenäs samt att bevara och utveckla områdets 
gröna karaktär, utveckla ortens näringsliv huvudsakligen 
med inriktning på besöksnäring och att stärka områdets 
position som knutpunkt. Stategin är att skapa ytor vid vatt-
net, konkret innebär det att ge förutsättningar för en strand-
promenad längs vattnet runt Almösund och Almön. Tjörns 
entré utgör en strategisk punkt som ska utvecklas med ser-
vice, information för turism och med kollektivtrafik. 

Som ett komplement till utvecklingsplanen finns en 
”21-punktslista” där olika åtgärder, stora som små, listas. 
Kopplingen mellan plan och lista är att planen ska skapa 
möjlighet för att genomföra åtgärderna i listan (21-punkts-
listan återfinns som bilaga till planbeskrivningen).  

Planförslaget är förenligt med tätortsstudiens intentioner 
och ger förutsättningar för att förverkliga de mål och stra-
tegier som anges – både utifrån markanvändningsplan och 
21-punktslistan. Föreslagen markanvändning redovisas på 
kartan sida 11.

Planområdets läge. Bild: Tjörns kommun
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Tätortsstudien, markanvändning
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DETALJPLANER
För norra delen av planområdet gäller Förslag till bygg-
nadsplan för Mällby s:1, del av Myggenäs Mellangård 
2:75 mfl fastigheter omfattande Almö. Planen är upprättad 
1983 och saknar genomförandetid. Planen reglerar cam-
pingverksamheten, småbåtshamn och friluftsbad mm. De-
lar av byggnadsplanen föreslås ersättas av detaljplanen. Se 
bilden här intill vilket område som ersätts.

För området norr och öster om området som kallas Söd-
ra Almön (området söder om väg 160) gäller Förslag till 
byggnadsplan för Tjörnbrons camping, Ävja 1:107 mfl. 
Planen anger campingverksamhet för området. Byggnads-
plan bedöms inte påverkas av planförslaget.

KOMMUNALA BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 SBN § 
127 att bevilja planstart för detaljplanen. Planavdelningen 
fick uppdraget att genomföra planarbetet med normalt 
planförfarande enligt Plan och bygglagen (2010:900). 

I planarbetet har Samhällsbyggnadsnämnden vid flera till-
fällen beslutat om inriktning för planarbetet:

• 2012-12-12 § 272
• 2013-03-06 § 36 
• 2013-05-21 § 129
• 2013-06-26 § 164  

RIKSINTRESSEN

Friluftsliv (miljöbalken 3 kap) 
Södra delen av planområdet ingår i riksintresse för södra 
Bohusläns kust. Området är värdefullt för naturstudier (bo-
tanik, zoologi, ornitologi, geologi, kulturstudier) strövan-
de, bad, båtsport, kanoting och fritidsfiske. 

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av området som 
utgör södra Bohusläns kust. Till sommaren, 2014, förvän-
tas Naturvårdsverket vara klara och områdena fastställda.   

Planförslaget bedöms tillgodose riksintresset genom att 
säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet och 
vattnet. Det innebär att området kan besökas och nyttjas 
för rekreation och friluftslivet även när planen genomförts. 
Planförslaget medför även att området kan bli mer tillgäng-
ligt genom iordningställande av nya gång- och cykelstråk 
samt koppling och närhet till kollektivtrafikknutpunkt vid 
Tjörns entré. 

Havstensfjorden 
Riksintresse för friluftsliv för Havstensfjorden föreslås 
utökas. Länsstyrelsens bedömning är att området bedöms 
ha särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i 
natur och /eller kulturmiljöer samt goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter, både på land och vattenanknutna. 

Byggnadsplan för Mällby s:1, del av Myggenäs Mellangård 2:75 
mfl fastigheter omfattande Almö.  

Område som föreslås ersättas med ny detaljplan.
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Större delen av planområdet omfattas av området som före-
slås utökas som riksintresse. Till sommaren, 2014, förvän-
tas Naturvårdsverket vara klara och områdena fastställda.   

Kust och skärgård (miljöbalken 4 kap) 
Hela Tjörns kommun samt 3 sjömil från baslinjen ut i havet 
är av riksintresse i sin helhet avseende natur- och kultur-
värden. Ingrepp i miljön får endast ske om det ej påtagligt 
påverkar miljön och dess värden negativt. Bestämmelsen 
ska dock inte förhindra utveckling av befintliga tätorter.

Planförslaget innebär utveckling av Myggenäs tätort och är 
i det avseendet förenligt med bestämmelsen. All tillkom-
mande bebyggelse har reglerats avseende höjd och utform-
ning för att minska negativ påverkan avseende inverkan 
på natur- och kulturvärden. Förslaget har även anpassats 
till allmänhetens möjligheter att vistas i området. Bedöm-
ningen är att förslaget kommer att påverka området genom 
ianspråktagande av mark som tidigare varit obebyggd, 
även genom utfyllnad av Almösund och påverkan genom 
förändrad landskapssiluett. 

Riksintresseområden för friluftslivet, översikt. Länsstyrel-
sens förslag till riksintresseområden för friluftslivet. Ställt 
till Naturvårdsverket 3 mars 2014. FO15 - Havstensfjorden 
FO39 - södra Bohusläns kust. 

Kommunikation Väg 160/väg 169
Vägen mellan E6:an och Vallhamns hamnområde är av 
riksintresse. Hänsyn till vägens influensområde ska tas 
vid bebyggelseutveckling i anslutning till vägen avseende 
människors hälsa och säkerhet. 

I planförslaget har byggrätten anpassats till vägområdet så 
att riksintresset ej bedöms påverkas negativt. 

Områden som är utsatta för trafikbuller ska undantas från 
exploatering eller ges flexibel markanvändning så att ex-
ploatering kan apassas efter platsens ljudnivåer. Riktlinjer 
för ljudnivåer för bostadsändamål ska följas. Riktlinjer av-
seende risk har beaktats i planförslaget. 

Skyddade områden. Riksintressen och områden som omfattas av 
strandskydd. Bild: Calluna AB

Bild: © Länsstyrelsen, Västra götalands län. 
 Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Tjörns entré och Almöstrand
 Samrådshandling 14-04-16
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Teckenförklaring
Planområde

Riksintresse väg

Riksintresse naturvård/ Natura 2000

Riksintresse friluftsliv

Strandskydd

±
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MKB Almöstrand och Tjörns entré 2014

Figur 5. Områdesskydd inom och i anslutning till 
planområdet.
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Riksintresseområden
för friluftslivet, översikt

FO01:1   Billingen
FO01:2   Valle
FO01:3   Hornborgasjön
FO02      Bokedalen
FO03      Bredfjället
FO04      Bråtaområdet
FO05      Bullarelandskapet
FO06      Dalslands sjö- och kanalsystem
FO07      Delsjöområdet
FO08      Fegen, Svansjöarna och Kalvsjön
FO09      Gullmarnområdet
FO10      Göta kanal
FO11:1   Göta älv, Vänersborg-Trollhättan
FO11:2   Göta älv, Lilla Edet-Älvängen
FO11:3   Göta- och Nordre älv, Kungälv
FO11:4   Nordre älvs estuarium
FO12      Göteborgs skärgård
FO13      Halle- och Hunneberg
FO14      Hassungared
FO15      Havstensfjorden
FO16      Herrestadsfjället-Viksjön
FO17      Hjortmarka
FO18      Härskogenområdet
FO19      Höghedenområdet
FO20      Hökensås
FO21      Kinnekulle
FO22      Klippan
FO23      Komosse
FO24      Kroppefjäll
FO25      Kynnefjäll
FO26      Lugnåsberget - Vristulven
FO27      Lygnern och Storåns dalgång
FO28      Lärjeåns dalgång
FO29      Mösseberg
FO30:1   Norra Bohusläns kust, inre
FO30:2   Norra Bohusläns kust, yttre
FO31      Nääs ekhagar
FO32      Rambomossen, Hårssjön
FO33      Rådasjön och Gunnebo
FO34      Risvedenområdet
FO35      Rya åsar
FO36      Sandsjöbacka
FO37      Svartedalen
FO38      Säveån med Hedefors
FO39      Södra Bohusläns kust
FO40      Tiveden
FO41      Tresticklans nationalpark och Boksjön
FO42:1   Vänern - Norra Dalsland
FO42:2   Vänern - Vänersborg,Vänersnäs
FO42:3   Vänern - Kålland och Hindens rev
FO42:4   Vänern - Kinneviken
FO42:5   Vänern - Djurö, Brommö,Torsö, Fågelö
FO42:6   Vänern - Gullspång
FO43      Vättlefjäll
FO44      Mölarp och Kröklings hage
FO45      Ålleberg
FO46      Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet
FO47      Ängårdsbergen, Slottskogen, Fässbergsdalen
FO48      Ätrans dalgång
FO49      Örekilsälvens nedre del
FO50      Öresjöarna med Hyltenäs kulle och Tolken
FO51      Östen

0 5025 Kilometers
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STRANDSKYDD
För att säkerställa allmänhetens tillträde till strandområden, 
samt för att trygga biologiska värden i strandzonen, finns 
strandskydd enligt 7 kap miljöbalken utpekat för stora delar 
av stränderna kring Almösund–Myggenäs–Almön. Strand-
skyddet är upphävt för bebyggelseområdena i Almösund 
och Myggenäs; för marinorna samt för campingplatserna 
på norra respektive sydöstra Almön, se karta på sida 12. 
Dispens från, eller upphävande av skyddet krävs för att be-
bygga, eller uppföra anläggningar inom strandskyddsom-
råde. Dispens- och upphävandeärenden sker normalt sett av 
kommunen. Länsstyrelsen ansvarar i särskilda fall. 

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd om 
det finns särskilda skäl. Skälet ska vara så angeläget att in-
tresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strand-
skyddsintresset. Strandskyddet får endast upphävas om 
minst ett av de särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § (MB) finns. 

Ett av de särskilda skälen utgör att tillgodose ett annat all-
mänt intresse. Tätortsutveckling utgör ett allmänt intresse 
och är det skäl som bedömts vara mer angeläget än ett be-
varande av strandskyddet för de delar som har standskydd 
i dag. I sitt granskningsyttrande över Översiktsplan 2013 
tillstyrker länsstyrelsen kommunens intentioner att undanta 
strandskydd till förmån för tätortsutveckling. Länsstyrelsen 
framför att det finns sådana skäl gällande kommunens ut-
veckling i linje med tätortsstudien för Almösund-Mygge-
näs-Almön och att omfattningen får utredas vidare i detalj-
planearbetet.

Planförslaget har föregåtts av en tätortsstudie i vilken be-
dömningen är att området är lämpligt nyttja för att möj-
liggöra en utveckling av Myggenäs. Tätortsutvecklingen 
bedöms inte kunna ske utanför strandskyddet eller på ett 
annat vis. 

Detaljplanen innebär upphävande av strandskyddet för all 
kvartersmark.  För park (allmän plats), gator (allmän plats) 
och kvartersmark föreslås strandskyddet att upphävas. 
Områden som planläggs som natur (allmän plats) behåller 

strandskyddet, med undantag för några områden på natur 
(allmän plats) som innehar egenskapsbestämmelsen gång-
väg (gång). När det gäller upphävande av strandskydd för 
gångvägar kommer dessa att preciseras i kommande plan-
arbete. Även inom vattenområden för småbåtshamn och 
friluftsbad föreslås strandskyddet att upphävas. 

Skälet till upphävandet av strandskyddet inom vattenom-
råden för småbåtshamn och friluftsbad är att utveckla vat-
tenanknutna anläggningar. I första hand samlokaliseras 
anläggningarna till befintliga områden med liknande ända-
mål eller föreslås i nya lägen där området ej klassats som 
biologiskt värdefullt samt att påverkan på omkringliggande 
områden bedöms vara liten. Vid anläggning av nya bryggor 
mm bör det ske på ett sätt som inte påverkar strandzonen 
negativt. Ett genomförande av de anläggningar som före-
slås i planförslaget kräver dispens från strandskyddet och 
anmälan om vattenverksamhet.  

Områden med stort rekreationsvärde eller med djur- och 
växtlivet har undantagits exploatering och föreslås utgöra 
naturmark. Särskilt värdefulla naturområden planeras ingå 
i ett skötselområde.  

I planförslaget ska en zon för fri passage mellan strandlin-
jen och exploatering finnas för att säkerställa allmänhetens 
tillgång till strandkanten och möjliggöra för biologiska vär-
defulla miljöer vid strandzonen. 

Planförslaget säkerställer detta genom följande principer:

 ▪ I första hand genom en 20 meter bred allmän platsmark 
zon.

 ▪ I andra hand genom en 10 meter bred allmän platsmark 
zon.

 ▪ I tredje hand genom x-bestämmelse på kvartersmark 
som säkrar upp allmänhetens tillgång till området.
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Tjörn på väg mot fler kollektiva resor, 
K2020 lokalt
Kommunen har fått i uppdrag att i slutet av november 2007 
överlämna sitt lokala arbete inom K2020 , som utgör kom-
munens handlingsprogram för kollektivtrafiken. De lokala 
lösningarna ska sedan ingå som en del i det övergripande 
arbetet inom GR. K2020 är en stor gemensam satsning för 
att utveckla kollektivtrafiken inom Göteborgsregionen. 
Syftet är att utveckla infrastruktur, trafik och bebyggelse så 
att år 2025 ska minst 40 % av alla resor i Göteborgsregio-
nen göras med kollektivtrafik. Målsättningen vid planering 
av nya områden är att skapa utrymme för kollektivtrafiken. 
Viktigt är att ny bebyggelse sker i befintliga tätorter el-
ler nära kollektivtrafikslinjer. Rätt planering av samhället 
minskar behovet av bilen och goda möjligheter skapas för 
hållbara resvanor för lång tid framöver. 

Myggenäs resecentrum och entrépunkt till Tjörn ingår en 
av utvecklingsidéerna i kommunens lokala K2020. Plan-
förslaget bedöms följa intentionen i handlingsprogrammet. 
Nya områden som byggs i anslutning till befintliga linjer 
förstärker stråken och underlaget för resor ökar. 

PLANER OCH POLICYS

Naturvårdsprogram 2008
Programmet har sin utgångspunkt i de nationella miljömå-
len. Utöver de nationella målen har Tjörns kommun sär-
skilda mål, här följer ett urval som bedömts vara relevanta 
för planen:

Kommunen vill ta ett särskilt ansvar för naturtyper och ar-
ter som är typiska för Tjörn eller har en betydande del  
av sin utbredning här. Naturens upplevelsekvaliteter på 
Tjörn ska bevaras och utvecklas så att kommuninvånare 
och besökare även i framtiden har goda möjligheter till vis-
telse i en rik och varierad natur med Tjörns speciella kän-
nemärken. 

I naturvårdsprogrammet pekas ett antal ansvarsnaturtyper 
och ansvarsarter ut som kommunen har ett särskilt stort an-
svar för. Med ansvarsnaturtyper menas miljöer som trängts 
tillbaka kraftigt och fyller en särskild ekologisk funktion 
eller har en hög biologisk mångfald. Västkustrosen ingår 
som en av ansvarsarterna. Kommunen har fått LONA bi-
drag för att genomföra åtgärder som ska säkerställa rosens 
fortlevnad. 

Av de fem ansvarsnaturtyper som anges i naturvårdsplanen 
finns tre av dem representerade inom planområdet. Dessa 
utgör grunda havsområden med ålgräsbottnar, kustnära be-
tesmosaiker och havsstrandängar. Även västkustros åter-
finns inom planområdet. I planförslaget har exploateringen 
avvägts mot naturvärden och större sammanhängande om-
råden har sparats. Några enstaka individer av västkustros, 
rödlistade arter särskilda hänsynsarter kan komma att på-
verkas negativt av exploateringen. I de områden som plan-
läggs som naturmark med naturvärden är avsikten att dessa 
tas till vara, vidmakthållas och utvecklas genom framta-
gande av en skötselplan. 



17

AVVÄGNING ENLIGT PBL OCH MB
Tjörns kommun bedömer att ett genomförande av planen 
kan leda till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hus-
hållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 4 kap. 
34§ i Plan och bygglagen (2010:900). En miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) för planen ska därför upprättas. Ett 
samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen den 11 maj 2012, 
där utredningsnivån, innehåll och avgränsning diskutera-
des. Nedan beskrivs vilka intressen och som ska bedömas. 
Miljöaspekter att belysa i miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB):

• Naturmiljö på land: Höga naturvärden, hotade och 
fridlysta arter bl.a. västkustros.

• Marinbiologiska värden: Höga marinbiologiska vär-
den, lagunens vattenomsättning, kustvatten enligt Vat-
tendirektivet.

• Rekreation och friluftsliv: Höga värden för rekrea-
tion och friluftsliv.

• Landskapsbild: Förändrad landskapsbild.

• Riksintresse: Riksintresse (4 kap MB), Riksintresse 
för friluftsliv (3 kap 6 § MB).

• Strandskydd: Områden för exploatering omfattas till 
största delen av strandskydd.

• Hälsa och säkerhet: Risker i samband med trafik och 
buller längs väg 160, trafiksäkerhet, säkerhet i och 
med förväntade klimatförändringar, VA-hantering, ris-
ker för ras av stenblock.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

NATUR OCH LANDSKAP

Landskapsbild och topografi
Landskapet på Tjörns nordöstra udde utgörs av skogskläd-
da höjder, branta sluttningar och skyddade dalgångar och 
raviner. Det är i viss mån ett karakteristiskt bohuslänskt 
landskap, men det är idag mera skogsbevuxet än vad som 
är typiskt. Almön erbjuder en variation av olika naturmil-
jöer med öppna strandängar, klipphällar, och skogsmiljöer.

Tidigare dominerades landskapet av öppna hällmarker 
och strandängar som användes för bete och slåtter. De 
öppna markerna är idag koncentrerade till strandremsor 
och strandängar samt små gläntor och hällmarker. Skogen 
koncentreras i första hand till de högre partierna och delvis 
spontant etablerat och delvis planterad. Denna förändring 
av landskapet har skett de senaste hundra åren. 

Naturvärden - landområden
Naturinventeringar har utförts inom och i anslutning till 
planområdet på land och till havs. 

En inventering av naturvärden på land har genomförts. 
Inom planområdet har ett område tilldelats klass 1 vilket 
innebär mycket högt naturvärde. Området ligger väster om 
campingen och sträcker sig ner till Almösund. Områdets 
naturvärde beror på den rikliga förekomsten av västkustros. 
Rosen finns även på andra områden inom planområdet som 
enskilda individer. Vid inventering av rosen har ett 50-tal 
buskar påträffats på Almön. Buskarnas status bedömdes 
som dålig, eftersom cirka 80 % av dem bedöms mer eller 
mindre hotade av igenväxning. Vissa individer var vid in-

Mellersta Almön, natur i sluttning. Bild: Radar

Mellersta Almön, Myggenäs marina uppställning av båtar. Bild: 
Radar

Södra Almön, utblick mot färjeläge. Bild: Radar

Utblick mot södra Almön från Tjörns entré. Bild: Radar
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Norra Almön

Mellersta Almön
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Tjörns entré
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DETALJPLAN FÖR ALMÖSTRAND OCH TJÖRNS ENTRÉ
Exploateringsförslag, strandskydd och skötselområden. 1:5 000. 2014-03-28

Södra Almön, utblick mot färjeläge. Bild: Radar

Utblick mot södra Almön från Tjörns entré. Bild: Radar Detaljplan delområden . Bild: Radar
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venteringarna nära att kvävas av den täta slyvegetationen, 
där slån och enbuskar dominerar. Slutligen bedömdes att ett 
flertal rosbuskar skulle dö om inte skötselåtgärder genom-
fördes. Rosen är av unik karaktär och bör därför bevaras. 

Inom övriga delar av planområdet klassades ett område till 
”högt naturvärde”, fem till ”naturvärde”, och fyra till ”visst 
naturvärde”. I dessa områden är naturvärdena främst knut-
na till botaniska värden, mikrohabitat, tidvis störning, död 
ved i olika variationer, äldre trädskikt, gamla tallar, samt 
spår efter vedlevande insekter och hackspettar. 

Områden som klassas med högt eller mycket högt naturvär-
de bör undantas exploatering och skötselplan bör upprättas 
för att vidmakthålla och utveckla befintliga värden. 

Naturvärden - vattenområden

I anslutning till planområdet har förekomst av grunda havs-
områden med ålgräsbottnar, kustnära betesmosaiker och 
havsstrandängar identifierats. Genomförd utredning omfat-
tade fem delar av vattnet vid Almön 1) Grundområdet mel-
lan Saltholmarna och Almön, 2) Lagunen vid Almösund, 
3-4) Småbåtshamnen i Almösund, 5) Grundområdet vid 
nordöstra Almösund. 

I område 1 är bedömningen att botten har ett mycket högt 
ekologiskt naturvärde, där all exploatering med muddring-
ar och utfyllnader bör undvikas. I område 2 hade lagunen 
ett förhållandevis lågt ekologiskt värde vid tidpunkten för 
utredningen 2011, men har potential att kunna bli en grund-
bottenmiljö med högt värde om vattengenomströmningen 
i lagunen förbättras och om fiskpopulationerna i havet 
har återhämtat sig. I område 3-4 bedöms den ekologiska 
miljön vara bättre än vad som kan förväntas på grund av 
det instängda läget och den stora förekomsten av alger i 
lagunen i söder. I område 5 förekommer höga ekologiska 
naturvärden med bottensamhällen som består av ålgräs, 
tång, samt stora förekomster av hjärtmusslor. Det bedöms 
att muddring i detta område skulle medföra förlust av dessa 
samhällen och minska ålgräsets möjlighet att sprida sig i 

hamnområdet. I samtliga inventerade områden bör påver-
kan på bottnarna undvikas. 

3.1.1

3.1.2
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1.
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3.
1.
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3.1.3

UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN
3.1.1 Grundområdet mellan Saltholmarna och Almön
3.1.2 Lagunen vid Almösund
3.1.3 Småbåtshamnen i Almösund - södra delen
3.1.4 Småbåtshamnen i Almösund - östra delen
3.1.5 Grundområdet vid nordöstra Almösund

BILAGA 7

Naturvärdesinventering av havsbottnar. Bild: HydroGIS AB

 1

 2

 3

 4

 5



21

 Strandnära natur- och rekreationsområden på Almön, Förstudie skötselplan
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Figur 4. Fynd av växtkustros från Molanders inventeringar 2011 (I och I I), samt 
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inventerades av Calluna. (Sörensen 2011 och 2012)

Naturvärdesinventering. Nummerering och beskrivning av delområden återfinns i inventeringen. Bild: Calluna AB

Naturvärdesinventering av havsbottnar. Bild: HydroGIS AB
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REKREATION
Almön är ett viktigt område ur rekreationssynpunkt, både 
för Myggenäsborna och för besökande. Almön räknas till 
tätortsnära natur för Myggenäs. Området är av stort värde 
för det rörliga friluftslivet. Ortsbefolkning i Myggenäs vill 
gärna lyfta fram de sköna och spektakulära omgivningarna 
runt Myggenäs och Almön och kallar boendet för ett ”ma-
ritimt-rekreativt boende”. På Almön finns promenadstråk, 
natursköna platser, badplatser, bryggor och utkiksplatser. 

Ett mycket viktigt befintligt stråk går från gångbron i väs-
ter, längs med stranden norrut, fram till badet vid den norra 
campingen. Promenadstråket fortsätter genom campingen 
tillbaka till bron längs den västra stranden. Huvudstråket 
går längs med stranden, men flera mindre stigar observe-
rades också och dessa går kors och tvärs genom hela norra 
och västra delen av Almön. Flera av stigarna ansluter till 
campingområdet. Området används aktivt av badgäster, 
hundägare, närboende, skola, förskola och campinggäster. 

Längs med promenadstråket på västra stranden, som delvis 
är asfalterad, finns en grillplats i ett skogsbryn och vidare 
norrut kommer man upp på klipporna med utsikt över ba-
det och landskapet. Den nordöstra stranden har klippor ner 
till vattnet och dessa används av badgäster. Området vid 
strandängarna öster om gångbron vid småbåtshamnen upp-
levs av ortsbefolkningen som en vacker naturplats. Sten-
murar avgränsar strandängarna mot skogsområdet i öster. 
Stigar genom skogen gör det möjligt att promenera mellan 
campingen och den västra stranden. Utöver dessa områden 
används vägen längs med den östra stranden för gående. 

Almöns mellersta del är slybevuxet efter en avverkning och 
bedöms inte särskilt attraktivt för det rörliga friluftslivet. 
På södra delen av Almön korsas ön av väg 160. Detta inne-
bär bullerstörningar i vägens närmaste omgivning och ris-
ker att vistas vid vägområdet. Stränderna längs med södra 
Almön är idag delvis mycket otillgängliga för allmänhe-
ten, på grund av igenväxande vegetation och klippor. Ett 
strandområde finns tillgängligt väster om färjeläget.

BEBYGGELSE OCH STADSBILD
Områdets nära koppling till vattnet och havet är det som 
definierar platsens karaktär. I nuläget finns goda förut-
sättningar för småbåtshamnar, bryggsegling, båtspaning, 
strandpromenader och vattenrekreation såsom bad, padd-
ling, fiske, vattenskidåkning m.m.

I Myggenäsområdet finns det sammanlagt drygt 460 bo-
städer varav den absoluta merparten är friliggande villor. 
Bostadsutbudet i Almösund–Myggenäs–Almön är mycket 
ensartat. Större villor från 1960- och 1970-talen dominerar. 
Många äldre vill bo kvar i området, men alternativa bo-
enden för många av dessa saknas. Detta påverkar i sin tur 
yngre familjers möjlighet att hitta bostad i området.

Almö sund är ett sund mellan Tjörn och Almön, som har 
blivit en grund havsvik genom utfyllnad för väg 160 i 
sundets dess södra ände. I sundet finns en övergödnings-
problematik kopplat till det grunda vattendjupet samt den 
låga vattengenomströmningen. Från sundet rinner vattnet 
genom en smal trumma under väg 160 och intilliggande 
lokalväg. Enligt Västerhavets vattendistrikt har Almö sund 
högsta prioritet i en lista med angelägna projekt där vatten-
cirkulationen ska ökas.

I närområdet och inom planområdet finns två camping-
platser som bidrar med aktivitet till området. I övrigt har 
befintlig bebyggelse i Myggenäs dålig koppling till plan-
området, något som bör förstärkas genom att möjliggöra 
fler fysiska och visuella kopplingar. I dag finns en visuell 
koppling mellan centrum och marinan, Almösund och Al-
mön åt nordost, den bör kunna förstärkas samt att fler bör 
tillkomma.
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KULTURMILJÖ 
I Almö sund bodde ursprungligen strandsittare som löd un-
der Ävja gård. Strandsittarna hade sina båtar i vattnet utan-
för Almösund som är den av de få platserna utmed kusten 
som har ankarlä. En del av strandsittarnas bebyggelse finns 
fortfarande kvar i dagens Almösund.

Dagens Almöstrand präglas till stor del av camping, dels på 
öns östra sida, dels på öns södra udde. Almöstrand uppvisar 
få historiska boplatser, men det finns ett fåtal fornlämning-
ar i första hand på öns södra del.

Fornlämningar
Inom planområdet har ett röse (RAÄ-nummer Valla 332:1) 
daterad från bronsåldern har påträffats vid området kring 
Brattöfärjan. Lämningen är undersökt och borttagen. 

I övrigt finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

För att förhindra att fornlämningar kommer till skada är 
alla fasta fornlämningar, kända såväl som okända, skyd-
dade enligt bestämmelserna i kulturminneslagen (Lag om 
kulturminnen 1988:950, 2 kap 1§) och får inte skadas. På-
träffas fornlämningar ska detta anmälas till länsstyrelsen. 
Den som på något sätt vill ändra en fast fornlämning måste 
ha länsstyrelsens tillstånd.

SERVICE

Offentlig och kommersiell service
Tätortens centrum och kommersiella service är idag kon-
centrerade till området söder om cirkulationsplatsen på väg 
160 vid marinan. Där finns livsmedelsbutik, vårdcentral 
med apotek, bank, mindre butiker, gym, förskola, driv-
medelsstation m.m. Läkarefinns i Kållekärr. Kållekärr lig-
ger cirka 8,5 km från planområdet. Gång- och cykelbana 
finns utbyggt.  Med cykel tar det cirka 30 minuter, med 
bil cirka 10 minuter och med buss cirka 20 minuter att ta 
sig dit. I Höviksnäs, som ligger cirka 5,5 kilometer från 

planområdet, finns bibliotek, serviceboende, fritidsgård, 
distriktssköterska och barnavårdscentral. Till Höviksnäs 
tar det cirka 15 minuter med cykel, gång- och cykelväg är 
färdigutbyggd sommaren 2014. Med bil eller buss tar det 
cirka 7 minuter. Stenungsund med sitt centrum med såväl 
kommersiell som offentlig service ligger cirka 5 kilometer 
från planområdet. Till Stenungsund tar det cirka 30 minuter 
med cykel. Med bil eller buss tar resan cirka 10 minuter. 

Tätortens offentliga service består främst av skola och om-
sorg och har sin tyngdpunkt i Myggenäs södra del där skola 
och förskola ligger. I Myggenäs finns sju förskoleavdel-
ningar samt låg- och mellanstadium med cirka 210 elever. 
Om två föreskoleavdelningar som idag finns på skolan flyt-
tas, finns kapacitet för cirka 30 elever till på skolan. Fri-
tidshemmet i Myggenäs har cirka 100 platser och bedöms 
inte ha kapacitet att ta emot fler barn. Högstadium finns i 
Höviksnäs och Stenungsund. 

Pågående utredning kring utbyggnad av offentlig service 
främst avseende förskolor pågår för att kunna tillgodose 
ett ökat behov av förskoleplatser tillföljd av exploatering. I 
budget för 2017 finns medel för en ny förskola. Med befint-
lig förskola (fem avdelningar) och planerad så tillgodoses 
ett framtida behov. 

En sammantagen bedömning är att service på orten är 
mycket god och att det är en fördel att olika funktioner lig-
ger samlade i Myggenäs centrum. 

Arbetsplatser
I Myggenäs centrum finns verksamheter såsom butiker, 
gym, café mm som innebär arbetstillfällen på orten. I öv-
rigt kretsar näringslivet främst kring besöksnäringen med 
marinorna och campinganläggningarna. 

Inom planområdet finns möjlighet att utveckla näringsli-
vet och komplettera befintliga näringar i första hand den 
norra campingen. Detta innebär ökade förutsättningar för 
att människor kan bo och verka på samma ort. 
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TILLGÄNGLIGHET
Topografin inom planområdet är kuperad och inom vissa 
partier brant, upp till +40 meter över havet. Förutsättningar 
för möjliggöra ett tillgängligt gatunät har studerats och be-
dömts vara möjligt tillgänglighet för respektive byggrätt 
bedöms också klaras, men kommer att studeras vidare i 
planarbetets nästa skede.   

Närhet och tillgänglighet till kollektivtrafiken bedöms i de-
lar av området vara god, exempelvis de södra och centrala 
delarna av Almön med norra Almön har något längre av-
stånd till kollektivtrafiken vid Tjörns entré. Tillgänglighe-
ten till Myggenäs centrum bör kunna öka genom att möjlig-
göra fler kopplingar.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Topografin inom planområdet är kuperad med morän- och 
bergkullar. Naturmarken består huvudsakligen av gräsytor, 
träd, block och berg i dagen. De geotekniska förhållandena 
ser olika ut inom planområdet.  

En geoteknisk utredning har utförts i området. Generellt 
bedöms området vara blockrikt och svårschaktat. Fyll-
ningsjord och naturligt lagrad jord är ställvis tjälfarliga 
varför utskiftning ska göras ned till tjälfritt djup. Nedan 
följer översiktliga beskrivningar och rekommendationer 
för erforderliga geotekniska åtgärder för att möjliggöra ex-
ploatering av områdena.

Norra och mellersta Almön
En höjdrygg går längs mitten av ön i nord-sydlig riktning. 
Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren 
i området av postglacial sand, svallsediment av grus, san-
dig morän och berggrund. I sluttningen ned mot Almösund 
är svallsediment av grus det dominerande naturliga jord-
lagret. I övriga delar av området bedöms marken bestå av 
sand och/eller sandig morän ovan berg och av berg i dagen. 

Inom området i anslutning till befintlig camping och natur-

området, på norra Almön, ligger marknivåer upp till +40 
meters höjd. Inom området söder om campingen, mellersta 
Almön, ligger marken på nivåer mellan cirka +2 och cirka 
+25. 

Planerade byggnader förutsätts kunna grundläggas på 
packad fyllning på fasta och ostörda jordlager av naturligt 
lagrad friktionsjord. I delar av områdena kan även grund-
läggning på packad sprängbotten och packad fyllning på 
berg bli aktuellt. Området bör förutsättas vara svårschaktat 
p g a blockrik morän och varierande bergöveryta. 

Centrala Almön
Marken inom området ligger på nivåer mellan ca +0 och ca 
+25. De naturliga jordlagren i området består enligt SGU:s 
jordartskarta av postglacial sand, svallsediment av grus, 
sandig morän och berggrund.

Området har olika förutsättningar avseende grundläggnin. 
Exploateringsområden i bergssluttningen förutsätts kunna 
grundläggas på packad fyllning på fasta och ostörda jord-
lager av naturligt lagrad friktionsjord. I delar av område-
na kan även grundläggning på packad sprängbotten och 
packad fyllning på berg bli aktuellt. Området bör förutsät-
tas vara svårschaktat p g a blockrik morän och varierande 
bergöveryta. Bebyggelse i de allra brantaste partierna bör 
uppföras i suterräng. Bergschakt erfordras och förstärkning 
som exempelvis bultning krävs längs bergskärningen.

Området vid strandkanten har svåra stabilitetsförhållanden 
vilket innebär att byggnader måste anläggas med pålar, och 
markanläggningar som parkering eller torg måste förstär-
kas med exempelvis kc-pelare för att minimera sättningar 
och stabilitetsproblem.

Tjörns Entré 
Marken inom området ligger på nivåer mellan cirka -0,5 
och cirka +4. Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga 
jordlagren i området av postglacial finsand och berggrund.
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Området söder om väg 160 bedöms inte vara stabilt utan 
tillkommande byggnader måste anläggas med pålar till 
fast grund. Markanläggningar som parkering mm behöver 
förstärkas för att undvika sättningar och stabiliseringspro-
blem. Detta gäller området norr och söder om väg 160. 

Södra Almön 
Marken inom området ligger på nivåer mellan cirka +0 och 
cirka +12. De naturliga jordlagren i området består enligt 
SGU:s jordartskarta av postglacial sand, svallsediment av 
grus, sandig morän och berggrund. Utredningen visar att 
leran är gyttjig och lös till mycket lös. Djupet till fast berg 
varierar inom området mellan 2-10 meter. 

Grundläggning av planerade byggnader och markanlägg-
ningar på udden som angränsar till Tjörns entré så som 
parkeringsytor mm förutsätts kunna utföras med en packad 
fyllning på fasta och ostörda jordlager av naturligt lagrad 
friktionsjord. Även grundläggning på packad sprängbotten 
och packad fyllning på berg kan bli aktuell. Bergschakt kan 
erfordras. 

Området som planeras söder om befintlig väg kan inte an-
ses som stabilt med befintliga förhållanden och säkerhets-
nivån mot skred är mycket låg. Byggnader i området måste 
grundläggas på pålar, markanläggningar som planerade vä-
gar, parkeringsytor, mm ska förstärkas med exempelvis kc-
pelare för att minimera sättningar och stabilitetsproblem. 

Området norr om lokalvägen förutsätts kunna iordning-
ställas med markanläggningar som utföras med en packad 
fyllning på fasta och ostörda jordlager av naturligt lagrad 
friktionsjord.

Området öster om färjeläget erfordrar bergschakt erfor-
dras, grundläggning av planerade byggnader kan utföras på 
packad sprängbotten och packad fyllning på berg. 

RADON
Området är klassat som normalriskområde avseende radon-
förekomst, enligt kommunens radonkarta. Pegmatitgångar 
kan finnas inom området, vilket är en radonförande berg-
art. Normalriskområde betyder att halten radon i marken 
är medelhög och att området går att bebyggas med bostä-
der. Byggnader inom normalriskområde ska normalt utfö-
ras med radonskyddande konstruktion eller motsvarande 
åtgärder så att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids i 
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonris-
ken och vilka åtgärder som krävs åligger byggherren.

FÖRORENAD MARK
Inga områden med förorenad mark bedöms finnas inom 
planområdet.  

STÖRNINGAR OCH RISKER

Farligt gods
De regionala länsvägarna genom området, väg 160 och 
169, är klassade som primär respektive sekundär transport-
led för farligt gods. En riskutredning har tagits fram som 
studerat risk för personskador på tredje man.

Generellt ska ett bebyggelsefrittområde mellan 0-30 meter 
från transportled eftersträvas, med markanvändning par-
kering (markparkering) och trafikändamål är tillåtet utan 
riskåtgärder. I området 30–70 meter från transportled ut-
formas markanvändningen så att få personer uppehåller 
sig i området (befolkningstäthet om cirka en person per 
1000 kvadratmeter tomt). Exempel på markanvändning är: 
industri, sällanköpshandel, parkering (övrig parkering). I 
området 70-150 meter från transportled kan de flesta ty-
per av markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder 
eller analyser undantaget markanvändning som innefattar 
många eller utsatta personer. Exempel på markanvändning; 
bostäder (småhusbebyggelse), övrig handel, kontor, kultur, 
centrum och skola. 
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Inom planområdet är markområden vid Tjörns entré, cen-
trala Almön och delar av södra Almön mest utsatta för risk. 

I de delar av planområdet som inte uppfyller ovanstående 
riktlinjer avseende skyddsavstånd ska byggnadstekniska 
åtgärder genomföras för att lindra konsekvenserna av en 
eventuell olycka, så kallade skade begränsande åtgärder. 
Detta kan vara att:

 ▪ Utrymningsvägar för verksamheter och byggnader bör 
förläggas så att de leder ut i det fria på den sida som är  
riktad bort ifrån väg 160. 

 ▪ Plantage/buskage minskar konsekvenserna för vissa 
riskscenarier. 

 ▪ Planera byggnader och verksamheter så att persontäthe-
ten hålls nere i de byggnadsdelar som ligger närmast 
riskkällan (väg 160) och förlägg mindre känsliga verk-
samhetsdelar närmast vägen som exempelvis förråd 
och lager. Detta anges på plankartan som en upplys-
ning. 

Buller
Nya bostäder inom planområdet ska följa riktvärden enligt 
infrastruktur propositionen för trafikbuller, vilket innebär:

 ▪ 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
 ▪ 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad 

Bullerberäkningar har genomförts med prognosår 2020. 
Resultatet av utredningen är att i de flesta lägen där bo-
stadsbebyggelse föreslås följer riktlinjer för buller. Det 
finns dock några bostadsfasader, vilka avser flerbostadshu-
sen som ligger norr och söder om väg 160, där riktvärdet 
55dBA dygnsekvivalent ljudnivå inte uppfylls. Riktvärdet 
beräknas att överskridas med 1-3 dBA. Bedömningen är 
att behovet av bostäder är stort och att det är angeläget att 
skapa byggrätter för bostäder i dessa lägen trots något för-
höjda ljudnivåer. 

Slutsatsen att riktvärden för buller ska följas och att bygg-
rätter norr om väg 160 får nyttjas för centrumändamål i de 
lägen där riktvärden för buller överskrids. Alternativet är att 
utforma flerbostadshusen på ett sätt så att riktvärden klaras. 
Det kan ske genom indragen våning eller annan placering 
inom byggrätten. För flerbostadshusen söder om väg 160 
är alternativet att anpassa byggrätten genom tekniska lös-
ningar, indragen våning eller placering på tomten. I samråd 
med bullerexpert har ovanstående lösningar bedömts vara 
tillräckliga för att klara riktvärden. 

Ljudmiljön för planerade bostäder kommer att studeras vi-
dare i nästa planskede. 

Översvämning
I rapporten ”Stigande vatten – Rekommendationer för 
planering av bebyggelse vid Vänern, Bohuskusten och 
i inlandet” från Länsstyrelsen i Västra Götalands län re-
kommenderar Länsstyrelsen att samhällsviktiga funktioner 
och sammanhållen bostadsbebyggelse inte bör placeras på 
nivåer som understiger +2,5 meter över dagens medelvat-
tenstånd.

I planen har markanvändningen avvägts för att skapa ut-
rymme för vatten. Strategin är att i första hand att föreslå 
naturområden i anslutning till strandkanten eller olika typer 
av användning av vattenområden som småbåtshamn, hamn 
eller friluftsbad. Planområdet har generellt goda förutsätt-
ningar vad gäller vattennivåer. I de lägen där bebyggelse 
för bostadsändamål eller föreslås nära strandkanten eller på 
utfylldmark ska färdigt golvnivåer vara +3,6 och för verk-
samheter +3,1 vilket regeleras genom en planbestämmelse 
som gäller inom hela området. 

Befintlig väg till Almöns camping ligger under +2,5 me-
ter över medelvattenståndet, vilket innebär att det finns 
risk för att den kan översvämmas vid stigande vatten. Det 
innebär att för att kunna säkerställa tillgänglighet för männ-
iskor krävs att en ny lokalgata anläggs för att säkerställa att 
människor kan tas sig fram till sin bostad och funktioner på 
ett säkert sätt. 
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Översvämningskartering. Bild: Metria AB

 

Faktablad – planeringsnivåer. Version 1.0 (2012-02-03) 
Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotande områden 

Faktablad för kusten, Vänern och vattendrag finns på:  www.lansstyrelsen.se/vastragotaland  

 

KUSTEN - zoner: 
 

 
 
 
 
 
 
KUSTEN - zoner och planeringsnivåer: 
 

Zon 1 Zon 1 = över: 
(RH2000 möh) Säkerhets- 
Ort nivå 2 
Kungsvik 3,3 
Smögen 3,3 
Stenungsund 3,6 
Göteborg 3,9 
Varberg/Ringhals 3,5 
 

Zon 2 Zon 2 = intervallet mellan:  
(RH2000 möh) Säkerhets- Säkerhets- 
Ort nivå 1 nivå 2 
Kungsvik 2,8 3,3 
Smögen 2,8 3,3 
Stenungsund 3,1 3,6 
Göteborg 3,4 3,9 
Varberg/Ringhals 3,0 3,5 
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Förutsättningar för att klara ledningar bedöms finnas inom 
planområdet. Konventionellt självfallssystem för spillvat-
ten ska eftersträvas i kommunen. Självfallsledningar bör 
ligga över framtida högvattennivån. Havsvatten riskerar 
annars att läcka in i självfallsledningen vid höga vatten-
nivåer och skulle då kunna överbelasta både ledning och 
reningsverk. Vattenledningen kan följa läget för spillvat-
tenledningen. Lägsta nivå för dagvattenledningarna ham-
nar i utloppspunkten och där är lägstanivån +2,6 möh.

Skyddsavstånd tankstation
Inom befintligt marinaområde, på Myggenässidan, finns 
en tankstation som hanterar drivmedel (diesel och bensin). 
Boverket anger ett riktvärde på ett skyddsavstånd på 100 
meter mellan en tankstation och bostadsbebyggelse. Pla-
nerad bebyggelse kommer att ligger cirka 300 meter från 
tankstationen. Ingen risk avseende olyckor kopplat till han-
teringen av drivmedel bedöms föreligga.  
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET

Planförslag 
Samrådsförslaget innehåller cirka 350 bostäder i flerbo-
stadshus och småhus, där endast en mindre del utgörs av 
friliggande enbostadshus. Avsikten är att komplettera vil-
labeståndet i Myggenäs med andra boendeformer. Nytt bo-
stadsområde ska bidra till att utveckla Myggenäs tätort och 
kunna erbjuda bostäder med olika storlek, med betoning på 
lägenheter, radhus och mindre villor. Handel, centrumän-
damål och andra allmänna funktioner bör koncentreras till 
eller kopplas till Myggenäs centrum och vid Tjörns entré. 
Som sekundära besökspunkter föreslås verksamheter i an-
slutning till Brattö-färjans färjeläge. Här kan exempelvis 
ett kallbadhus, och en mindre verksamhet uppföras. Verk-
samheter (centrum, handel) föreslås även i anslutning till 
campingens reception.

Nedan följer en beskrivning av områdets getaltningsprin-
ciper därefter beskrivs respektive delområde. Teknisk för-
sörjning och principer mm som gäller för hela planområdet 
beskrivs därefter. 

Gestaltning och karaktär
Almön ska karaktäriseras av byggnader som ligger inbäd-
dade i grönska och har anpassats till topografin. Allmänhe-
ten ska känna att strandkanter och delar av de högre parti-
erna är tillgängliga, både funktionellt och visuellt. Almön 
ska uppfattas som ett område byggt i trä. Trämaterial upp-
fattas lättare än sten, vilket stämmer väl överens med den 
bebyggelsekaraktär och byggnadskulturen i skärgårdsmil-
jöner. Det är viktigt att bygga vidare på traditonella form-
språk och med varsamhet addera moderna inslag. Området 
är viktigt för turismen och utveckling av den vilket ställer 
krav på god utformning och attraktiva miljöer. 

Inom området finns olika karaktärer som kan fångas upp 
i gestaltningen. Tydligt går att urskilja lägen i mer direkt 
anslutning till vattnet och områden i mer kuperad terräng. 

Trä 
Temat för området i stort och speciellt för bostäderna i form 
av radhus/parhus/villor är trä. Det finns goda möjligheter 
att utforma bebyggelsen med trä i fasad – med ett tydligt 
samtida uttryck. Material regleras genom planbestämmel-
ser i lägen där utformning bedömts vara särkilt viktigt för 
upplevelsen av landskap och områdets karaktär. Färgskalan 
är jordfärgernas och andra mättade färger. 

Tak
Utgångspunkten är att husen ska ha ett tydligt tak. Taket 
kan utformas med vilket material som helst, men blir till-
sammans med fasaderna en del av områdets karaktär på lite 
avstånd. Sadeltak kan med fördel användas. Solpaneler och 
sedumtak kan användas för att visa en tydlig miljöprofil.  

Terränganpassning
Husen i området ska ”ta mark” och anpassas till befintlig 
mark i så stor utsträckning som det bara är möjligt. En 
planbestämmelse reglerar att tomt mark ska ges ett natur-
ligt avslut mot angränsande natur område och /eller all-
mänplats avseende mark och vegetation. Målsättningen är 
att bostadshusen ska ligga inbäddade i grönskan och inte 
bli för framträdande från vägen eller befintlig bebyggelse. 
Viss frihuggning är aktuell men vegetation ska sparas i stor 
utsträckning. 

Flerbostadshus
Flerbostadshusens skala bör vara måttlig. Höjderna ska an-
passas till landskapsbild, terräng och höjden på vegetation. 

Gaturum och natur
I bostadsområdena ska gatan utformas som en gårdsgata 
och husen får med fördel ligga nära gatan. Entréer ska i 
första hand riktas mot gatan. Bilen placeras så att det blir så 
liten del av gaturummet som möjligt. 
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DETALJPLAN FÖR ALMÖSTRAND & TJÖRNS ENTRÉ

       1

ÖVERGRIPANDE 
PRINCIPER
Almön ska karaktäriseras av byggna-
der som ligger inbäddade i grönska 
och har anpassats till topografin i 
stor utsträckning. Allmänheten ska 
känna att strandkanter och delar av de 
högre partierna är tillgängliga, både 
funktionellt och visuellt. Ambitionen 
är att området ska bli så bra att det 
blir en förebild för branschen, likt 
Nysäter och Lövekulle är. Almön ska 
uppfattas som ett område byggt i trä. 
Trämaterial uppfattas lättare än sten, 
vilket stämmer väl överens med den 
bebyggelsekaraktär som eftersträvas 
på Almön. 
Trots en stor andel bostäder ska möj-
ligheter till andra verksamheter finnas, 
och utvecklas. 
Inom området finns olika karaktärer 
som kan fångas upp i gestaltningen. 
Tydligt går att urskilja lägen i mer 
direkt anslutning till vattnet och om-
råden i mer kuperad terräng. Vilka de 
särskiljanden dragen är kan diskuteras.  

TRÄ
Temat för området i stort och speciellt 
bostäderna är trä. Som en flört med 
äldre kustnära bebyggelse utan att bli 
romantiserande. Det finns goda möj-
ligheter att utforma bebyggelsen med 
trä i fasad – med ett tydligt samtida 
uttryck. 
Färgskalan är jordfärgernas och andra 
mättade färger. Vitt och svart ska und-
vikas, trots att det finns med i några 
av referensbilderna. Tegel som enda 
fasadmaterial upplevs främmande på 
Tjörn och är inte tänkbart. Däremot är 
inslag av tegel, och då främst ett gått 
tegel, eller natursten möjligt. Skivma-
terial kan diskuteras. 

Ljus träfasad.

Utformning av hörn.

Träfasad med färg fält.

Liggande träpanel

Liggande och stående träpanel.

Träfasad med skivor.

Shingel.Stående träpanel.

Exempel på ett tegel som associerar 
till det bohuslänska grå urberget.
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TERRÄNG-
ANPASSNING
Husen i området ska ”ta mark” och 
anpassas till befintlig mark i så stor 
utsträckning som det bara är möjligt. 
Uteplatser för bostäderna bör hållas 
små, tänk 20-30m². Mindre odlingslå-
dor e.d. placeras där terrängen medger. 
Några terrasseringsarbeten för kubb-
planer är inte aktuellt. 

Bostadshusen ska ligga inbäddade i 
grönskan och inte bli för framträdande 
från vägen eller befintlig bebyggelse. 
Viss frihuggning är aktuell men vege-
tation ska sparas i stor utsträckning. 

Nivåskillnader tas med fördel upp med murar i natursten. Tak utan takfot.

Uteplats på naturens villkor.

Huset tar mark utan sockel eller stolpar. Skärm mot insyn vid uteplats. Träd finns kvar nära flerfamiljshus.

Nivåskillnader tas med fördel upp med murar 
i natursten.

Naturen finns kvar nära bostadshus. Naturen finns kvar nära bostadshus.

Uteplats på naturens villkor.

Huset tar mark utan sockel eller stolpar.

Naturen finns kvar nära bostadshus.Uteplats anpassad till naturen. Naturen finns kvar nära bostadshus.

DETALJPLAN FÖR ALMÖSTRAND & TJÖRNS ENTRÉ

       3

TERRÄNG-
ANPASSNING
Husen i området ska ”ta mark” och 
anpassas till befintlig mark i så stor 
utsträckning som det bara är möjligt. 
Uteplatser för bostäderna bör hållas 
små, tänk 20-30m². Mindre odlingslå-
dor e.d. placeras där terrängen medger. 
Några terrasseringsarbeten för kubb-
planer är inte aktuellt. 

Bostadshusen ska ligga inbäddade i 
grönskan och inte bli för framträdande 
från vägen eller befintlig bebyggelse. 
Viss frihuggning är aktuell men vege-
tation ska sparas i stor utsträckning. 

Nivåskillnader tas med fördel upp med murar i natursten. Tak utan takfot.

Uteplats på naturens villkor.

Huset tar mark utan sockel eller stolpar. Skärm mot insyn vid uteplats. Träd finns kvar nära flerfamiljshus.

Nivåskillnader tas med fördel upp med murar 
i natursten.

Naturen finns kvar nära bostadshus. Naturen finns kvar nära bostadshus.

Uteplats på naturens villkor.

Huset tar mark utan sockel eller stolpar.

Naturen finns kvar nära bostadshus.Uteplats anpassad till naturen. Naturen finns kvar nära bostadshus.

DETALJPLAN FÖR ALMÖSTRAND & TJÖRNS ENTRÉ

       3

TERRÄNG-
ANPASSNING
Husen i området ska ”ta mark” och 
anpassas till befintlig mark i så stor 
utsträckning som det bara är möjligt. 
Uteplatser för bostäderna bör hållas 
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Referensbilder

Entréerna riktas mot gatan och bilen dras in från gatanTräfasad, utformning av hörn.

Utformning av burspråk. Tak utan takfot. Hus anpassat till terrängen.

Utformning av stenmurar för att undvika slänter. Naturen nära inpå husen, befintlig vegetation eller ny.
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Illustrationsplan. Bild:Radar

Entréerna riktas mot gatan och bilen dras in från gatan

Hus anpassat till terrängen.

Naturen nära inpå husen, befintlig vegetation eller ny.
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NORRA ALMÖN
Norra Almön karaktäriseras natur och småskalig camping 
bebyggelse som ska underordna och anpassa sig landska-
pet. Visionen är att området ska utgöra ett besöksmål för 
Tjörnbor och boende i regionen samt utgör viktigt område 
för tätortsnäranatur för Myggenäsborna. Här finns möjlig-
het att utveckla ett naturcentrum och rekreation i ett om-
råde präglat av skärgård och natur med inslag av bestånd 
av västkustros.

I väster planläggs området för att befintlig småbåtsham-

nen (WV3). Området avgränsning möjliggör för ändamålet 
att utvidgas norrut med cirka tre bryggor. I anslutning till 
småbåtshamnsområdet ges en byggrätt för förråd/sjöbodar. 
Befintlig bro och ett område för uppförande av ny bro reg-
leras med markanvändningen bro över öppet vattenområde 
(W1). Området för friluftsbad (WN) reglerar befintlig mark-
användning och ger byggrätt för att möjliggöra en service-
byggnad och bryggor. På östra sidan regleras marken för 
befintlig småbåtshamn. Den nordvästra delen av området 
föreslås utgöra ett naturområde (NATUR2). Området hyser 
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höga naturvärden och ska ingå i ett skötselområde. Inom 
område för befintlig camping (N) möjliggörs för byggrät-
ter för cirka 75 ny stugor och område för att utöka service. 
En central del av området regleras som camping/centrum 
ändamål (NC) syftet är att på sikt ge möjlighet för service 
som kan erbjuda närservice till nya boende.    

Camping (N)(NC) 
Campingen har enligt uppgift idag totalt cirka 200 enheter, 
som stugor och husvagnsplatser. Befintligt campingområde 
föreslås i planförslaget fortsätta utgöra campingområde. 
Området är cirka 10 hektar stort och marken inom använd-
ningen för camping (N) får inte delas i flera fastigheter. I 
dag används campingområdet i första hand för uppställning 
av husvagnar, tält och husbilar. Syftet med planförslaget är 
att ge campingen möjlighet att utöka sin verksamhet och 

UTREDNINGSKISS -  ALMÖ CAMPING, TJÖRN    2013-11-14

PRINCIPSEKTION. 
Visar principen för grundläggning 
av stugor och vägar.

3D-STUDIE. 
Visar stugornas varsamma placering på plintar i  den 
sluttande terrängen. Varierad placering i plan- och 
höjdled til lsammans med lekfulla former skapar en rik 
variation.

3D-STUDIE. 
Visar vägrummets småskaliga, varierade inramning.

UTREDNINGSKISS -  ALMÖ CAMPING, TJÖRN    2013-11-14

PRINCIPSEKTION. 
Visar principen för grundläggning 
av stugor och vägar.

3D-STUDIE. 
Visar stugornas varsamma placering på plintar i  den 
sluttande terrängen. Varierad placering i plan- och 
höjdled til lsammans med lekfulla former skapar en rik 
variation.

3D-STUDIE. 
Visar vägrummets småskaliga, varierade inramning.

Nya campingstugor. Bild: Helhetshus AB, Utredningsskiss  -Almö camping, Tjörn 2013-11-14
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skapa möjligheter för en ökad turism till Tjörn.

För campingen innebär planförslaget en byggrätt för cirka 
75 stugor i två lägen. Byggrätter för cirka 55 campingstu-
gor föreslås centralt på norra Almön, i anslutning till cam-
pingområdets västra gräns mot naturområdet. Stugorna bör 
placeras varsamt i östsluttningen på plintar för att ge minsta 
påverkan på landskapet. I plana lägen finns utrymme för 
uppställning av husvagnar. En mindre yta öster om befint-
lig servicebyggnad i campingområdets södra del ges bygg-
rätter för cirka 20 stugor. Exploateringsgraden regeleras 
till 2000 m² i den västra delen och till 600 m² i det södra 
området. Exakt placering av stugor inom respektive bebyg-
gelseområdena regleras ej i planförslaget. Varje stuga får 
max utgöra 50 m² per stugenhet och ha en maximal bygg-
nadshöjd 4,5 meter.    

I gällande detaljplan finns byggrätt för servicebyggnad 
inom campingområdets södra del. I planförslaget utökas 
markanvändningen i det området till att även omfatta cen-
trumändamål. Ny byggrätt utgör cirka 630 m² och bygg-
naden får uppföras till maximal byggnadshöjd 7,5 meter. 
Det innebär en högre byggrätt än vad gällande plan medger. 
Öster om befintlig byggnad ges en byggrätt om cirka 150 
m² med en byggnadshöjd 4,5 meter. Syftet är att på sikt 
kunna utveckla och utöka serviceutbudet inom denna del 
och skapa en flexibilitet i byggrätten som kan tillgodose 
service riktat både till campingens gäster nya invånare på 
Almön. 

För att tillgodose ett framtida behov av servicebyggnader 
för campingverksamhet ges möjlighet till uppförande av en 
ny byggnad direkt norr om befintlig servicebyggnad. Bygg-
rätten har anpassats till de naturvärden som finns på platsen 
och innebär att en cirka 730 m² stor byggnad med en högsta 
höjd 4,5 meter får uppföras. 

UTREDNINGSKISS -  ALMÖ CAMPING, TJÖRN    2013-11-14

PRINCIPSEKTION. 
Visar principen för grundläggning 
av stugor och vägar.

3D-STUDIE. 
Visar stugornas varsamma placering på plintar i  den 
sluttande terrängen. Varierad placering i plan- och 
höjdled til lsammans med lekfulla former skapar en rik 
variation.

3D-STUDIE. 
Visar vägrummets småskaliga, varierade inramning.

Principsektion nya campingstugor. Bild: Helhetshus AB, Utredningsskiss  -Almö camping, Tjörn 2013-11-14
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Ungefär 50 % av norra Almön utgör allmän platsmark, 
övrig mark utgör kvartersmark för campingändamål. För 
att säkerställa att allmänhet kan röra sig över campingom-
rådet ska en vägförbindelse i nord sydlig riktning mellan 
campingens södra servicebyggnad och friluftsbadet finnas 
tillgänglig för gång trafik. Även det östra området längs 
strandkanten som utgör kvartersmark ska vara allmänt till-
gänglig för gång trafik. På plankartan regleras detta med 
x-bestämmelser. 

Gestaltning
Stugområden ska utformas med en väl sammanhållen fa-
sadkulör med dova jordfärger. Fasadkulören ska ha en svär-
ta mellan 30-50 %, f1. Ny bebyggelse ska utformas med 
träfasader, f2.       

Vattenområden (W)(W1)(WN1)(WN2)(WV3)
Den nordligaste delen av området används i dag av all-
mänhet och besökare för utövande av friluftsaktiviteter. I 
planförslaget regeleras områdets som friluftsbad (WN1). 
Området föreslås kompletteras med en byggrätt för bastu, 
bryggor för kajaker i ett läge längs den östra stranden. I 
anslutning till befintliga badbryggor har ett område reser-
verats för en servicebyggnad som skulle kunna utgöra en 
kiosk, omklädningsrum, förråd eller dylikt. Byggrätten är 
120 m² stor med en maximal byggnadshöjd 3,0 meter, vil-
ken kan nyttjas genom uppförande av en eller fler byggna-
der. Övrig mark är reglerad med prickmark vilket innebär 
att byggnad inte får uppföras. 

Det östra området för småbåtshamn ges möjlighet att utö-
kas norrut med cirka tre bryggor. Tre nya bryggor innebär 
cirka 50-60 nya båtplatser. I anslutning till bryggorna, i 
den södra änden av anläggningen, möjliggörs för cirka sex 
förrådsbyggnader/sjöbodar. Förråd/sjöbod får uppföras till 
max 15 m² med en nockhöjd 3,5 meter per enhet. Maximalt 
får fönster/fasad utgöra 5 % av fasadarean. Förråd/sjöbod 
ska vara målad med röd slamfärg. Förråd/Sjöboden får ej 
styckas av. 

Ett område öster om campingen utgör i dag småbåtshamn. 
Området har i dag samma markanvändning som förslås i 
planen. Aktuell plan innebär inga nya rättigheter inom om-
rådet. 

Idag finns en befintlig bro som förbinder Almön med Myg-
genäs centrum. Befintlig bro ligger i anslutning till befintlig 
småbåtshamn. Bron regleras i planförslaget som bro över 
öppet vattenområde (W1). Cirka 100 meter sydost om be-
fintlig bro föreslås en ny broförbindelse. Den nya bron ger 
en gen väg för boende på Almön och besökare, vilket ökar 
tillgängligheten till och från Almön. I planförslaget har ett 
större område avsatts för den nya bron med syftet att inte 
låsa läge i detalj, för att i ett senare skede kunna anpassa 
och fastställa läget. Dels för att minimera påverkan på na-
turområdet där bron landar på Almön. Naturområdet har 
klassats i naturvärdesinventeringen som klass 1, vilket är 
mycket högt naturvärde. Bron ska utformas med en max 
bredd 6,0 meter och ha en fri höjd om minst 2,0 meter för 
att möjliggöra för kanotister och mindre båtar att passera. 
En 6,0 meter bred bro kan ge utrymme för sittplatser el-
ler ståplatser samt gott om utrymme för passerande i båda 
riktningar.    

Anslutande öppna vattenområde planläggs som vattenom-
råde (W).  
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Naturmiljö, lek och rekreation
I planen säkerställs ett större sammanhängande naturom-
råde på norra Almön där kommunen planerar att ta fram en 
skötselplan för att åstadkomma en kontinuerlig skötsel av 
naturområdena i syfte att bevara och utveckla naturområ-
det. Planen reglerar marken som naturområde med särskilt 
värdefull och känslig natur där bestånd av västkustros ska 
bibehållas. Befintlig vegetation ska bibehållas. Marklov 
krävs för fällning av träd, med en stamdiameter större än 
30 cm, n1, och markens höjd får inte ändras, n2.

I anslutning till skötselområdets södra del, mellan gång- 
och cykelvägen och bostäderna, föreslås en naturpaviljong 
/naturinformation på kommunal mark. Här kan information 
finnas kring den speciella naturmiljön inom skötselområ-
det med Västkustrosen, rödlistade arter, kustnära fågelliv, 
ålgräsängar m.m. Utställningar och information kring na-
turmiljön kan finnas både på in- och utsidan. Byggnaden 
anges som ”samlingslokal” på plankartan och kan fungera 
för föreningslivet och de boende samt som utflyktsmål för 
skola och förskola m.m. På motsatt sida gång- och cykel-
vägen avses en naturlekplats uppföras i samklang med 
platsen och de värden som finns där, se referensbilder i ge-
staltningsprogrammet. Området är en öppen ängsmark som 
lämpar sig väl för utevistelse, picknick etc. 

Gator och trafik
Campingen är idag i stort sett den enda verksamhet som 
finns på norra delen av ön, frånsett de båtplatser som endast 
kan nås via gångbro från Myggenäs. En befintlig väg ma-
tar denna del av området och trafiken är självfallet mycket 
säsongsberoende. Angöring till campingen föreslås ske via 
en ny lokalgata. 

Enligt trafikutredningen beräknas cirka 300 fordon/dygn 
alstras genom campingverksamheten idag. Ett planerat till-
skott på cirka 100 enheter skulle innebära ett tillskott på 
ca 100-200 fordon/dygn, totalt 500. Planerad gata har den 
kapacitet som krävs för att tillgodose ökningen.  

Den befintliga båthamnen i Myggenäs marina ges i försla-
get utrymme för ytterligare båtplatser. I dag parkerar båtä-
garna sina bilar vid Myggenäs marina. Marinan nås från 
Myggenäs och har idag ingen trafikförsörjning från Almön. 
Syftet med de nya båtplatserna är i första hand att ge till-
kommande bebyggelsen möjlighet till båtplats.  

För att undvika att båtägare, i den utökade delen av Myg-
genäs marina, samt badgäster till Almön, ska köra ut på 
Almön för att parkera, måste stor noggrannhet iakttas vid 
utformningen av gatunätet, så att oönskad uppställning och 

ca
 8 

km

Vallhamn

Avstånd till Vallhamn Bild: Tjörns kommun, Radar
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Avstånd till Vallhamn Bild: Tjörns kommun, Radar Befintlig gång- och cykelväg. Bild: Radar 

trafik inte uppstår. Även den planerade gångvägen utefter 
västra stranden mot Myggenäs, måste utformas så att den 
inte utnyttjas för trafik till hamnen. Hamnen och badplatsen 
ska endast trafikförsörjas från Myggenässidan.

Inom Norra Almön föreslås ingen utbyggnad av ny allmän 
gata för fordonstrafik. Inom campingområdet föreslås nya 
vägar utformas som grusvägar för att minska andelen hård-
gjordyta. Kompletterande vägar inom friluftsbadområdet 
bör även de utformas som grusvägar.

Parkering, uppställning av båtar
Parkering för tillkommande camping förutsätts ske inom 
befintligt område och ska tillgodose cirka 500 enheter, stu-
gor och husvagnsplatser. 

Nya bryggor vid Myggenäs marina avses nyttjas av i för-
sta hand boende på Almön. Om båtplatser nyttjas av andra 
hänvisas dessa till parkeringen vid Myggenäs marina. Här 
finns idag ett stort antal parkeringsplatser, som täcker både 
befintliga och tillkommande båtplatsers behov och täcker 
även parkeringsbehovet för badgäster. Däremot finns ingen 

plats för uppställning av båtar vintertid, utan tillkomman-
de båtplatser kommer att hänvisas till uppställningsplats i 
Vallhamn, där även möjlighet till upptagning, spolning mm 
finns. Vallhamn ligger cirka 8 kilomenter bort .

Gång- och cykeltrafik

Befintlig gång- och cykelväg öster om småbåtshamnen, vid 
Myggnäs marina, planläggs som allmän platsmark (GC-
VÄG). Gång- och cykelvägen förbinder Myggenäs med 
badplatsen på norra Almön. Vägen är idag asfalterad med 
god belysning. Området som avsätts i planen är 5,5 me-
ter. Utrymmet ger möjlighet till att förbättra standarden om 
behov uppstår, komplettera med sittplatser, mer belysning 
eller dylikt. 
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MELLERSTA ALMÖN 
Mellersta Almön utgörs av en höjdrygg med sluttning mot 
öster och väster. Här ges möjlighet till exploatering av bo-
städer (B).  Kvartsmarken kan bebyggas med villor, rad-
hus, parhus eller flerfamiljshus. Planen möjliggör cirka 100 
småhus och flerbostadshus med cirka 100 lägenheter. Sam-
manlagt innebär det cirka 200 antal bostäder inom meller-
sta Almön. Syftet med planen är att inom respektive bygg-
rätt kunna utveckla området med en variation av bostäder 
och typer som ger området karaktär.  

Byggrätterna ligger i anslutning till lokalgator som i sin 
tur ansluter till matargatan som föreslås centralt i området. 
Gatunätet kommer att byggas upp av terrasser i bergsslutt-
ningarna. För att skapa korridorer och passager genom be-
byggelsen planläggs områden som allmän platsmark natur. 

Mellersta Almön.
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Bostäder (B)
Vid uppförande av småhus; radhus, villor eller parhus får 
varje tomt bebyggas med en huvudbyggnad om maximalt 
120 m² byggnadsarea. Komplementbyggnader (garage, 
carport, förråd eller dylikt) får uppföras med 30 m², e1. Om 
byggrätten tas nyttjas för uppförande av flerbostadshus får 
20-25% av tomten bebyggas, e2-e3. 

Våningsantalet varierar inom mellersta Almön och har an-
passats efter byggnadens placering i terrängen och synlig-
het från Myggenäs centrum väster ut och Tjörnbron öster 
ut. Bebyggelsen höjd regelers med våningsantal, i vilket 
souterrängvåning i regel inräknas. I några byggrätter får 
souterrängvåning anordnas utöver angivet våningsanytal 
där terrängförhållanden medger. 

Bebyggelsens höjder kommer att studeras vidare i fortsatt 
planarbete. 

Gestaltning
Ny bebyggelse ska utformas med träfasader, f3, samt att ny 
bebyggelsen inom respektive kvarter ska ha en väl sam-
manhållen fasadkulör med dova jordfärger. Fasadkulören 
ska ha en svärta mellan 30-50 %, f1. Bebyggelsen ska utfor-
mas med sadeltak som har en taklutning mellan 27-45 gra-
der, f2. Vinkeln på taken har studerats i volymstudie samt 
avvägts mot att vid 27 grader finns möjlighet för gröna tak 
samt att 45 grader är lämpligt för montering av solenergi-
anläggning på taken. 

Teknisk anläggning (E)
En byggrätt för teknisk anläggning, närvärmecentral och 
transformatorstation (E) föreslås inom ett område som är 
cirka 900 m². Syftet är att möjligöra för en närvärmecentral 
som förser området och att anlägga en återvinningsstation. 
Återvinningsstationen är avsedd att nyttjas gemensamt 
inom planområdet. Med fördel kan återvinningsstationen 
utformas med underjordsbehållare som minimerar manu-
ellt arbete.

FÖRSLAG 2014-02-17
2011086   •   ALMÖSTRAND MÄLLBY 2:208  
Sektion A-A 1:500

Principsektioner, villor i terräng. Bild: Mats & Arne arkitekter AB
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Vattenområden (W)
Ett område längs östra kusten föreslås planläggas som öp-
pet vattenområde (W). Området ligger som vattenområde 
i gällande plan och föreslås regleras på samma sätt i den 
nya planen. 

Naturmiljö, lek och rekreation (NATUR)
Inom mellersta Almön möjliggörs för ny lekplats, i södra 
delen av området på allmän platsmark natur (NATUR). 
lekplatsen kommer ligga på en höjd med fin utsikt över 
landskapet. Utsikten och lekmöjligheten förväntas bli en 
målpunkt i den här delen av planområdet. 

Nya gångstråk anläggs för att möjliggöra alternativa för-
flyttningsvägar för boende och allmänheten i öst-västlig 
riktning och nord-sydlig riktning. 

Längs med lagunen möjliggör planen för anläggning av 
bryggor i vattnet som kan användas i rekreationssyfte. 

Gator och trafik 
Mellersta Almön avses att bebyggas med företrädesvis en-
bostadshus, en del av området nyttjas för flerbostadshus.  
Vägen till campingen går genom detta område och det pla-
neras några anslutande gator som ska försörja större eller 
mindre husgrupper med trafik. 

Den genomgående vägen, som används som väg till cam-
pingen, bör kunna medge möte för husvagnsekipage och 
inte ha för stor lutning och därför föreslås en gatubredd på 
6,0 meter. Lutningen bör inte överstiga cirka 10% på långa 
partier. 

Lokala angöringsgator, som inte trafikeras av genomgåen-
de trafik kan göras betydligt smalare, antingen som gång-
fartsgator cirka 4,0 meter breda, eller med ned till 3,0 meter 
bred köryta och cirka 1,5 meter bred gångbana. Lokalgator 
bör inte ha lutningar som överstiger 16%, om de inte är så 
breda att de tillåter möte.

Mellersta Almön beräknas generera 500-1000 fordon/
dygn, beroende på exploateringsgrad. Gatan bör utfor-
mas med naturliga farthinder, som förhöjda korsningar, 
gångpassager, varierande beläggning och listigt placerade 
gatumöbler, som också kan utgöra estetiska inslag. Trafik-
mängderna är inte så stora att några större olägenheter bör 
uppstå.

Parkering, utfarter
Parkeringsbehov för enbostadshus brukar vanligtvis beräk-
nas med två platser för boende och en för besökanden, i 
områden med likartad belägenhet. Om samlad besökspar-
kering finns, kan man räkna med att besöksplatserna sam-
utnyttjas och på så sätt kan man minska detta behov till ner 
mot 0,2 platser/fastighet. Hur dessa löses är inte fastlagt i 
detta skede, men samlade, mindre enskilda parkeringar i 
anslutning till de olika husgrupperna är att föredra. Med 
bredare gator kommer dessutom högre hastigheter och kra-
ven på farthinder, för att öka trafiksäkerheten. Besökspar-
kering på gatumark, bör därför inte förekomma annat än i 
befintliga områden, där man använder parkerade bilar som 
en form av farthinder.

Gång- och cykeltrafik
Den bilväg som idag går längs med den västra stranden upp 
till campingen görs om till gång- och cykelväg. 

Området ligger nära Myggenäs centrum och avses att bli 
väl försörjt med gång- och cykelvägar.
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CENTRALA ALMÖN
Centrala Almön utgör entrén till Almön. Kvartersmarken 
planläggs som bostäder (B), centrumändamål (C) kontor 
(K), verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (J) 
och kultur (R). Här finns möjlighet att utveckla arbetsplat-
ser och bostäder på befintlig mark samt genom markutfyll-
nad av vattenområdet. 

Sammanlagt föreslås åtta flerbostadshus, vilket innebär 
cirka 70 lägenheter. Vid korsningen ges en byggrätt med           

1600 m² för uppförande av kontor, verksamheter, kultur-
verksamhet eller annat centrumändamål. 

Byggrätter har utformats och anpassats för närheten till väg 
160 avseende risk och buller. Inom kvartersmark går mar-
ken att nyttja för olika ändamål, ett syfte med att möjliggö-
ra för flera markanvändningar är att kommande bebyggelse 
ska kunna uppföras så att riktlinjer för ljudnivåer klaras. 
Bullernivåer vid bostäder får inte överskrida riktvärdena 

Centrala Almön.
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(55 dB). I fortsatt planarbete utreds och preciseras före-
slagen bebyggelse i utformning och innehåll för att klara 
riktvärdena.

Allmän platsmark utgörs i första hand av gator och gång- 
och cykelvägar samt ett naturområde i öster i bergsbranten.

Ny bebyggelse orienteras med fördel på ett vis som skapar 
en torgyta mot vattenkanten och det allmänna gång- och 
cykelstråket.

Bostäder (BCK)(BK)
Området är planerat för flerbostadshus. Sammanlagt ges en 
byggrätt för 3480 m² fördelat på nio byggrätter. Det innebär 
att vardera byggrätt utgör mellan 400-430 m². Här ges goda 
lägen för exempelvis uppförande av serviceboende. På cen-
trala Almöns norra del väster om vägen finns en mindre 
byggrätt för en samlingslokal. Samlingslokalen kan inredas 
med bastu eller dylikt och får uppföras i en våning. 

I anslutning till gång- och cykelvägen (GC-VÄG) finns 
möjlighet att på kvartersmark för (BCK) uppföra förråd/
sjöbodar. Förråd/sjöbod får uppföras till max 15 m² med en 
nockhöjd 3,5 meter per enhet. Maximalt får fönster/fasad 
utgöra 5 % av fasadarean. Förråd/sjöbod ska vara målad 
med röd slamfärg. Förråd/sjöboden får ej styckas av.

Byggnadernas höjd regleras med nockhöjd i meter över 
nollplanet. Angivna höjder är mellan +20,0 till +31,0, vil-
ket motsvarar en bebyggelse som variera mellan tre till fem 
våningar med en souterrängvåning och garageplan. 

Verksamheter (KJRC)(BCK)(BK)
Inom byggrätten för (KJRC) får 1600 m² byggnadsarea 
uppföras i två till fyra våningar. Byggrätten ligger inom 
riskavstånd från väg 160 och har anpassats genom planbe-
stämmelse som avser att ventilationsintag och utrymnings-
vägar i byggnaderna ska placeras på fasad som är riktad 
från väg 160. 

Gestaltning
Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhållen 
fasadkulör med dova jordfärger. Fasadkulören ska ha en 
svärta mellan 30-50 %, f1. Bebyggelsen ska utformas med 
sadeltak som har en taklutning mellan 27-45 grader, f2. Vin-
keln på taken har studerats i volymstudie samt avvägts mot 
att vid 27 grader finns möjlighet för gröna tak samt att 45 
grader är lämpligt för montering av solenergianläggning på 
taken.  

Naturmiljö, lek och rekreation
Ett naturområde öster om lokalgatan planläggs som natur. 
Området är kuperat och svår tillgängligt. Mellan husen är 
avsikten att skapa passager som mögliggör att mäniskor 
kan ta sig upp på höjden och till naturen i rekreationssyfte. 

Längs med lagunens strandkant kommer områden fyllas ut 
och ett nyttpromenadstråk anläggas på brygga. Stråket an-
sluter till gång- och cykelväg som leder norrut. 

Gator och trafik 
På Centrala Almön planeras för flerbostadshus och för 
verksamheter i form av centrumfunktioner/handel och kon-
tor. Trafikalstringen är helt beroende på vilken typ av verk-
samheter och handel det rör sig om. En uppskattning är att 
det kan uppgå till mellan 200-500 fordon/dygn. Bostäderna 
beräknas ge ett trafiktillskott på cirka 500-700 fordon/dygn.
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Parkering, utfarter
Parkeringsbehovet för bostäderna i beräknas bli cirka 
180-220 platser. För kontor bör man räkna med cirka 25 
P-platser/1000 m² för anställda och 2-3 för besökande, 
medan man för mindre tillverkningsindustri eller liknande 
kan räkna med ca 15 platser/1000 m². För handel varierar 
parkeringsbehovet beroende på butikernas karaktärer. Är 
det ett centrum, som generar trafik från andra områden får 
man räkna med högre P-tal, ca 30-35 platser/1000 m². Är 
det endast lokal handel för området kan man nöja sig med 
20-25 platser/1000 m². Dessa behov inkluderar platser för 
både anställda och besökande och vi har uppskattat att det 
erbjuds ca 5500 m² verksamhetsytor, vilket skulle generera 
mellan 80 och 190 parkeringsplatser.

I samma fastigheter finns även en del av de ovan nämnda 
bostadslägenheterna, vilket innebär att man borde kunna 
samutnyttja besöksparkering för boende, med besökspar-
kering för verksamheterna. Man kan även räkna med att 
boendeparkering till viss del bör kunna samutnyttjas med 
parkering för verksamma.

FÖRSLAG 2013 03 01
2011086   •   ALMÖSTRAND MÄLLBY 2:208  
Sektioner 1:500

Principsektioner, flerbostadshusen. Bild: Mats & Arne arkitekter AB

Ovanstående alstringstal är baserade på genomsnittliga er-
farenhetsvärden och kan självfallet variera över tiden. Kan 
en nogrannare utredning från exploatören peka på andra 
behov, beroende på handelns och verksamheternas karak-
tär kan värdena behöva justeras. Då vi i dagsläget inte vet 
det exakta innehållet i planförslaget, är det därför svårt att 
exakt ange ett parkeringsbehov, utan kompletterande be-
räkning.
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”Udden”

TJÖRNS ENTRÉ 
Området kring Tjörns entré har nyligen byggts om till knut-
punkt för kollektivtrafiken och pendelparkeringen beräknas 
vara klar under sommaren 2014. Områdena för knutpunk-
ten föreslås i planförslaget utgöra trafikområde, busstorg 
(T1). Området där pendelparkering planeras föreslås utgöra 
trafikområde och parkering (T2P).  

I anslutning till knutpunkten föreslås i detaljplanen en 
byggrätt för att ge förutsättningar för en hållbar turism i 
området. Platsen är strategisk att utveckla för en turistverk-

samhet på ett hållbart sett eftersom här är nära till kollektiv-
trafiken, knutpunkt för gång- och cykelvägnätet samt gång-
avstånd till färjan som på sikt kan utvecklas till att trafikera 
öarna runt Tjörn.    

Detaljplanen innebär möjlighet till uppförande av en bygg-
nad i anslutning till bussterminalen. Marken planläggs för 
turiständamål, butik, café/restaurang (H1). Här kan även 
finnas utställningslokal, turistinformation, kajakuthyrning 
mm.

Tjörns entré.

Maria Ågren
Plan- och byggchefPlaneringsarkitekt

2014-04-14 rev 2014-04-22 Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Förstudie skötselplan
- Strömningsberäkningar
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Platsen Myggenäs korsväg är det första man möter när man kommer till Tjörn 
från fastlandet. Platsen ger hänförande vyer över havet och naturen och har 
stor potential att utvecklas till ett fungerade nav för turism och kollektivtrafik. 
Den grundläggande idén är att utformningen av landskapet ska stötta busster-
minalen och ”Bryggans” funktion samt knyta ihop platsen till en helhet. 

förutsättningar
• Bussterminalens ytanspråk
• Bryggans placering och innehåll
• Höjdsättning på Bryggan och bussterminalen på +3,6
• Befintlig gatukorsning och dess utbredning 
• Behov av nya länkar i gång- och cykelvägnätet 
• Behov av totalt cirka 150 nya pendelparkeringsplatser. 
• Naturvärden i området

koncePt
Ansatsen i gestaltningen är att ”man ska känna att man kommer till Tjörn”. Uti-
från ett landskapsperspektiv är konceptet att härma den omgivande naturens 
oregelbundenhet och ta inspiration från det tjörnska ljuset och vattnet som 
skådeplats. Variation, enkelhet och skönhet är viktiga ledord.

PendelParkering
Norr och söder om väg 160 förelslås två pendelparkeringar. På den norra finns 
77 platser och på den södra 65 platser. Parkeringsytan asfalteras och några ru-
tor sparas ut för planering av träd. Marken under träden består av grus. Träden 
och grusytorna återkommer i ett oregelbundet mönster så att träden uppfattas 
som träddungar snarare än träd på raka linjer. Detta för att anknyta till björk-
dungar som finns på platsen i dag. Den norra parkeringen avslutas med en 
uppbruten spaljé med kaprifol mot vägen. Spaljén återkommer på Bryggan och 
tanken är att detaljen ska överbygga vägen och få platsen att uppfatts som en 
helhet. Avskärmningen är också viktig för att uppnå en säker och trygg trefik-
miljö eftersom den hindrar besökare från att korsa vägen på oönskade ställen. 

cykelParkering
Cykelparkering finns i anslutning till bussterminalen och pendelparkeringen i 
tre lägen, sammanlagt cirka 80 uppställningsplatser. Uppställningsplatsen ska 
vara väderskyddad. Spaljé används för att rama in parkeringen. Området i an-
slutning till cykelparkeringen grusas. 

gång och cykelnät
Cykelnätet kompletteras med asfalterade och grusade gång- och cykelvägar. 
Den vackra omgivningen föreslås bli mer tillgänglig genom spänger ut i land-
skapet som löper längst med strandkanten. För att nå områden längre öster ut 
anläggs en spång över vattnet. 

Plantering
Tre generösa planteringar föreslås som en motpol till de hårdjorda ytor som 
parkeringen och bussterminalen består av. Dessa ska bidra med färg och form 
till platsen. Ljung, och en flora av arter som finns på platsen i dag återskapas 
och anläggs i oregelbundna böljande mönster. 

Murar 
Murar används i syftet att dela upp ytor och ge platsen konturer. Exempelvis 
separerar de en gång- och cykelbana från parkeringen eller rama in och stötta 
planteringar. Murarna tar upp nivåskillnader och ger sittmöjligheter i anslutning 
till hållplatserna. Murarna kan med fördel kläs in med växtlighet för att ge ett 
mjukare intryck. Längs längre sträckor är muren uppbruten och placeras något 
försjutet för att inte uppfattas som en sammanhängande vägg. Principen är att 
muren placeras i raka linjer och inte böljande. Murarna kan användas för mon-
tering av skyltar och även belysas. Murarna används som ett återkommande 
element som håller ihop platsen så att den ska upplevas som en helhet. Spräng-
sten från anläggningsarbeten kan med fördel användas som material.

Belysning
Längs väg 160 används belysning på båda sidor i syftet att förstärka entrén.
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Promenad på träbrygga vid havetMur av sprängstenLjung föreslås i planteringarna

Möten mellan material, exempel på hur träbryggan möter cykelbanan i betong Parkering med träd Spång äver vatten, exempel från Rönnäng Oregelbunden plantering som återsakap utrycket i omgivande natur

Spalje med kaprifol

En gång- och cykelväg ska också byggas för att länka sam-
man Myggenäs korsväg med befintliga cykelvägar ut på 
västra Tjörn. Plats för cykelvägen ges i detaljplanen. 

Verksamheter (H1) (V2)
Vid strandkanten möjliggörs för en byggrätt i en våning. 
De byggrätter som föreslås kan nyttjas för turistverksam-
het, information, bussterminal café eller dylikt. 

Utredningsskisser redovisar mindre volymer som samlas 
under ett gemensamt tak. Taket kan ge väderskydd åt re-
senärer. Byggnaderna kan uppför på en träbrygga som går 
ut en bit i vattnet. En promenad löper runt byggnaden på 
bryggan. I planförslaget föreslås promenadstråket regleras 
med markanvändningen V2 som innebär att bryggan ska 

vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Syftet är att säker-
ställa människors tillgång till strandlinjen. Grundläggning 
av bryggkonstruktionen ska ske på pålar, vilket regleras ge-
nom en byggnadstekniksbestämmelse, b1.  

Naturmiljö, lek och rekreation
Naturområdet i väster planläggs som allmän plats natur 
(NATUR2). Området har naturvärden och ska ingå i det 
område som planeras ha skötselplan. 

Ett mindre område planläggs som park (PARK). Området 
ansluter till ett parkområde öster ut. Syftet med parken är 
att knyta samman landområdena och skapa ytor för vistelse 
i anslutning till knutpunkten. 

Ny hållplats, Tjörns entré. Bild: Tjörns kommun

Väg 160, Tjörns Entre. Bild: Tjörns kommun Naturområdet, Tjörns entré. Bild:  Tjörns kommun

Björkskog vid Tjörns entré. Bild: Tjörns kommun
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1.     Cykeluthyrning
2a.   Cykelparkering 36 st
2b.   Cykelparkering 36 st
2c.    Cykelparkering 16 st
3.      Deli
4.      Kök
5.      WC
6.      Kafé
7.      Restaurang
8.      Teknik
9.      Vindfång
10.    Infopunkter
11.    Sommar utställning
12.    Perm. utställning/ turistinformation
13.    Lager
14.    Kajakuthyrning bodar
15.    Bryggpromenad
16.    Informationstavla
17.    Lek
18.    Bevarad strandlinje
19a.  Parkeringsplatser 65 st
19b.  Parkeringsplatser 77 st
20.    Plantering
21.    Mur
22.    Mur/sittplatser
23.    Trapp
24.    Bussväg 
25.    Asfalterad gång- och cykelväg
26.    Grusad gång- och cykelväg
27.    Spång
28.    Kanalen vidgas  
29.    Bevarat landskap 
30.    Spaljé och belysning
31.    Mur med beslysning 

Varm lokal, kan användas för aktiviteter hela 
året. Väggarna är extra tjocka för att minim-
era energiförlustern

Tempererad lokal. Har en viss grund-
värme och kan värmas upp ytterlig-
are vid behov.

Ouppvärmd lokal för aktiviteter 
främst sommartid

Materialet är framtaget av Maria Pettersson Arkitektur, 
Radar arkitektur & planering och Tjörns Kommun.  

2012-09-03
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Bryggan
Tjörns nya entré får en ny terminalbyggnad som sträcker sig 
ut över vattnet med inspiration från den bohuslänska bryg-
gan. Byggnaden ”Bryggan” innehåller förutom väntyta för 
resenärerna flera andra funktioner som t ex turistinformation, 
utställningslokal, café och rastaurang. Byggnaden består av 
olika mindre volymer som samlas under ett gemensamt tak. 
Byggnadskropparna är placerade för att ge läplatser enligt 
bohusländsk tradition. Programmet har delats upp och dispo-
nerats så att man kan anpassa den uppvärmda ytan efter det 
behov man har - vilket varierar stort under året. Byggnaden 
trappar sig ner mot havet med bryggor med plats för uteser-
vering, soldäck, kajakuthyrning och lekplatser. En bryggprome-
nad löper runt byggnaden och ansluter till de nya gångstråken. 
Ett cykelstråk leder cyklister genom byggnaden och det finns 
möjlighet att parkera under byggnadens tak. Interaktiva info-
punkter är utplacerade under byggnadens tak som berättar 
om landskapet du ser omkring dig, livet i vattnet under dig, 
hur värme, kyla och el produceras för byggnaden, när bussen 
kommer samt aktuella evenemang.

Byggnadens tak är belagt med sedum och har utskurna delar 
för att släppa ner ljus. Dessa delar är ibland täckta av glas el-
ler ett raster som silar ljuset. Byggnadsboxarnas material är 
betong, träraster och glas. Utformningen av byggnadens golv 
är inspirerat av de bohuslänska hamnmiljöerna och är belagt 
varierat med trä och gjuten betong. Byggaden bärs liksom en 
brygga upp av ett pelarsystem samt av bärande väggar i bygg-
nadskropparna.  Byggnaden är placerad på samma marknivå 
som den nya bussvägen och man rör sig direkt från perrongen 
in under ”Bryggans” tak.

Projekt 
tjörns entré
En handlingsplan för att skapa förutsättningar för en ökad 
hållbar turism i området runt Tjörns entré.

Grundtanken i projektet har sitt ursprung i det vinnande för-
slaget i arkitekttävlingen europan9, som genomfördes 2007, 
och handlar om att skapa en ny entré till Tjörn. Man ska känna 
att man kommer till Tjörn när man kommer över bron och lan-
dar i Myggenäs korsväg. Här skapas en entréplats med buss-
terminal, pendelparkering och en byggnad som sträcker sig ut 
över vattnet med inspiration från den bohuslänska bryggan. 
Byggnaden innehåller bl a turistinformation, utställningsmöj-
ligheter och café. Platsen ska visa Tjörns identitet och därför 
tar man fram det karga bohuslänska kulturlandskapet och 
låter utformningen av den nya entréplatsens utemiljöer vara 
inspirerade av det tjörnska landskapet med stenmurar och 
växtlighet som björk och ljung.

och är belagt varierat med trä och gjuten betong. Byggna-
den bärs liksom en brygga upp av ett pelarsystem samt av 
bärande väggar i byggnadskropparna. Byggnaden är place-
rad på samma marknivå som den nya bussvägen och man 
rör sig direkt från perrongen in under ”Bryggans” tak (från 
Projekt Tjörns entré - En handlingsplan för att skapa förut-
sättningar för en ökad hållbar turism i området runt Tjörns 
entré, 2012-09-03).

Gestaltning 
Ansatsen i gestaltning av platsen och byggnaden är att 
”man ska känna att man kommer till Tjörn”. Variation, en-
kelhet och skönhet är viktiga ledord.

Byggnadens tak är belagt med sedum och har utskurna de-
lar för att släppa ner ljus. Dessa delar är ibland täckta av 
glas eller ett raster som silar ljuset. Byggnadsboxarnas ma-
terial är betong, träraster och glas. Utformningen av bygg-
nadens golv är inspirerat av de bohuslänska hamnmiljöerna 

Vision för Tjörns entré. Bild: Tjörns entré. Bild: Radar arkitektur & planering och Maria Petterson Arkitektur AB i nära samarbete 
med Tjörns kommun. 
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Gator, trafik och parkering (T1) (T2P)
Områden som planläggs som trafikområde, busstorg är av-
sett att nyttjas för perronger och körytor till knutpunkten. 
Området är i utbyggt och har tagits i bruk. Områden med 
markanvändningen T2P utgör trafikområde och parkering. 
Parkeringsområdena ska utgöra platser för pendelparke-
ring. Norr och söder om väg 160 föreslås två pendelparke-
ringar. På den norra finns utrymme för cirka 70 platser och 
på den södra cirka 65 platser.

Cykelparkering ska finns i anslutning till bussterminalen 
och pendelparkeringen. Ytor som motsvarar cirka 80-100 
cykelplatser bör skapas. Uppställningsplatsen ska vara vä-
derskyddad. 
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Platsen Myggenäs korsväg är det första man möter när man kommer till Tjörn 
från fastlandet. Platsen ger hänförande vyer över havet och naturen och har 
stor potential att utvecklas till ett fungerade nav för turism och kollektivtrafik. 
Den grundläggande idén är att utformningen av landskapet ska stötta busster-
minalen och ”Bryggans” funktion samt knyta ihop platsen till en helhet. 

förutsättningar
• Bussterminalens ytanspråk
• Bryggans placering och innehåll
• Höjdsättning på Bryggan och bussterminalen på +3,6
• Befintlig gatukorsning och dess utbredning 
• Behov av nya länkar i gång- och cykelvägnätet 
• Behov av totalt cirka 150 nya pendelparkeringsplatser. 
• Naturvärden i området

koncePt
Ansatsen i gestaltningen är att ”man ska känna att man kommer till Tjörn”. Uti-
från ett landskapsperspektiv är konceptet att härma den omgivande naturens 
oregelbundenhet och ta inspiration från det tjörnska ljuset och vattnet som 
skådeplats. Variation, enkelhet och skönhet är viktiga ledord.

PendelParkering
Norr och söder om väg 160 förelslås två pendelparkeringar. På den norra finns 
77 platser och på den södra 65 platser. Parkeringsytan asfalteras och några ru-
tor sparas ut för planering av träd. Marken under träden består av grus. Träden 
och grusytorna återkommer i ett oregelbundet mönster så att träden uppfattas 
som träddungar snarare än träd på raka linjer. Detta för att anknyta till björk-
dungar som finns på platsen i dag. Den norra parkeringen avslutas med en 
uppbruten spaljé med kaprifol mot vägen. Spaljén återkommer på Bryggan och 
tanken är att detaljen ska överbygga vägen och få platsen att uppfatts som en 
helhet. Avskärmningen är också viktig för att uppnå en säker och trygg trefik-
miljö eftersom den hindrar besökare från att korsa vägen på oönskade ställen. 

cykelParkering
Cykelparkering finns i anslutning till bussterminalen och pendelparkeringen i 
tre lägen, sammanlagt cirka 80 uppställningsplatser. Uppställningsplatsen ska 
vara väderskyddad. Spaljé används för att rama in parkeringen. Området i an-
slutning till cykelparkeringen grusas. 

gång och cykelnät
Cykelnätet kompletteras med asfalterade och grusade gång- och cykelvägar. 
Den vackra omgivningen föreslås bli mer tillgänglig genom spänger ut i land-
skapet som löper längst med strandkanten. För att nå områden längre öster ut 
anläggs en spång över vattnet. 

Plantering
Tre generösa planteringar föreslås som en motpol till de hårdjorda ytor som 
parkeringen och bussterminalen består av. Dessa ska bidra med färg och form 
till platsen. Ljung, och en flora av arter som finns på platsen i dag återskapas 
och anläggs i oregelbundna böljande mönster. 

Murar 
Murar används i syftet att dela upp ytor och ge platsen konturer. Exempelvis 
separerar de en gång- och cykelbana från parkeringen eller rama in och stötta 
planteringar. Murarna tar upp nivåskillnader och ger sittmöjligheter i anslutning 
till hållplatserna. Murarna kan med fördel kläs in med växtlighet för att ge ett 
mjukare intryck. Längs längre sträckor är muren uppbruten och placeras något 
försjutet för att inte uppfattas som en sammanhängande vägg. Principen är att 
muren placeras i raka linjer och inte böljande. Murarna kan användas för mon-
tering av skyltar och även belysas. Murarna används som ett återkommande 
element som håller ihop platsen så att den ska upplevas som en helhet. Spräng-
sten från anläggningsarbeten kan med fördel användas som material.

Belysning
Längs väg 160 används belysning på båda sidor i syftet att förstärka entrén.
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Promenad på träbrygga vid havetMur av sprängstenLjung föreslås i planteringarna

Möten mellan material, exempel på hur träbryggan möter cykelbanan i betong Parkering med träd Spång äver vatten, exempel från Rönnäng Oregelbunden plantering som återsakap utrycket i omgivande natur

Spalje med kaprifol

Principsektioner, Tjörns entré. Bild: Radar arkitektur & planering och Maria Petterson Arkitektur AB i nära samarbete med 
Tjörns kommun. 

Gång och cykelnät
Ny länkar som är viktiga för gång- och cykelnätet ska 
anläggas. Tjörns entré utgör en viktig målpunkt som ska 
kunna nås med cykel på ett trafiksäkert sätt. Nya gång- och 
cykelvägar ska anläggas inom anvisade områden på plan-
kartan. Inom området för trafik T1 och T2 får nya gång- och 
cykelvägar uppföras. 
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Bostäder (B)
Ett område är planerat för flerbostadshus på en 7000 kvm 
stor yta. För att möjliggöra för bostäder krävs att marken 
höjs och att byggnader uppförs på pålar. Sammanlagt ges 
en byggrätt om 3000 m² fördelat på tre bebyggelseområ-
den. Högsta byggnadsarea vid uppförande av flerbostads-
hus med fyra eller fler våningar ovan mark är 500 m².

Detta relegeras gnom bestämmelse, e4. Syftet med bestäm-
melsen är att reglera så att flera byggnadsvolymer uppförs. 

Maria Ågren
Plan- och byggchefPlaneringsarkitekt

2014-04-15 rev 2014-04-25 Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Förstudie skötselplan
- Strömningsberäkningar
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”Udden”

SÖDRA ALMÖN
Området ligger mellan väg 770 och havet. Det är en relativt 
smalt markområde som kan bebyggas, men här finns goda 
förutsättningar att skapa fina bostäder och verksamheter 
vid havet samt möjlighet att förstärka Brattö-färjans färje-
läge och knyta ihop Tjörnbo park, som utgör campingom-
rådet nordost om Södra Almön, med Myggenäs. 

 

Södra Almön.

Maria Ågren
Plan- och byggchefPlaneringsarkitekt

2014-04-14 rev 2014-04-22 Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Förstudie skötselplan
- Strömningsberäkningar

Verksamheter

Lägenheter

Villor/parhus/radhus

Campingstugor

Be�ntligt hus

lek

bastu

bastu

lek

samlingslokal

nya 
campingstugor

nya 
campingstugor

tre nya 
bryggor

bad

omklädningsrum
kiosk

skötselområde

service

ny bro

närvärmecentral

brygga

brygga

brygga

naturinfo

förråd

brygga
förråd

skötselområde

brygga

brattöfärjan

småbåtshamn



49

I dag finns fina tallar i området som ska sparas mellan hu-
sen. I fortsatt planarbete kommer byggrätten mer i detalj att 
anpassas till befintlig vegetationen. 

I öster föreslås att befintligt hamnområde för Brattöfärjan 
utökas och kompletteras med verksamheter. Här kan exem-
pelvis ett kallbadhus, och en mindre verksamhet uppföras.  
I bergssluttningen får bebyggelsen uppföras i tre våningar 
och vid bergetsfot får två våningar uppföras. Sammanlagt  
ges en byggrätt om 1300 m². 

Gestaltning
Verksamheter som uppförs på udden, den västra byggrätten 
för verksamheter, ska utformas med träfasader, f3. Bostads-
bebyggelsen och inom övriga byggrätter för verksamheter 
får nya byggander utformas med andra material. Samtliga 
verksamheter ska utformas med sadeltak som har en taklut-
ning mellan 27-45 grader, f2. Vinkeln på taken har studerats i 
volymstudie samt avvägts mot att vid 27 grader finns möjlig-
het för gröna tak samt att 45 grader är lämpligt för motering 
av solenergianläggning på taken. För bostadsbebyggelsen 

Det innebär att om fyra våningar uppförs får byggnaden 
vara större än 500 m².

Från väster får byggnader uppföras i fem, sex och sju vå-
ningar. Byggnadernas höjd kommer utredas vidare i fortsatt 
planarbete. 

Verksamheter (KJR) (KJRH2) (V1)
I västra delen av Södra Almön, området som angränsar till 
Tjörns entré planläggs för kontor, verksamheter med be-
gränsad omgivningspåverkan, kultur (KJR). Syftet är att 
skapa möjlighet för lokaler som kan inhysa verksamheter 
som ger arbetstillfällen. Sammanlagt får 1000 m² uppföras 
som en eller flera byggnader. 

Byggnaden får uppföras i max två våningar. Höjden regle-
ras även med nockhöjd +10,5 meter över nollplanet. 

Bebyggelsen ligger inom ett avstånd från väg 160 vilket 
gör att ventilationsintag och utrymningsvägar i byggna-
derna ska placerade på fasad som ej är riktad mot väg 160. 

BOSTÄDER PÅ ALMÖ
Sektion  A-A och B-B 1:500

TJÖRNS

Sektion  A-A 

Sektion  B-B

Skiss 130924//Naab

Sektioner som visar föreslagen bostadsbebyggelse mellan väg 770 och havet. Bild: Nils Andréasson Arkitekter AB. 
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styrs inte takutformningen. All tillkommande bebyggelsen 
inom kvarteret ska fasadkulören ska ha en svärta mellan  
30-50 %, f1. 

Vattenområden (W) (WV4) (WV3) (V2)
Två områden planläggs som vattenområden (W) som ska 
utgöra öppet vattenområde. Den föreslagna gångbryggan 
i öster längs med vattenområdet föreslås konsolas ut från 
berget. Med en sådan konstruktion eller motsvarande be-
döms inte bryggan påverka vattenområdet negativt.

I anslutning till utvidgningen av hamnområdet  föreslås en 
byggrätt för en bastu på en brygga. Byggrätten är 120 m² 
stor med en maximal byggnadshöjd 3,0 meter, vilken kan 
nyttjas genom uppförande av en eller flera byggnader.  

Naturmiljö, lek och rekreation (NATUR) 
(PARK)
Längs med strandkanten planläggs ett område för natur. En 
zon närmast vattenbrynet ska lämnas orörd som strandäng, 
vilket regleras genom planbestämmelse, strandäng. Det ska 
vara möjligt för allmänheten att gå längsmed vattnet, ett 
område säkerställs för gångpassage. I fortsatt planarbete 
kommer gångvägen att preciseras. Inom natur ska befintlig 
vegetation ska bibehållas. 

Området som ansluter till Tjörns entré föreslås utgöra ett 
parkområde som ansluter till Tjörns entré området. 

Gator och trafik
Gatan inom detta område har en dubbel funktion, som ge-
nomfart till camping, färjeläge, restaurang och rastplats, 
samt som lokal gata för boende i punkthusen. Gatan behö-

BOSTÄDER PÅ ALMÖ
Perspektiv gata från väster

T
bos adt
JÖRNS

s ab

Skiss 130503//Naab

Bostadsbebyggelse perspektiv från väg 770. Bild: Nils Andréasson Arkitekter AB. 
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ver utformas så att den klarar de krav på trafiksäkerhet och 
framkomlighet som främst oskyddade trafikanter kräver. 
För att framkomligheten ska vara tillfredsställande utfor-
mas gatan med 6,0 meter körbana. Om parkering sker längs 
gatan bör denna vara 2,0 meter bred, med ett skyddsområde 
på 0,5 merter mot körbanan. Vid tvärparkering bör det fin-
nas ett skyddsområde på minst 1,0 meter bakom en par-
keringsplats på 5,0 meter. Framkomligheten får dock inte 
begränsas för bussar och husvagnsekipage. 

Från restaurang och rastplats kommer ca 800 fordon/dygn, 
från Tjörnbrons camping ca 480 fordon/dygn och från fär-
jelägets parkering ca 220 fordon/dygn. I förslaget tillkom-
mer verksamheter intill färjeläget, som beräknas generera 
ytterligare cirka 400 fordon, medan trafik från de nya bo-
städerna i söder beräknas ge ett tillskott på 500-650 fordon/
dygn. Detta innebär att som maximalt cirka 2 550 fordon/
dygn kommer att trafikera väg 770 i snittet öster om anslut-
ningen av matargatan från Almö Camping, medan denna 
kommer att få maximalt cirka 3000 fordon/dygn. Väster 
om anslutningen och bort mot korsningen av väg 160/169 
kan trafiken beräknas öka till som mest cirka 5550 fordon. 

Dessa värden är maximalvärden under sommaren, då full 
verksamhet råder på turistanläggningarna och i bostads-
områdena. Trafikflödena från kontor och vissa andra verk-
samheter kan förväntas minska något under dessa perioder, 
medan turisttrafiken är avsevärt lägre under andra perioder. 
Siffrorna utgör således inte en årsdygnstrafik, utan torde 
ligga avsevärt högre än medeldygnstrafik. 

Parkering, utfarter
Södra Almön utgörs idag av en parkeringsplats och ett om-
råde där många vattenscooterförare håller till. Parkeringen 
förefaller vara ca 3000 m2 stor och borde därför kunna in-
rymma cirka 80 till 100 platser. Enligt uppgifter lär dessa 
inte räcka till under flera dagar på sommaren och i sam-
band med helger. I öster, utanför planområdet finns Tjörn-
bro camping, som har cirka 55 turistlägenheter med upp 
till 245 bäddar och ca 330 husvagnsplatser, dess restaurang 
och Trafikverkets rastplats.

Gång- och cykeltrafik
På norra sidan om väg 770 föreslås en ny gång- och cykel-
bana. 

Färjeläge Bild: Radar Utblick från Södra Almön. Bild: Radar
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Kollektivtrafik
Vid vägkorsningen mellan väg 160 och 169, Myggenäs 
korsväg Tjörns entré, ligger en knutpunkten för kollektiv-
trafik. Bussar stannar även vid Myggenäs centrum.

Från Myggenäs korsväg avgår expressbussar mot Göteborg 
och Stenungsund. Restiden med expressbuss till Göteborg 
är cirka 50 minuter och till Stenungsund cirka 10 minuter. 
Under högtrafik på vardagar avgår bussar med kvartstrafik 
på morgonen och med halvtimmestrafik på eftermiddagen. 
Övrig tid sker avgång varje timme. Från Göteborg avgår, 
under högtrafik på vardagar, två bussar i timmen. Övrig 
tid är man hänvisad till expressbuss mot Stenungsund med 
byte till lokaltrafik för vidare resa mot Myggenäs korsväg, 
restiden är då ca 70 minuter. 

Pendeltågstrafiken mellan Stenungsund och Göteborg har 
stor betydelse för kollektivtrafikresandet. Tågen går idag 
varje halvtimme. En utbyggnad av planområdet innebär ett 
större underlag för kollektivtrafiken vilket kan möjliggöra 
för kvartstrafik mot Göteborg/Stenungsund.

Knutpunkten nås till fots eller med cykel på separat gång- 
och cykelbana. Avstånden till kollektivtrafiken vid Till-
kommande bostäder kommer att ha mellan 400 meter och 
1,2 kilometer till Myggenäs korsväg och mellan 400 meter 
och 1,6 kilometer till Myggenäs centrum. För boende med 
långa avstånd ska man inte förvänta sig att kommer att gå 
eller cykla till hållplatsen. Vid Myggenäs korsväg föreslås 
pendelparkering som kan nyttjas av den som väljer bilen 
som färdmedel till hållplatsen. 

Kollektivtrafiken möjliggör för besökare att ta sig till om-
rådet i rekreationssyfte på ett miljövänligare sätt. Besökare 
till Brattön eller norra Almön kan ta sig hit utan att använda 
bilen. Sannolikt kommer inte besökare till campingen att 
resa kollektivt i samma utsträckning. Däremot möjliggör 
närheten till kollektivtrafik att campinggäster kan nyttja 
kollektivtrafiken för att ta sig till andra målpunkter.

Tillgänglighet 
Området är kuperat och nya lokalgator har utformats så 
att god tillgänglighet uppnås. Generellt är bedömningen 
att tillgängligheten kommer att öka genom att nya gång-
vägar anläggs inom allmän platsmark. Förutsättningar för 
att respektive tomt ska klara krav på tillgänglighet bedöms 
översiktligt vara god. I fortsatt planarbete kommer tillgäng-
lighet studeras vidare samt detaljstuderas vid bygglov. En 
generell bedömning att tillgängligheten kommer att öka 
genom att nya gångvägar anläggs inom allmän platsmark. 

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga ska 
säkerställas till servicefunktioner och centrumverksamhe-
ter. 

På område som förslås bebyggas på utfylld mark ges goda 
förutsättningar att skapa tillgänglighet för människor med 
funktionshinder. Marken öster om vägen är kuperad med 
stora höjdskillnader. Byggrätterna är små och möjlighet för 
gemensam gård är liten. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Tjörns kommun projekterar för närvarande nya VA-led-
ningar, i ny GC-väg, längs väg 169 söder om planområdet. 
Dessa ledningar har för avsikt att försörja bland annat det 
aktuella planområdet med vatten och avlopp. Område för 
anslutning av vatten och avlopp har därför föreslagits i det 
sydvästra hörnet av planområdet, vilket framgår av bilaga 
3 i VA- dagvattenutredningen.

I VA- dagvattenutredningen föreslås nya ledningar i gatan. 
Nya spillvattenledningar och vattenledningar föreslås även 
parallellt med strandkanten för utfylld mark, i lagunen. För 
bebyggelse som ligger lägre en anslutande gata föreslås 
en lösning där spillvatten och dräneringsvatten pumpas. 
Därutöver kan det krävas gemensamma pumpstationer för 
spillvatten.  Ny tryckspillvattenledning föreslås ansluta till 
nya ledningar i gatan i mellersta Almön. 
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Almö Camping föreslås använda befintlig pumpstation för 
spillvattensystemet. Befintlig pump bör kunna nyttjas un-
der förutsättning att kapacitet finns. Pumpstationen ligger 
vid badplatsen i höjd med servicebyggnaden i norr. Inga 
ledningar behöver flyttas som en följd av föreslagen cam-
pingbebyggelse. Befintlig spillvattenledning och dricksvat-
tenledning som går österut över lagunen föreslås utgå.  

I fortsatt planarbete kommer föreslagen VA-lösning ses 
över. Kommunen eftersträvar en lösning utan enskilda 
pumpstationer. Områden för gemensamma pumpstationer 
kommer i planen säkerställas med E-områden. Områdena 
kommer preciseras i fortsatt planarbete. Översyn av områ-
den för ledningar kommer även de inarbetas i planförslaget 
i fortsatt planarbete. Alternativt läge för ledningar som fö-
reslås parallellt med strandkanten, i den mark som fylls ut i 
lagunen kommer att studeras i fortsatt planarbete. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kon-
takta aktuell vattenleverantör för information om de tek-
niska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.

Dagvatten
Dagvatten ska i första hand tas om hand på kvartersmark, 
en planbestämmelse gäller generellt inom planområdet. 
Detaljplanen har utformats så att utrymme parallellt med 
gatan finns för biodiken. I den övre delen av mellersta Al-
mön föreslås fördröjning i dagvattenmagasin. Några ytor i 
planen har regleras som ”dagvatten” – mark ska vara till-
gänglig för översilningsyta. 

För Almö camping föreslås att dagvatten från takytor 
släpps direkt ut på vegetationsytor i naturen. 

I fortsatt planarbete kommer förslag på dagvattensystem 
utredas mer i detalj. 

El och tele
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker 
i samråd med nätägaren. Det är exploatören/berörd fastig-

hetsägares ansvar att sådant samråd sker. 

För att möjliggöra förstärkning av elnätet har kvartersmark 
för teknisk anläggning (E) lagts ut. Behov av fler E-om-
råden för el och tele kommer att studeras vidare i fortsatt 
planarbete.

Uppvärmning
Ambitionen i planarbetet och vid är att fastigheterna inom 
planområdet i möjligaste mån ska nyttja gemensamma 
lösningar för uppvärmning. Ett område har reserverats 
för uppförande av ett närvärmeverk med sjövärme, ge-
mensamma bergvärmeanläggningar e dyl. Därutöver ser 
kommunen gärna att exploatören sörjer för energieffektiva 
lösningar såsom passivhus, det vill säga hus utan konven-
tionell uppvärmning eller lågenergihus och att solenergi 
eller annan förnyelsebar energi utnyttjas för uppvärmning 
inom området.

I fortsatt planarbete kommer olika energilösningar att stu-
deras och utredas vidare. 

Avfallshantering
Återvinningsstation för källsortering föreslås vid camping-
ens entré. Fler lägen för återvinning kommer studeras i 
fortsatt planarbete. 

För att ge goda förutsättningar renhållning ska Checklista 
för avfallshantering vid plan- och bygglovsprocesser följas. 

Transportvägen måste uppfylla bärighetsklassning BK2. 
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter och en bredd på 
minst 3,5 meter vid enkelriktad trafik. För mötande trafik 
krävs en bredd på minst 5,5 meter. Utgångsprincipen är att 
hämtningsfordonet får ej framföras på gång eller cykelväg. 
Hämtnings fordonets angöringsplats/lastzon får inte vara 
skymd av t.ex. backkrön, kurva, växtlighet och bebyggelse 
(plank m.m.).
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Genomgående gator är generellt  positivt för att åstadkom-
ma goda förutsättningar för renhållning. I planförslaget har 
rundkörning eftersträvas där så är möjligt, i annat fall sä-
kerställs vändzon. Vid vändning krävs en vändzon med en 
radie på 9 meter eller vid T-korsning med ett djup på 15 
meter.

Hämtstället ska vara lokaliserat i så nära anslutning som 
möjligt till fastighetsgränsen.

Underjordiska ledningar
Nya ledningar för VA kommer att anläggas inom planar-
betet. I fortsatt planarbete kommer behov av områden för 
ledningar studeras och inarbetas i planförslaget.  

I övrigt finns teleledningar inom planområdet. eventuell 
påverkan av dess kommer studeras vidare i planarbetet.  

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten på Tjörn har tagit fram riktlinjer för 
framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planom-
råden.

För att säkerställa trygg utrymning i byggnad med fönster-
utrymning via räddningstjänstens styrutrustning och för att 
inte fördröja insats vid brand eller annan olyckshändelse 
skall framkomligheten for räddningstjänstens fordon och 
utrustning beaktas vid utformning.

Infartsvägar till och vägar inom områden bör utformas så 
att rundkörning eller vändning möjliggörs. Dessa vägar bör 
ha en minsta körbanebredd om 3,0 meter, fri höjd om 4,0 
meter och ska tåla belastningen av räddningstjänstfordon 
med totalvikt 25 ton.

Eventuella bilhinder skall utföras som bommar eller lik-
nande som går att öppna med en så kallad ”brandskåps-
nyckel”. Betongsuggor, blomkrukor, träd, planteringar el-
ler andra fasta bilhinder ska inte användas.

För områden med byggnader där höjden till underkant föns-
ter eller till balkongräckes överkant på det översta vånings-
planet är högst 11,0 meter från mark (normalt 4 våningar) 
ska avståndet från uppställningsplats för räddningstjäns-
tens fordon till någon del av byggnaderna inte vara längre 
än 50 meter. I byggnader där höjden till underkant fönster 
eller till balkongräckes överkant från mark överstiger 11,0 
meter skall minst ett trapphus utformas som TR 2 och till-
trädesväg till vind utformas som egen brandcell.

För att klara fastställda insatstider skall slangdragning och 
avstånd som stegar eller annan utrustning behöver bäras 
minimeras. Avstånd från uppställningsplats for räddnings-
tjänstens fordon till någon del av byggnaderna får inte vara 
längre än 50 meter.

Framkomligheten till föreslagen bebyggelse inom hela pla-
nområdet bedöms vara god. 

Krav på brandposter inom området är i dagsläget oklart, det 
pågår diskussioner om brandvattenförsörjning inom kom-
munen. Förslag på placering av en brandpost föreslås i Va- 
och dagvattenutredningen på mellersta Almön. 

Med föreslagen placering ligger planerad bebyggelse inom 
området centrala Almön inom en radie på mindre än 1000 
meter från brandposten.

Lovplikt
Marklov krävs för schaktning och fyllning i marken. Mark-
lov krävs för fällning av träd, med en stamdiameter större 
än 30 cm.

Det krävs särskilt lov för fällning av träd. I kommande 
planarbete kommer en inventering och inmätning av vär-
defulla träd genomföras. Inventeringen kommer ligga till 
underlag vid lovgivning. 
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Norra Almön – 
Småbåtshamn (WV3)
• Utökning av småbåtshamnen 

med cirka 3 bryggor
• Byggrätt för förråd

Centrala Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-
len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 
ha en svärta mellan 30–50 %  (f1 )

• Sadeltak med en taklutning mellan 27–45 grader (f2 )

Norra Almön – Skötselområde,  
särskilt värdefull natur (NATUR2)
• Kommunalt huvudmannaskap
• Område med västkustros, rödlistade arter, 

särskilda hänsynsarter
• Naturområde med naturvärde klass 1, 2
• Särskild skötsel av området för att gynna 

natur- och friluftsvärden
Mellersta Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-
len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 
ha en svärta mellan 30–50 % (f1 )

• Sadeltak med en taklutning mellan 27–45 grader (f2)
• Ny bebyggelse ska utformas med träfasader (f3)

Norra Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-
len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 
ha en svärta mellan 30–50 % (f1 )

• Ny bebyggelse ska utformas med träfasader (f3)

Södra Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-
len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 
ha en svärta mellan 30–50 %  (f1 )

• Sadeltak med en taklutning mellan 27–45 grader (f2) 
(gäller verksamheter)

• Ny bebyggelse ska utformas med träfasader (f3)  
(gäller vissa verksamheter)

Tjörns entré – 
Turistanläggning (H1)
• Restaurang, café
• Brygga
• Kanotuthyrning
• Grundläggning på pålar (b1)
• En våning

Norra Almön – 
Broar (W1)
• Ny bro mot Myggenäs cen-

trum max 6,0 meter bred 
med en minsta fri höjd av 
2,0 meter (bro)

Mellersta Almön – 
Bryggor (brygga)
• Tre lägen för ny bryggor i 

Almö sund

Norra Almön  – ”natur-
info” (samlingslokal)
• Information till skötselom-

rådet, naturlek och peda-
gogik.

Tjörns entré –  
Skötselområde, särskilt  
värdefull natur (NATUR2)
• Kommunalt huvudmannaskap
• Naturområde med naturvärde 

klass 3

Tjörns entré – Pendelpar-
kering och kollektivtrafik-
knutpunkt (T1) (T2P)
• Kollektivtrafikknutpunkt är 

utbyggd
• Möjlighet att ordna pendelpar-

kering

Norra Almön – Friluftsbad (WN)
• Servicebyggnad/omklädningsrum
• Brygga för kajaker
• Byggrätt för bastu
• Byggnadshöjd 3,0 meter
• Särskild skötsel av området för att 

gynna natur- och friluftsvärden

Norra Almön – Camping (N)
• Cirka 75 nya stugor (max 50 m² per stuga)
• Cirka 25 uppställningsplatser för husvagnar 
• Gångförbindelse längs stranden och genom 

området tillgängliggörs för allmänheten genom 
x-bestämmelse (x1–x2)

• Byggnadshöjd för nya bebyggelse 4,5 meter 
• Ny byggrätt för servicebyggnad vid entrén

Mellersta Almön – 
Närvärmecentral m.m. (E)
• Byggrätt för närvärmecentral 
• Plats för återvinningsstation
• Byggnadshöjder 3 till 5 meter

Mellersta Almön – Bostäder (B)
• Villor, radhus och parhus max 120 m²  byggnadsa-

rea, för komplementbyggnader 30 m² (e1)
• Flerbostadshus får också uppföras. 20–25% av 

tomten får då bebyggas (e2–e3)
• En till tre våningar. I vissa lägen krävs souterräng-

våning i andra är det en möjlighet.  

Centrala Almön –  
Kontor, verksamheter, kultur, centrumfunk-
tioner (KJRC)
• Ej störande verksamheter
• 1600 m² byggnadsarea 
• Fyra våningar (mot gatan)
• Två våningar (mot vattnet)
• Grundläggning på pålar (b1)
• Luftintag och utrymningsväg ska vara vända från väg 

160 (b2)

Centrala Almön – 
Bostäder/Centrum/Kontor (BCK)
• Flerbostadshus (flerbost.)
• 800 m² byggnadsarea
• Fem våningar. Nockhöjd +20,5 över nollplanet
• Byggrätt för förråd längs brygga/kajkant

Centrala Almön – 
Bostäder (B) samt Bostäder/Kontor (BK)
• Flerbostadshus (flerbost.)
• 430 m² byggnadsarea per byggrätt
• Passager för allmänheten (x, prickmark)
• Nockhöjd +20,0 till +31,0 över nollplanet, motsvarar 

5 till 7 våningar inklusive garage- och souterrängvå-
ningar

Södra Almön – Kontor, 
verksamheter, kultur, 
viss handel (KJRH2)
• Ej störande verksamheter
• 1300 m² byggnadsarea 
• Två till tre våningar

Södra Almön – Kontor, verk-
samheter, kultur, viss han-
del (KJRH2)
• Ej störande verksamheter
• 900 m² byggnadsarea 
• Fyra våningar. Nockhöjd +17,0 

över nollplanet
• Grundläggning på pålar (b1)
• Luftintag och utrymningsväg ska 

vara vända från väg 160 (b2)

Södra Almön – Bostäder, 
centrumfunktioner (B)
• Flerbostadshus (flerbost.)
• 3000 m² byggnadsarea 
• Grundläggning på pålar (b1)
• Fem till sju våningar

Södra Almön – 
Småbåtshamn (WV3)
• Ny småbåtshamn
• Byggrätt för förråd
• Byggrätt för bastu
• Byggnadshöjd 3,0 meter

Södra Almön – Kontor, verksam-
heter, kultur (KJR)
• Ej störande verksamheter
• 600 m² byggnadsarea 
• Två våningar. Nockhöjd +10,5 över noll-

planet.
• Grundläggning på pålar (b1)
• Luftintag och utrymningsväg ska vara 

vända från väg 160 (b2)

Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand
Illustration, områdesbeskrivning, skala 1:2500 A1 2014-04-15
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Tjörns kommun har arbetat aktivt med planläggning av Al-
mön och Tjörns entré sedan 2007. Detaljplanens syfte är att 
utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort. Om-
rådet är idag oexploaterat och en hög exploatering kommer 
innebär förändring för naturen, landskapet, biologiska vär-
den och anspråk på infrastruktur och andra resurser. Områ-
det ligger strategiskt med god anknytning till de regionala 
trafiklederna.

Planen syftar till att skapa förutsättningar för en modern 
naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. De-
taljplanen ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse och nä-
ringsverksamhet på Almön samt skapa en tydlig entré till 
Tjörn och förstärka Myggenäs som en knutpunkt för pend-
ling. De höga natur- och rekreationsvärden som finns längs 
med Almöns stränder förslås utvecklas och förstärkas, vil-
ket är en viktig del för att öka attraktionskraften för både 
boende och besöksnäringen.  

Detaljplanen ger möjligheterna för att uppföra cirka 350 
bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och min-
dre villor. Planen kommer utöver bostäder även att inne-
hålla byggrätter för verksamheter, som småskalig handel, 
café, restaurang mm. Även en utbyggnad av småbåtshamn 
möjliggörs på södra Almön och två lägen för bastubygg-
nader. Planen kommer även att innefatta gator, gång- och 
cykelvägar längs med vattnet genom området samt ytor för 
rekreativaändamål. 

Planen innebär ändrade förutsättningar för bland annat 
sakägare, boende i närområdet, andra berörda och miljön. 
I det här kapitlet redovisas en sammanfattning av miljö-
konsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomisk kon-
sekvenser. 

I planprocessen med översiktsplanen och tätortsstudien för 
Myggenäs har Tjörns kommun arbetat med Cultural Plan-
ning som en metod att skapa dialog. Dialogprocessen lig-
ger som underlag till bedömningen av planförslaget. Tjörns 
kommun har gjort bedömningen att detaljplanen innebär en 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) skall därmed upprättas. 

I miljökonsekvensbeskrivning har strandskyddsaspekt-
erna med natur och friluftsliv, landskapsbild samt hälsa 
och säkerhet ingått i bedömningen. Planens konsekvenser 
har utretts och redovisas särskilt i detaljplanens miljökon-
sekvensbeskrivning, vilken har upprättats som en del i pro-
cessen att ta fram samrådsförslaget. 

MILJÖKONSEKVENSER
Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har varit 
en aktiv process i framtagandet av planförslaget. Utred-
ningar, naturinventeringar på land och vatten har utgjort 
underlag för såväl planarbete och miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Successivt har ny kunskap formats i processen som 
varit vägledande för ställningstaganden och detaljutform-
ning.  

Med stöd av genomförda utredningar och förutsatt att åt-
gärder som föreslås i miljökonsekvensbeskrivning inarbe-
tas i planförslaget, bedöms att konsekvenserna av planen 
inte blir betydande för miljö och hälsa. 

Naturmiljö
Planförslaget har anpassat till befintliga naturvärden. Ny 
bebyggelse kommer ta oexploaterade naturområden i an-
språk. Bedömningen är att området är lämpligt att ta i an-
språk för att utveckla Myggenäs tätort. Läget är strategiskt 
med tanke på närhet till befintligt centrum och avstånd till 
kollektivtrafik knutpunkt. Det ger goda förutsättningar för 
ett boende där pendling sker kollektivt vilket är positivt ur 
miljösynpunkt. För befintlig naturmiljö kommer exploate-
ringen inverka negativt för att minska negativ påverkan har 
exploatering undantagits från de områden som bedömts ha 
höga naturvärden. För ett större sammanhängande område 
på Norra Almön och ett mindre område vid Tjörns entré 
föreslås att en skötselplan upprättas för att på sikt kunna vi-
dareutveckla de värden som finns samt motverka igenväx-
ning som annars förväntas ske. Skötselområdet betraktas 
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som en kompensationsåtgärd för föreslagen exploatering. 
Om den genomförs bedöms påverkan på naturmiljön vara 
måttlig. Skötselplanen ska säkerställas genom avtal inför 
planens antagande. 

Kommunen har fått LONA bidrag för att kunna genomföra 
åtgärder för att bibehålla och utveckla beståndet av Väst-
kustros. Bidraget utgör en konkret konsekvens av planen.

För att genomförandet ska innebära färre negativa konse-
kvenser bör inventering av befintliga träd genomföras och 
värdefulla individer samt grupper skyddas i planen genom 
anpassning av byggrätter. Om det genomförs bedöms pla-
nens genomförande ge små till måttliga konsekvenser på 
naturmiljön.

Marinbiologiska värden
I planen föreslås utbyggnad av småbåtshamn vid befint-
lig marina vid Norra Almön. Planen möjliggör för tre nya 
bryggor som bedöms kunna påverka befintliga ålgräsbott-
nar negativt. Ställningstagandet vid val av lokalisering är 
att utbyggnaden lämpligen bör ske i anslutning till befintlig 
verksamhet och att gällande plan medger samma använd-
ning. Genom att området ingår i planen kan krav på kom-
pensationsåtgärder utarbetas i planprocessen. 

Lagunen har i dag dålig vattengenomströmning. Vattnet i 
lagunen blir lätt stillastående och botten växer igen, vilket 
kan leda till övergödning, ge dålig lukt och ett dåligt visu-
ellt intryck. Planförslaget möjliggör för att öppna upp för 
ett bättre genomflöde viket kan förbättra bottenmiljön. Den 
höga exploatering som planförslaget medger kan leda till 
ökad övergödning och sämre kvalitet på sikt, vilket innebär 
att åtgärder bör vidtas. Exploateringen i sig kan utgöra inci-
tament för en åtgärd för att åstadkomma genomströmning. 

Om inga kompensationsåtgärder vidtas för påverkan på 
ålgräsförekomsten och ingen förbättrad genomströmning 
genomförs bedöms planförslaget får stora negativa konse-
kvenser för de marinbiologiska värdena. Om åtgärder vid-
tas bedöms konsekvenserna vara positiva.   

Rekreation, friluftsliv och turism
Planförslaget innebär att förutsättningar för rekreation och 
friluftsliv kan öka. Genom att utveckla naturområden med 
höga värden och ge skydd till västkustrosen samt utveckla 
området med aktiviteter och innehåll som kan locka turism 
bedöms planen vara viktig för hela kommunen. 

För de som bor i anslutning till området idag medför ny-
byggnationen att närliggande naturområden tas i anspråk. 
Men genomförandet innebär även en förbättrad standard 
och utveckling av naturområden som bedöms kompensera 
för förlust av närområden för rekreation.

Inom planområdet möjliggörs för nya gång- och cykelvä-
gar som bedöms öka tillgängligheten till området. 

Planen innebär att befintlig campingverksamhet på Norra 
Almön ges möjlighet till utveckling där besökande ges 
möjlighet till övernattning med i stugor med god standard. 
Campingen ges möjlighet att utveckla servicefunktioner 
mm för att anläggningen ska bli mer attraktiv. 

Området kring Brattö-färjan på Södra Almön ges i planför-
slaget möjlighet att utvecklas med verksamheter som riktar 
sig till allmänheten. På sikt kan färjeläget utvecklas och 
få fler avgångar som kan ta besökare till öarna runt Tjörn.

Vid Tjörns entré ges i planförslaget en byggrätt för en 
byggnad som kan innehålla olika turistfunktioner. Bygg-
naden placeras vid kollektivtrafikknutpunkten, i ett läge 
där även cykelleder passerar. Genomförandet bedöms ge 
positiva konsekvenser för hela kommunen då platsen kan 
utvecklas till en informationspunkt för besöksmål i anslut-
ning till planområdet men även på andra delar av Tjörn. 

En sammantagen bedömning är att planens innehåll och an-
passning till befintliga värden för rekreation och friluftsliv 
ger små negativa konsekvenser. Det är viktigt att tillkom-
mande bebyggelse utformas och anpassas till naturmiljön 
på ett bra sätt. Ambitionen är att gestaltningen av bebyg-
gelsen på Almön, skall kunna tilltala besökare, boende i 
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Myggenäs och övriga Tjörnbor. Konkret innebär det att ny 
bebyggelse ska gestaltas på ett vis som tar hänsyn, anpassas 
till naturmiljön och det kustnära läget och bygger vidare på 
den lokala traditionen. I fortsatt planarbete kommer dessa 
aspekter studeras vidare. 

Landskapsbild
Genomförandet av planförslaget bedöms ge stor inverkan 
på landskapsbilden. Bebyggelsens placering i landskapet 
har studerats och delvis anpassats till landskapet. Ändå är 
bedömningen att ny bebyggelse kommer påverka landska-
pet genom sprängning, anläggning av ny väg och utfyllnad. 

Ny småhusbebyggelse föreslås få relativt små tomter, men 
exploateringen bedöms ha en täthet som innebär att befint-
liga naturområden, kullar och sluttningar är svårt att be-
vara. Ny plantering av träd kan vara ett sätt att kompensera 
förlorade, varsam grundläggning av byggnader kan vara ett 
annat sätt. Viss anpassning föreslås i planen genom plan-
bestämmelser. 

Föreslagen flerbostadshusbebyggelse ges möjlighet att 
uppföras i upp till sju våningar. En hög bebyggelse kommer 
att ge en visuell påverkan som kan upplevas negativt. Ut-
formning av husen är avgörande för hur området och dess 
karaktär uppfattas.

Behov av ytterligare reglering av exploateringens anpass-
ning till landskapet bör studeras i fortsatt planarbete.  Ge-
staltningsprinciper bör säkerställas genom avtal så att be-
byggelsens karaktär och utformning av allmänplatsmark 
kan ske på ett anpassat till skärgårdsmiljön. Om anpassning 
av bebyggelsens gestaltning genomförs bedöms exploate-
ringen få måttliga konsekvenser på landskapet.

Strandskydd
Planförslaget innebär att stora områden som i dag är strand-
skyddade upphävs. Bedömningen är att upphävandet är 
viktigt för att genomföra tätortsutvecklingen, som exploa-
teringen utgör. Tidigare planering har pekat ut området som 
lämpligt för ny bebyggelse med verksamheter och bostä-
der. Exploateringen innebär att strandmiljöer byter karak-
tär från naturområden till att utgöra närområden till mer 
bebyggda miljöer. I planförslaget har allmänhetens tillgång 
till strandkanten varit en viktig utgångspunkt som inarbetas 
i förslaget genom att strandzonen hålls tillgänglig för all-
mänheten på allmänplats och genom att passager på kvar-
tersmark säkerställs. Ekologiska värden kommer att påver-
kas negativt. Upprättande av skötselplanen bedöms kunna 
utveckla nya värden som kan kompensera för de som går 
förlorade. I fortsatt planområde kommer de områden som 
kräver att strandskydddet upphävs studeras mer i detalj för 
att anpassas till befintliga värden och kvartersmark bör om 
möjligt minimeras.

Planförslaget bedöms i nuläget ge stora negativa konse-
kvenser för strandskyddet men om ytterligare ansträng-
ningar genomförs i planarbetet för att tillgodose strand-
skyddets syften bör konsekvenser kunna bedömas som 
måttligt stora. 

Hälsa och säkerhet

Buller
I planen medges byggrätter för bostadsändamål kan inne-
bära att byggnaden påverkas av ljudnivåer som ligger över 
riktvärden för buller. Planen föreslår i dessa lägen flera 
markanvändningar med alternativ att endast medge verk-
samheter i de lägen som är bullerutsatta. I fortsatt planarbe-
te bör ljudmiljön utredas mer i detalj och byggrätter anpas-
sas till att klara riktvärden genom utformning av ytterligare 
planbestämmelser.  Genomförandet bedöms ha måttliga 
negativa konsekvenser på människors hälsa och säkerhet.
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Trafik och säkerhet
Hänsyn har tagits i framtagandet av planförslaget för att 
minimera risk kring väg 160 och väg 169. I planförslaget 
föreslås några byggrätter inom 150 meter från väg 160, för 
dessa bör en fördjupad riskutredning genomföras i fortsatt 
planarbete och/eller vid bygglovgivning. Skyddsåtgärder 
har inarbetats i planen genom att avsätta ytor där murar kan 
uppföras eller föreskriva åtgärder för omhändertagande 
av flytande vätskor. Sammantagen bedömning är att före-
slagen exploatering ger små konsekvenser på människors 
hälsa och säkerhet.

Risk för översvämning
Planförslaget anger att bebyggelse ska följa rekommende-
rade höjder över havsnivån. Det innebär att åtgärder måste 
vidtas för att kunna bebygga områden som idag ligger på 
lägre nivåer än rekommenderade. Detta kan ske genom 
uppfyllande mm. Genomförandet av planen bedöms ge 
små till måttliga konsekvenser på människors hälsa och 
säkerhet.

Riksintressen
Planförslaget bedöms vara förenligt med riksintressen en-
ligt 4 kapitlet Miljöbalken. Föreslagna åtgärder bedöms 
innebär små konsekvenser för riksintresset.   

Sammantaget bedöms planförslaget innebära liten negativ 
påverkan på riksintresset för friluftsliv. I fortsatt planarbete 
kan mindre justeringar innebära ännu bättre anpassning till 
riksintresset. I första hand avser det påverkan på landskaps-
bild och möjlighet att reglera bebyggelsens gestaltning. 

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbe-
tet ska leda till (Naturvårdsverket, 2013). Syftet med miljö-
målen är att främja människors hälsa, värna den biologiska 
mångfalden och naturmiljön, ta tillvara kulturmiljön och de 
kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med 
naturresurserna.

Detaljplanen påverkar framför allt miljökvalitetsmålen 
”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Levande 
skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”God bebyggd miljö”, 
”Ingen övergödning” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

En sammantagen bedömning är att om planförslaget ge-
nomförs på ett sätt så att skyddsåtgärder som föreslås i mil-
jökonsekvensbeskrivningen förverkligas, bedöms planen 
ha positiv eller neutral inverkan på miljömålen. 

Miljökvalitetsnormer 
Möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för kust-
vatten bedöms inte påverkas negativt p.g.a. genomförandet 
av planförslaget. Det beror framför allt på att vattenom-
sättningen är relativt god i havet och att dagvatten i huvud-
sak renas genom infiltrering innan det når recipienterna. 
Det finns risker för att kvalitetsnormer för utomhusbuller 
överskrids närmast väg 160/169. I de fallen åtgärder som 
föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen ej kan göras för 
att minska bullernivåerna kommer bostäder ej att tillåtas 
utan byggnader/delar av byggnader får användas till andra 
verksamheter.  
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SOCIALA KONSEKVENSER
Genomförandet av detaljplanen innebär ett genomgripande 
intrång i miljön på Almöstrand. Idag är området delvis ett 
strövområde för boende i det större närområdet och samti-
digt en transportsträcka för campinggästerna från väg 160 
till campingområdet på Norra Almön. En övergripande 
slutsats är att området på flera sätt är lämpligt att bebyg-
ga utifrån ett socialt perspektiv: fler bostäder efterfrågas i 
kommunen och i synnerhet i den här delen av Tjörn som 
har goda kommunikationer inom kommunen och regionalt. 
Förslaget inkräktar inte på de uppfattningar de närboende 
har om hur området kan användas, snarare förstärker plan-
förslaget vissa önskemål och ”Tjörns själ”, begreppet för-
klars under rubrik nedan.

Boende
Under arbetet med Cultural Planning-metoden framgick 
det tydligt att det finns ett behov i Myggenäs-Almöstrand-
Almön av flerfamiljshus. Många som bor i enfamiljshusen 
i samhället blir äldre och vill kunna bo kvar även om de 
lämnar det hus de inte längre har ork att underhålla. Till-
skottet av flerfamiljshus på Almön möjliggör således en 
flyttkedja, i vilken fler barnfamiljer kan få möjligheten att 
flytta till detta strategiska pendlingsläge. Planen preciserar 
inte bostadstyper generellt, utan två principer har tilläm-
pats i planen. Några byggrätter är styrda till att bli flerbo-
stadshus (cirka 50 procent) medan resterande är flexibla i 
den meningen att både flerbostadshus och enbostadshus får 
uppföras. Om de lokala önskemålen ska kunna uppfyllas 
måste flerfamiljshus uppföras i området, vilket planen del-
vis säkerställer. En blandning, som planförslaget uttrycker, 
är sannolikt lämpligt eftersom det möjliggör en blandad be-
folkning avseende storlek och socioekonomi. 

Rekreation och tillgänglighet
Utvecklingen av strandlinjen för rekreativt ändamål möj-
liggör en mer sammanhängande rörelse mellan motions-
slingan i Myggenäs och de havsanknutna miljöerna på 
Almön. De planerade bryggorna och offentliga bastuan-
läggningarna öppnar för ett rekreativt umgänge i hänfö-
rande miljöer. Förslaget öppnar upp delar av området som 

idag är svårtillgängliga för många. Exploateringen av Al-
möstrand innebär förstås en minskning av de gröna mil-
jöerna, men det strukturerar samtidigt dessa och genererar 
sammanhängande stråk att röra sig i.  

Service
Byggnationen inom området skapar ett ökat serviceunder-
lag för service som helhet för denna del av kommunen. I 
”önskekartan” från Cultural Planning-processen har kafé 
och skola önskats i det område som nu föreslås bebyggas. 
Skola planeras det inte för här, däremot finns det möjlighe-
ter till kaféverksamhet i den del som ligger närmast Lv160, 
i den mindre torgbildning som finns i planförslaget.  Det 
finns också en önskat till utveckling av kontorsmiljöer för 
”kvalificerade yrken”. 

Det är viktigt ur ett tätortsutvecklingsperspektiv att planen 
innehåller en blandning av bostäder, verksamheter och ser-
vice. Byggrätter för service och verksamheter har lokalise-
rats till lägen som bedömts kunna utvecklats på ett sätt som 
inte konkurrerar med befintligt centrum. Snarare utvecklar 
och stödjer nya etableringar befintliga funktioner och de 
nya bostadsområdena samt ger nya målpunkter för Myg-
genäsborna.   

Barnperspektiv
Som området ser ut idag är det en öppen miljö att vistas i 
(vid sidan av på/vid campingplatsen) där lite större barn kan 
leka fritt och på egen hand. Badplatsen utvecklas i förslaget 
och en stor del av naturen bevaras också i skötselområdet, 
invid vilken en av två lekplatser utvecklas i förslaget. Det 
är också här som förskolor har utflykter. Det är framförallt 
den mer otillgängliga delen av Almöstrand (höjdskillnader) 
som bebyggs, samtidigt skapas tydligare promenadstråk ut-
med vattnet – vilka blir ”bevakade” av boende som kom-
mer att ha sikt mot dessa och därmed skapas en tryggare 
miljö för barnen att vistas i. 

Längs lagunens strandlinje tillskapas gångstråk utan biltra-
fik. En osäkerhet är trafikmiljön utmed väg 160; det är väl-
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digt viktigt att skapa trygga passager över/under denna för 
att tillgängligheten skall vara god mellan buss till/från sko-
la och aktiviteter och hemmet eller kompisars bostäder på 
Almöstrand. I fortsatt planarbete bör kopplingar över och 
under vägen studeras mer i detalj och säkerställas i planen.    

”Tjörns själ”
Under Cultural Planningprocessen i arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan var den viktigaste frågan: vilken 
är Tjörns själ? Både barn och vuxna uttryckte att hav och 
grönska, öppna landskap och – Tjörnbron – är viktiga ele-
ment för det som ”är Tjörn”. Ny bebyggelse kommer ha in-
verkan på platsen som helhet och innebära en stor skillnad 
för den avseende det öppna landskapet. Samtidigt var det 
en väldigt tydlig signal från Tjörnbor i allmänhet att man 
vill bli fler i kommunen. 

Andra saker som nämnts som viktiga kan också förstärkas: 
att man var som helst enkelt kan komma ner till vattnet var 
det många som var stolta över när det gäller Tjörn som hel-
het. Förslaget förstärker detta genom anläggning av bryg-
gor och promenadstråk utmed vattnet. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Nedan följer en översiktlig genomgång av de ekonomiska 
konsekvenserna av föreslagen detaljplan och dess genom-
förande. Genomgången är inte uttömmande och några 
djupgående undersökningar för att åstadkomma ett full-
ständigt underlagsmaterial har inte gjorts. Avsnittet ska ses 
om en utveckling av det som tas upp i beskrivningen av 
planens genomförande.

Samhällsekonomi
Ett samhällsekonomiskt perspektiv på konsekvenserna av 
detaljplanen och dess genomförande handlar om att identi-
fiera konsekvenser som berör samhället i stort och regionen. 
De faktorer som tagits upp ovan under miljökonsekvenser 
och sociala konsekvenser får även betydelse för samhälls-
ekonomin genom att det kostar pengar att vidta åtgärd för 
att upprätthålla en god miljö och ett gott socialt klimat. 

Det ligger en stor samhällsekonomisk fördel i att utveckla 
ett nytt område i närhet till den befintliga bebyggelsen och 
servicen i Myggenäs. Här finns redan infrastruktur såsom 
vägar, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, el och bredband 
mm. Det behövs relativt små förändringar i infrastruktu-
ren för att den ska nå den nya bebyggelsen. Vidare innebär 
utveckling i närhet till befintlig bebyggelse att den service 
som finns på orten, både kommersiell och offentlig, får ett 
större kundunderlag och kan utvecklas. Det kan även kom-
ma att finnas underlag för ytterligare verksamheter inom 
Myggenäs utöver dem som planeras inom planområdet.

Att exploateringen sker i anslutning till befintlig kollek-
tivtrafik medför att denna får ett större kundunderlag och 
därmed kan turtätheten öka. Detta medför positiva konse-
kvenser för hela kollektivtrafiksystemet, inte bara på Tjörn. 
Vidare innebär närheten till kollektivtrafiken att det kom-
mer att vara praktiskt möjligt att bosätta sig i planområdet 
och pendla till arbetsplatser på andra orter i Göteborgsre-
gionen. Därmed kan den delvis överhettade bostadsmark-
naden i regionen avlastas genom att fler attraktiva bostäder 
tillkommer inom pendlingsavstånd. 
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Avsikten inom planområdet är att nya bostäder ska upplåtas 
i olika former, som äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. 
Därmed blir utbudet av bostadstyper blir mer varierat inom 
kommunen vilket kan både attrahera Tjörnbor att stanna på 
ön och även locka nya invånare till kommunen. Som nämns 
ovan under sociala konsekvenser medför detta en flyttkedja 
där människor bosatta på Tjörn flyttar till Almön och säljer 
sitt befintliga hus. Därmed kommer det samtidigt att erbju-
das marknaden både nya bostäder på Almön och befintliga 
hus på andra ställen på Tjörn. Detta har givetvis en positiv 
inverkan på bostadsmarknaden i stort.

Inom planområdet planeras för verksamheter som kommer 
att generera nya arbetstillfällen. Utvecklingen kan också 
innebära att fler verksamheter etablerar sig i Myggenäs. 
Arbetskraften kan komma både från kommuninvånare i 
Tjörns kommun och från andra kommuner. Risken är att 
andra centralorter inom Tjörns kommun konkurreras ut ge-
nom att Myggenäs är mer lättillgängligt.

Kommunalekonomi
Det är givetvis positivt för den kommunala ekonomin att 
det byggs fler bostäder i kommunen vilket möjliggör en 
befolkningsökning och därmed ett större skattekollektiv. 
Fler invånare innebär dock en ökad belastning på vård, 
skola, barnomsorg, äldrevård osv. Därför kan det krävas 
att anläggningar för dessa ändamål byggs ut, vilket brukar 
ske på kommunens bekostnad. T ex nämns i kommunens 
översiktsplan 2013 att det idag inte finns kapacitet för yt-
terligare platser på förskolan i Myggenäs, vilket innebär 
att denna kommer att behöva byggas ut i samband med att 
området exploateras.

Campingplatsen inom området kommer genom planförsla-
get att kunna utveckla sin verksamhet med ytterligare cam-
pingplatser och campingstugor. Genom att området görs 
mer attraktivt finns förutsättningar för en ökad turism till 
Tjörns kommun, vilket har en positiv inverkan på den kom-
munala ekonomin och även det lokala näringslivet. Risken 
är att tidigare återkommande campinggäster som valt just 

denna camping pga det ostörda läget på Almön, kommer att 
söka sig till andra campingplatser.

Kommunen kommer att få kostnader för utbyggnad av det 
allmänna VA-nätet och framtida drift av detta. Tanken är att 
dessa kostnader ska täckas av anslutnings- och bruknings-
avgifter. Anslutningsavgiften ska normalt inte understiga 
kommunens kostnad för utbyggnad av VA-nätet, men om 
kostnaden för utbyggnad inte täcks av anslutningsavgif-
terna finns i vissa fall möjlighet att ta ut s k särtaxa. Det 
föreligger en ekonomisk risk för kommunen om kostnaden 
för utbyggnad överstiger anslutningsavgifterna och särtaxa 
inte kan tas ut.

I förslaget till detaljplan är huvudmannaskapet delat inne-
bärande att kommunen är ansvarig för utförande och drift 
inom vissa delar av planområdet. Ansvaret för utförandet 
kommer sannolikt att delegeras genom att exploatörerna 
åtar sig, ensamma eller tillsammans med kommunen, att 
utföra allmän plats i exploateringsavtal. Den framtida drif-
ten kommer dock kommunen att ansvara för och därmed 
också bekosta. 

Att kommunen är huvudman för viss allmän plats innebär 
också att kommunen är skyldig att lösa in den allmän plats-
mark som inte redan är i kommunens ägo. Detta innebär 
kostnader både i form av löseskillings- och förrättnings-
kostnad.

Kommunen är markägare inom planområdet och är därmed 
ansvarig för iordningställande av den mark som kommu-
nen äger och som inte är allmän plats.
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Exploateringsekonomi
Exploatörerna i området kommer att få kostnader för iord-
ningställande och byggande av den egna kvartersmarken. 
Man kommer även att ansvara för och bekosta utförande 
av anläggningar inom allmän plats genom åtagande i ex-
ploateringsavtal. Exploatörerna kommer att få betala an-
slutningsavgifter och plankostnader samt avgifter till Lant-
mäteriet för fastighetsbildning.

Dessa kostnader kan motiveras av att kvartersmarken kom-
mer att generera avkastning, antingen genom försäljning 
eller att marken bebyggs med lägenheter eller lokaler som 
kan hyras ut. Bedömningen är att den potentiella avkast-
ningen överstiger kostnaderna för iordningställande och 
åtaganden enligt kommande exploateringsavtal. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga
I samband med att detaljplanen genomförs kommer det att 
inrättas en eller flera samfällighetsföreningar. Föreningarna 
kommer att bestå av fastighetsägarna i området. Efter att 
anläggningar inom allmän plats färdigställts kommer sam-
fällighetsföreningarna att ta över ägandet av dessa samt 
ansvaret för framtida drift och underhåll. Det innebär en 
framtida kostnad för blivande fastighetsägare i området i 
form av årsavgifter till samfällighetsföreningarna. 

Övriga befintliga fastigheter inom området kommer att få 
betala anslutningsavgift till det allmänna VA-nätet samt 
plankostnader i samband med eventuellt nytt bygglov på 
fastigheten. Teoretiskt kan även befintliga bostadsfastighe-
ter inom planområdet behöva betala för sin andel i utbygg-
nad av vägar och andra gemensamma nyttigheter. Dessa 
kostnader kan motiveras med att fastighetsvärdet ökar ge-
nom detaljplanen där det garanteras en byggrätt under ge-
nomförandetiden och standarden ökar med bättre vägar och 
anslutning till VA-nät och bredband mm.
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21 PUNKTER FÖR ETT BÄTTRE  
ALMÖSUND–MYGGENÄS–ALMÖN!  
2014-04-15 

Sedan 2000-talets första decennium har flera parallella diskussioner pågått rörande framtiden för 
Almösund–Myggenäs–Almön. Många har ambitioner och idéer och mot slutet av 00-talet började 
förutsättningar för utveckling av Almösund-Myggenäs-Almön att utredas mer konkret. Under 10-talets 
inledning genomfördes ett omfattande dialog med boende och verksamma, såväl med vuxna som med 
barn. 21 punkter är en sammanställning av detta dialogarbete och listan lyfter fram det som 
kommunen, boende och verksamma anser behövs genomföras inom en snar framtid. Listan är ett 
levande dokument där punkter läggs till och bockas av, allt eftersom nya idéer dyker upp och fler 
engagerar sig. Genomförandet av listans punkter är både upp till någon enskild och oss alla som bor 
och verkar i Almösund–Myggenäs–Almön!  

Har du en idé? Gå in på www.tjorn.se/ klicka på ”Bygga, Bo & Miljö” och läs mer om hur du kan 
påverka.

Teckenförklaring: 

 Barn och unga
 Centrum och service
 Natur, grönstruktur och rekreation 
 Bostäder
 Kommunikationer och samband
 Näringsliv och turism

 Förstudie om utveckling av cykelvägnät för säkert vardagsliv och hållbar turism
Miljön för barn och unga är inte säker runt Almösund–Myggenäs–Almön. Cykelvägnätet skall 
utvecklas för att skapa en säker tillgänglighet till olika fritidsaktiviteter liksom till skola och 
allmänna kommunikationer. Ett utvecklat cykelvägnät skapar också nya förutsättningar för en 
turism som inte belastar redan trånga vägar sommartid. Mer cykelvägar och säkra gångvägar 
med belysning behövs, som knyter ihop de viktigaste delarna av Tjörn. Trafikverket genomför 
under 2010 en förstudie.  

Aktör: Trafikverket och Tjörns kommun. 

 Skötsel- och bevarandeplan för stränder och badplatser 
I takt med att framtiden sätter mer bostäder och byggnader för näringsliv i mark riskerar 
tillgängligheten att minska för populära rekreativa platser i området. Idag är många fina 
områden också svåra att komma åt – dessutom sköts de dåligt. En plan för hur strandlinjen 
inklusive badplatserna kan bevaras och utvecklas för att göras allmänt mer tillgänglig skall 
upprättas.

Aktör: Tjörns kommun, markägare och ev. vägföreningar 

I samband med planeringsprocessen med Tätorts-
studie för Almösund–Myggenäs–Almön upprät-tades denna ”21-punktslista” för utvecklingsspår 
som involverade fler aktörer och inte primärt lan-
dade i tätortsstudien. Det här är en kommenterad 
uppdaterad lista över vad som har hänt sedan den 
upprättades och vad som möjliggörs i detaljplanen 
för Almöstrand och Tjörns entré – många punkter 
har bockats av!

Planen medger dels regional cykelled mellan Tjörn-

bron och Myggenäs centrum vidare mot Orust, res-

pektive söder ut, mot Häggvall. Gång- och cykelvägar 

runt Almö sund ingår också i planen.

En förutsättning för utbyggnaden av Almöstrand m.m. 

är att skötselplan upprättas för natur- och friluftsmil-

jöerna på norra Almön. Avses regleras med avtal med 

områdets exploatörer.
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 Träffpunkt för unga
Det finns idag inga naturliga samlingspunkter för ungdomar och det finns för lite aktiviteter. 
Önskemål om allaktivitetshus vid skolan för samutnyttjande av skolan och fritidsaktiviteter, 
med ett fik, finns. Kan tennisbanorna en samlingsplats för uteverksamhet – en geografiskt 
tillgänglig plats där verksamheter redan finns? Kommunen utreder tillsammans med 
föreningarna i Almösund–Myggenäs–Almön hur behov och möjligheter ser ut.  

Aktör: Tjörns kommun, lokala föreningar 

 Upprustade lekplatser
De lekplatser som idag finns i Almösund–Myggenäs–Almön är slitna och illa omhändertagna. 
Vi vet att de boende har stor gemensam kapacitet att sköta sådana anläggningar tillsammans. 
Men kommunen behöver skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla detta genom att skjuta 
till ekonomiska medel. Under 2010 påbörjade Tjörns kommun en översyn över lekplatsernas 
innehåll och framtida skötsel. Medel finns budgeterade.  

Aktör: Tjörns kommun och Myggenäs vägförening 

 Fler turer och säkrare hållplatser  
Busshållplatser har dragits in och bussförbindelserna är därför förhållandevis dåliga. Dessutom 
finns flera osäkra miljöer för barn utefter vägarna. Turtätheten bör öka till Almösund–
Myggenäs–Almön och med säkrare hållplatser som målpunkter för det kollektiva resandet.  

Aktör: Västtrafik, Tjörns kommun, Trafikverket 

 Medborgardialog för idéutveckling av framtidens Almösund–Myggenäs–Almön
En dialog med medborgarna skall genomföras för att få in värdefulla synpunkter på vardagsliv 
och näringsliv i området samt hur dessa kan förbättras och utvecklas. 

Aktör: Tjörns kommun 

 En utökad pendelparkering
De boende i Almösund–Myggenäs–Almön pekar ut som problematiskt att bilåkandet är så 
utpräglat på orten. Almösund–Myggenäs–Almön är särskilt lämpat att förtäta genom dess 
geografiska närhet till Stenungsund och Göteborg. Parkeringarna som erbjuds för 
pendelparkering är för små redan idag och skall därför växa för att kollektivtrafiken skall kunna 
vara ett attraktivt alternativ till bilen.  

Aktör: Västtrafik, Tjörns kommun, Trafikverket 

 Ett lugnare tempo på väg 160
Väg 160 genom samhället är problematisk, bland annat sett ur barnperspektivet. Hastigheten är 
för hög och det finns för få säkra och trygga passagepunkter. Vägens funktion och gestaltning 
behöver ses över.

Aktör: Trafikverket 

 Byggstart för ett heterogenare bostadsutbud i
Det alltför homogena bostadsutbudet i Almösund–Myggenäs–Almön är ett problem för 
samhällets utveckling. Inom de närmaste åren tas de första spadtagen för flerbostadshus på 
Almöns västsluttningar.  

Aktör: Tjörns kommun, TBAB, markägare 

Bussterminal har byggts vid Tjörns entré och turtät-heten ökats. Planen innehåller fler funktioner såsom café, restaurang, turistinfo m.m.

Utökad pendelparkering har ingått i ombyggnaden av 

bussterminalen vid Tjörns entré. Ytterligare ytor för 

pendelparkering ingår i planen.

Förslag och idéer kring utformningen av väg 160 

genom Myggenäs finns presenterade i ”Förstudie 

Myggenäs centrum” som varit på remiss våren 2014.

I processen kring tätortsstudien för Almösund–Mygge-

näs–Almön deltog medborgare, skolbarn och företa-

gare (2010). Planen följer upp arbetet med samråds-

möten med temakvällar på plats i Myggenäs.
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 Slingans dag 
Ett årligt arrangemang i orten hålls utmed Slingan, gemensamheten i Almösund–Myggenäs–
Almön, som byggts och sköts av de boende i området. Världens första loppis utmed ett 
joggingstråk hålls och evenemanget blir ett startskott till en utökad medborgarsamverkan kring 
ortens utveckling – en samverkan som en gång började med Slingans anläggande!  

Aktör: Invånarna i Almösund–Myggenäs–Almön, föreningslivet och näringslivet  

 Arkitekttävling för Myggenäs Korsväg (Europan 9, 2008) 
En arkitekttävling skall hållas om den framtida utformningen för Tjörns Entré vid Myggenäs 
Korsväg. Syftet med tävlingen är att skapa en märkesbyggnad och en kommunikativ plats 
anpassad för de boende och besökande till Almösund–Myggenäs–Almön och Tjörn. Kafé, 
kvarterskrog, turistinformation, samlingspunkt för lokalt näringsliv och kajakuthyrning är 
möjliga innehåll.  

Aktör: Tjörns kommun i samverkan med det lokala näringslivet 

 Fotbollsplanen blir Familjeplanen 
Det finns ingen samlingsplats för familjer idag – utom uppe vid fotbollsplanen. Vintern 2010 
spolades is och en samlingspunkt för hela Almösund–Myggenäs–Almön och närområdet 
skapades – och uppskattades mycket! Med initiativ från boende, näringsliv och kommunen 
skapas en attraktiv mötesplats i närhet till Slingan och till andra rekreationsområden.  

Aktör: Alla ovan nämnda 

 En utökad idrottshall för en utökad breddidrott
Idrottshallen som finns i Almösund–Myggenäs–Almön är underdimensionerad: den täcker 
skolans behov, men inte övrigas. En utredning om en möjlig utbyggnad genomförs. 

Aktör: Tjörns kommun, föreningslivet, näringslivet 

 Utredning om skolans/förskolornas utbyggnad inleds
I takt med planeringen för en utveckling av bostäder i Almösund–Myggenäs–Almön behövs det 
framtida behovet av platser i skola och förskola redas ut. Är det möjligt för skolan att växa i 
dess nuvarande läge – eller behövs en ny skola på i en helt annan lokalisering? Utredning 
genomförs. 

Aktör: TBAB, Tjörns kommun (skolor) 

 Vårdcentral
En vårdcentral saknas i tätorten. Som del i det övriga utredningsarbetet om dimensionering av 
social service inför utbyggnad i Almösund–Myggenäs–Almön studeras möjligheterna för en 
vårdanläggning för de lokala behoven.  

Aktör: VGR, Tjörns kommun 

 Kajakleder 
Viken vid Almösund växer sakta igen. Viken används bl.a. som en passage för Sjöscouterna i 
dess väg runt Myggenäs och insidan Tjörn, vatten som gjorda för att paddla i med grunda vikar 
som ger ostörd paddling och ett djurliv både under och över ytan som fascinerar. Sjöscouterna 
leder under 2011 ett arbete som syftar till att studera hur kajakstråk kan presenteras i kartor. 
Syftet är att bidra till en hållbar rekreation och turism.  

Aktör: Sjöscouterna, Södra Bohuslän turism, m.fl. 

Förslag på placering av ny förskola i Myggenäs finns 

presenterade i ”Förstudie Myggenäs centrum” som 

varit på remiss våren 2014.

Arkitekttävlingen genomfördes 2008. Resulta-

tet har vidarebearbetats och ingår som under-

lag till planen och kan därmed förverkligas.

Finns på plats i Mygge-

näs centrum!
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kvarterskrog, turistinformation, samlingspunkt för lokalt näringsliv och kajakuthyrning är 
möjliga innehåll.  

Aktör: Tjörns kommun i samverkan med det lokala näringslivet 

 Fotbollsplanen blir Familjeplanen 
Det finns ingen samlingsplats för familjer idag – utom uppe vid fotbollsplanen. Vintern 2010 
spolades is och en samlingspunkt för hela Almösund–Myggenäs–Almön och närområdet 
skapades – och uppskattades mycket! Med initiativ från boende, näringsliv och kommunen 
skapas en attraktiv mötesplats i närhet till Slingan och till andra rekreationsområden.  

Aktör: Alla ovan nämnda 

 En utökad idrottshall för en utökad breddidrott
Idrottshallen som finns i Almösund–Myggenäs–Almön är underdimensionerad: den täcker 
skolans behov, men inte övrigas. En utredning om en möjlig utbyggnad genomförs. 

Aktör: Tjörns kommun, föreningslivet, näringslivet 

 Utredning om skolans/förskolornas utbyggnad inleds
I takt med planeringen för en utveckling av bostäder i Almösund–Myggenäs–Almön behövs det 
framtida behovet av platser i skola och förskola redas ut. Är det möjligt för skolan att växa i 
dess nuvarande läge – eller behövs en ny skola på i en helt annan lokalisering? Utredning 
genomförs. 

Aktör: TBAB, Tjörns kommun (skolor) 

 Vårdcentral
En vårdcentral saknas i tätorten. Som del i det övriga utredningsarbetet om dimensionering av 
social service inför utbyggnad i Almösund–Myggenäs–Almön studeras möjligheterna för en 
vårdanläggning för de lokala behoven.  

Aktör: VGR, Tjörns kommun 

 Kajakleder 
Viken vid Almösund växer sakta igen. Viken används bl.a. som en passage för Sjöscouterna i 
dess väg runt Myggenäs och insidan Tjörn, vatten som gjorda för att paddla i med grunda vikar 
som ger ostörd paddling och ett djurliv både under och över ytan som fascinerar. Sjöscouterna 
leder under 2011 ett arbete som syftar till att studera hur kajakstråk kan presenteras i kartor. 
Syftet är att bidra till en hållbar rekreation och turism.  

Aktör: Sjöscouterna, Södra Bohuslän turism, m.fl. 

Förslag på placering av ny förskola i Myggenäs finns 

presenterade i ”Förstudie Myggenäs centrum” som 

varit på remiss våren 2014.

Arkitekttävlingen genomfördes 2008. Resulta-

tet har vidarebearbetats och ingår som under-

lag till planen och kan därmed förverkligas.

Finns på plats i Mygge-

näs centrum!

4

 Året runt-camping
Att campingarna är näringsgivande för Almösund–Myggenäs–Almön är väl känt. Vilka är 
förutsättningarna för en camping öppen året runt? Eller skall villavagnarna snarare ersättas med 
campingstugor med inriktning mot hållbar turism, utförd i miljöanpassad teknik.  

Aktör: Campingnäringen i Almösund–Myggenäs–Almön, Tjörns kommun 

 Boende för äldre
En viktig förutsättning för att Almösund–Myggenäs–Almön skall kunna locka till sig den unga 
familjen och på så vis generera fler boende och ett bättre underlag för en utvecklad service för 
området är att olika slags boenden för den åldrande befolkningen i området utvecklas. 
Kommunen utreder vilka olika möjligheter för detta som finns – och vilka aktörerna kan vara 
för en sådan utveckling.  

Aktör: TBAB, Tjörns kommun, ev. privata intressenter 

 Lokalt idéarbete för utveckling av Havsslingan 
Som en konsekvens av Europan-tävlingen om Myggenäs Korsväg startades diskussioner om 
strandpromenad kring viken mellan Almösund och Myggenäs. Slingan i Myggenäs har blivit 
populär och omtyckt genom det lokala omhändertagandet och – initiativet. Med det som 
utgångspunkt utvecklas Havsslingan i Almösund–Myggenäs–Almön! Det skall också utredas 
hur en sådan slinga kan sträckas ut till Saltholmarna genom ett brosystem.  

Aktör: Tjörns kommun, Södra Bohuslän turism, allmänheten, näringslivet 

 Ett utbyggt hamnområde och förnyelse av Gamla Färjeläget 
Hamnen behöver bli större och ges bättre bättre genomsläpplighet. Förutsättningar för ekor och 
andra småbåtar inne i Sundet bör studeras så att man kan ta sig ut på öarna. Förutsättningar för 
båttrafik till Åstol från Gamla Färjeläget och möjligheten till fler båtplatser bör också studeras.

Aktör: Södra Bohuslän turism, Tjörns kommun 

 Förbättrad vattengenomströmning i Almö sund 
Genomströmningen av vattnet i Almö sund är för låg, vilket innebär ett problem för 
vattenmiljön med övergödning och problem med mikroalger. Vattengenomströmningen i 
viken/sundet måste öka, genom att mer vatten tillåts strömma under väg 160 vid Tjörns entré. 
Denna vattenpassage breddas.  

Aktör: Trafikverket, Tjörns kommun, länsstyrelsen 

Planen medger att Almö camping kan komplet-

tera sitt utbud med drygt 70 campingstugor. En 

bastuanläggning finns inplanerad i anslutning 

till camping och kommunala badet.

I detaljplanen ingår exploateringsplaner för gamla färjeläget 

med bryggor och intilliggande verksamhet. I fortsatt process  

utreds vem som bedriver verksamhet här. Ny småbåtshamn 

och bad-/bastuanläggning med bryggor medges i planen.

I planen ingår delar av ”Havsslingan” – långs 

Almö sunds östra strand med ny bro mot 

Myggenäs centrum. Stråket kan komplette-

ras med infomation om naturområde med 

den skyddsvärda ”Västkustrosen” i norr.

TBAB är en av aktörerna som planerar boende inom detaljplanens område, med ett varierat bostadsutbud. Även andra aktörer planerar boende som passar äldre.

Frågan om ökad genom-strömning utreds vidare i nästa steg av detaljplanen.
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GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan 
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlig-
het med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 5 kap 8§.

För planen gäller följande tidplan

• Plansamråd, andra kvartalet 2014 
• Granskning, fjärde kvartalet 2014 
• Antagande av kommunfullmäktige, under 2015

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vin-
ner laga kraft. Vald genomförandetid ger en skälig tid för 
utbyggnad av planområdet.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garante-
rad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet 
med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsä-
garen inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter 
dock att gälla till dess den ändras eller upphävs av kom-
munen.

Huvudmannaskap, allmän plats
Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift 
och underhåll av allmänna platser. Kommunen är normalt 
huvudman för allmänna platser, om kommunen inte ska 
vara huvudman ska detta anges särskilt. Med huvudman-
naskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa 
in allmän platsmark som ligger inom privatägda fastighe-
ter. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före 
genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna 
platserna till allmänt nyttjande.

När kommunen inte är huvudman för allmän plats (dvs 
enskilt huvudmannaskap) ansvarar fastighetsägarna inom 
planområdet för utbyggnad, drift och underhåll av all-
männa platser. Huvudmannaskapet organiseras vanligen 
genom en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt an-
läggningslagen som förvaltas av en eller flera samfällig-
hetsföreningar. 

För aktuell detaljplan är huvudmannaskapet delat. Inom 
områden som är benämnda a1 i plankartan är kommunen 
huvudman för allmän plats. För områden markerade med 
a2 är kommunen inte huvudman.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i tabell nedan 

Anläggning Genomförande-
ansvarig

Driftansvarig

Allmänna platser

GENOMFART 
HUVUDGATA

Trafikverket Trafikverket

LOKALGATA1-2
NATUR1
PARK
GC-VÄG (a2)

Exploatör Kommande 
samfällighetsförening

NATUR2
GC-VÄG (a1)

Tjörns Kommun Tjörns Kommun

Kvartersmark/
vattenområden

B, BC, BCK, 
P, KJR, KJRC, 
KJRH2, H1, N, 
NC, V1-2, W, W1, 
WV4

Exploatör Fastighetsägare 
(eventuellt i 
samverkan där så är 
lämpligt)

E Ledningshavare 
eller exploatör

Ledningshavare 
eller kommande 
samfällighetsförening

u Ledningshavare Ledningshavare

T1 Trafikverket Trafikverket/Västtrafik

T2P Västtrafik/Tjörns 
Kommun

Tjörns Kommun

T1P Tjörns Kommun Tjörns Kommun

WV3 Tjörns Kommun/
Tjörns Hamnar AB

Tjörns Kommun/
Tjörns Hamnar AB

WN1-2 Tjörns Kommun Tjörns Kommun

Den allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap 
övertas av huvudman när den iordningställts samt överta-
gande har intagits i beslut enligt anläggningslagen.
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AVTAL 

Planavtal
Kommunen och exploatörerna har upprättat planavtal. 
Planavtalet reglerar bland annat fördelning av kostnader 
för upprättande av detaljplan.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatörerna och 
Tjörns kommun.

I avtalet regleras aktuella frågor för projektet som t ex hur 
ansvaret för genomförande av allmän plats ska fördelas 
mellan exploatörerna. Exploateringsavtalet kopplas till 
planhandlingen för att få överensstämmelse i plan- och ge-
nomförandebeskrivning. Exploateringsavtalet ska ha god-
känts av kommunstyrelsen innan planen antas.

Skötselavtal/Skötselplan
I planområdets norra delar föreslår den miljökonsekvens-
beskrivning som hör till detaljplanen att ett skötselområde 
ska bildas för att ta vara på de höga naturvärdena i områ-
det. Skötselområdet ligger delvis på mark där kommunen 
är huvudman, delvis på mark som kommunen äger. Ex-
ploatörerna kommer genom åtagande i exploateringsavtal 
att bekosta framtagandet av skötselplan och skötselavtal 
samt iordningställande av området. Därefter är kommunen, 
i egenskap av huvudman och markägare, ansvarig för att 
skötselplanen och skötselavtalet upprätthålls.

Avtal med Trafikverket
För ombyggnad av del av allmän väg 722 kommer ett avtal 
med Trafikverket att behöva upprättas. Avtalet ska fördela 
ansvar för kostnader och på vilket sätt vägen ska byggas 
om alternativt ett eventuellt övertagande av vägen från Tra-
fikverket med tillhörande villkor.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsägare
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av 
den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen.

Fastighetsbildning, konsekvensbeskriv-
ning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder 
kan ske med stöd av detaljplanen. Fastighetsindelningsbe-
stämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområ-
det.

Inledningsvis förutsätts ett antal exploateringsfastigheter 
bildas för den kvartersmark som är utlagd i detaljplanen. 
Dessa kan sedan delas upp i ett antal mindre fastigheter 
efter behov.

Med tanke på att detaljplanen föreslår en delad användning 
exempelvis kontor, kultur och handel inom flera delområ-
den kan det bli aktuellt att lösa fastighetsindelningen med 
hjälp av tredimensionell fastighetsbildning.

Inom planområdet finns två befintliga bebyggda bostads-
fastigheter, Myggenäs 1:35 och 2:22. Båda dessa är i privat 
ägo. Detaljplanen medger avstyckning av tre tomter från 
Myggenäs 2:22.

Inlösen
Delar av samfälligheten Mällby s:1 ligger inom blivande 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Det-
samma gäller del av Myggenäs 1:6. Kommunen är skyldig 
att lösa in den mark som utgör allmän plats. Ansökan om 
fastighetsbildning görs av kommunen. Nedan redovisas en 
översikt avseende marköverföringarna.

Fastighet Åtgärd Fastighet
Del av Mällby s:1 Fastighetsregleras 

till
Myggenäs 12:139

Del av Myggenäs 
1:6

Fastighetsregleras 
till

Myggenäs 12:139
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Gemensamhetsanläggningar
Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda 
fastighetsägare gemensamt ansvariga för anläggningarnas 
utförande och framtida drift. En gemensamhetsanlägg-
ning bildas genom lantmäteriförrättning där det beslutas 
om vilka fastigheter som ska delta i de olika gemensam-
hetsanläggningarna. Där beslutas också vilka andelstal de 
deltagande fastigheterna ska åsättas. Andelstalen reglerar 
fördelning av framtida drifts- och underhållskostnader. En 
gemensamhetsanläggning kan förvaltas direkt av delägarna 
eller av en särskild bildad samfällighetsförening. 

Inom områden som omfattar allmän platsmark med enskilt 
huvudmannaskap föreslås ett antal gemensamhetsanlägg-
ningar att bildas. Antal gemensamhets-anläggningar och 
vad respektive gemensamhetsanläggning ska innehålla 
behöver inte regleras i planhandlingarna utan kommer att 
regleras i kommande anläggningsförrättning. 

Även inom kvartermark kan det vara aktuellt att bilda ge-
mensamhetsanläggningar där behov finnes av samverkan i 
markanvändningen.

Vissa anläggningar som i detaljplanen avses upplåtas för 
gemensamt nyttjande kan eventuellt inte upplåtas med ge-
mensamhetsanläggning eftersom de inte uppfyller kraven 
enligt anläggningslagen. Exempel på detta är bryggor, bas-
tu, samlingslokal mm. Dessa anläggningar får i förekom-
mande fall upplåtas till andra former av sammanslutningar 
mellan fastighetsägare.

Inrättande av gemensamhetsanläggning innebär att mark 
behöver upplåtas för anläggningen till förmån för anlägg-
ningssamfälligheten. Detta omfattar i första hand mark som 
är utlagd som allmän plats inom de delar där kommunen 
inte är huvudman, men kan även komma att omfatta kvar-
tersmark där så krävs. 

Ledningsrätt
Inom detaljplanen finns områden med ”u” redovisade. Inom 
dessa områden ska ledningsrätt för allmänna underjordiska 
ledningar upplåtas. Utöver dessa kan det bli aktuellt med 
ytterligare ledningsrätt för kommunala VA-ledningar, av-
loppspumpstation m.m. beroende på hur VA-nätet byggs ut.

Anläggningar inom kvartersmark, E (teknisk anläggning) 
kan upplåtas genom ledningsrätt. Visst E-område kan ock-
så eventuellt komma att upplåtas till gemensamhetsanlägg-
ning (se nedan).

Upplåtelse av ledningsrätt sker genom lantmäteriförrätt-
ning.

Eventuellt säkerställande av icke kommunala ledningars 
bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt an-
svarar respektive ledningsägare för.

Servitut
Där ”x” är angivet inom kvartersmark, innebärande att 
marken ska hållas tillgänglig för allmän gångtrafik, kan det 
bli aktuellt att bilda servitut till förmån för de fastigheter 
som kommunen äger inom planområdet. Servitut kan också 
bli aktuellt beroende på hur kvartersmarken delas in i fast-
igheter. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriför-
rättning eller genom avtal mellan berörda fastighetsägare.
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UTBYGGNAD AV TEKNISKA  

ANLÄGGNINGAR

VA, Dagvatten
Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Om 
anslutning ska ske i ett fåtal gemensamma punkter eller i 
en anslutningspunkt vid varje kommande styckningslott 
avgörs senare. Utbyggnad av VA-anläggningar och an-
slutningar till kommunalt VA-nät ska ske i enlighet med 
planhandlingarna och den koncepthandling som har tagits 
fram (”VA- och dagvattenutredning Almöstrand och Tjörns 
Entré”). Motsvarande gäller hantering av dagvatten och ut-
byggnad av dagvattennät. Vidare utredning samt projekte-
ring ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt 
VA-nät regleras enligt den vid anslutningstidpunkten gäl-
lande VA-taxan och ska ske i samråd med kommunen. Frå-
gan ska dock regleras vidare i exploateringsavtal.

Trafik, parkering etc

Genomfartstrafik
Genomfartstrafik utgörs av befintliga allmän väg 160 för 
vilken Trafikverket är huvudman. Åtgärd kan komma att 
behöva vidtas inom vägområdet för att förhindra att farliga 
vätskor från en eventuell trafikolycka kan spridas till bostä-
derna i planområdet.

Huvudgata
Del av nuvarande allmän väg 722, för vilken Trafikverket 
är huvudman. Här kommer kulverten under vägen att be-
döva vidgas för att motverka igenväxning av viken. Vidare 
kommer åtgärder att behöva vidtas i östra delen för att däm-
pa hastigheten samt viss flytt av vägbanan. I övrigt behöver 
inga åtgärder vidtas inom området huvudgata.

Lokalgata1-2

Utformning av lokalgator ska ske i samråd med exploatö-
ren och följa den standard som är normal i motsvarande 

områden samt de gatusektioner som är framtagna. Frågan 
ska regleras i exploateringsavtal. Lokalgata2 kommer att 
utföras av Tjörns kommun och bekostas av exploatörerna.

Gång- och cykelvägar
Utformning av gång- och cykelvägar ska ske i samråd ex-
ploatören och följa den standard som är normal i motsva-
rande områden. Frågan ska regleras i exploateringsavtal. 
Gångbroar ska anläggas på södra sidan om väg 160 för att 
skapa förbindelse med resecentrum, samt en gångbro läng-
re norrut för att skapa förbindelse med Myggenäs centrum.

Gångstigar
Inom naturområde markerat med gång2 får gångstig anläg-
gas om exploatören eller framtida huvudman finner det 
lämpligt för åtkomst av naturmarken. I naturområde i södra 
delen av planområdet finns bestämmelsen gång1 som inne-
bär att gångstig ska anläggas för att fotgängare ska kunna 
ta sig från resecentrum till planområdets sydöstra delar. 
Utformningen av gångstigarna ska ske i samråd med kom-
munen och/eller exploatören.

Parkering
Parkeringsbehov för den tillkommande bostadsbebyggel-
sen och verksamheter ska i första hand tillgodoses inom 
den egna fastigheten.

Parkeringsbehov för resande med färjan till Lilla Brattön 
löses genom parkeringsutrymmen längs med nuvarande 
väg 722. Parkeringsområdet (P) som är utlagt söder om all-
män väg 160 avses att upplåtas till gemensamt nyttjande 
för fastigheter söder om väg 160 genom gemensamhets-
anläggning om så är möjligt. Eventuellt kan fastigheterna 
på Lilla Brattön komma att erbjudas deltagande i dessa ge-
mensamhetanläggningar.
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Trafikområde parkering (T2P och T1P )
Området T2P används idag för pendelparkering och så ska 
förbli. Området söder om väg 160 utförs av Västtrafik och 
Tjörns kommun ansvarar för drift och underhåll. Tillkom-
mande pendelparkering mellan väg 160 och väg 722 (T1P) 
ska utföras av Tjörns kommun som även ansvarar för fram-
tida drift och underhåll. Här kan även krävas ytterligare åt-
gärder för att säkerställa trygg gångtrafik över väg 160 till 
bussterminalen.

Angöring av färja (V)
Detta område kommer att användas både som angöring för 
färja till Lilla Brattön samt av Trafikverket som reservplats 
för angöring t ex om Tjörnbron skulle vara ur drift. Utform-
ning av området ska ske i samråd med Trafikverket och an-
svarig för färjetrafiken till Lilla Brattön.

Uppvärmning
Ambitionen i planarbetet och vid förhandling kring ex-
ploateringsavtal är att fastigheterna inom planområdet 
i möjligaste mån ska nyttja gemensamma lösningar för 
uppvärmning. Exempel på detta är närvärmeanläggning 
(E), gemensam sjövärme, gemensamma bergvärmeanlägg-
ningar eller dylikt. Sådana anläggningar kan i så fall upp-
låtas som gemensamhetsanläggning eller annan gemensam 
sammanslutning. Drift av sådan anläggning bör köpas av 
sakkunnig personal. 

El- och teleförsörjning
För att möjliggöra förstärkning av elnätet har kvartersmark, 
E lagts ut.

Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker 
i samråd med nätägaren. Det är exploatören/berörd fastig-
hetsägares ansvar att sådant samråd sker.

Tekniska utredningar/undersökningar
Se detaljplanens planbeskrivning för genomförda utred-
ningar/undersökningar.

Respektive exploatör/fastighetsägare ansvarar för att ta 
fram eventuellt tillkommande tekniska utredningar för att 
genomföra planen.

Tillstånd 
Exploatören/berörd fastighetsägare ansvarar och bekostar 
erforderliga tillstånd, dispenser etc. för genomförandet av 
exploateringen inom detaljplanen.

EKONOMISKA FRÅGOR

Ekonomiska konsekvenser  
för kommunen
Kommunen kommer att får kostnader för utbyggnad av 
kommunalt VA-nät. Man kommer dock att erhålla intäkter 
genom anslutningsavgifter till kommunalt VA-nät.

Kommunen kommer även att få framtida drift- och under-
hållskostnader för anläggningar som ingår i allmän plats.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen kommer att be-
skrivas mer i detalj i exploateringsavtal.

Ekonomiska konsekvenser  
för exploatören
Exploatören svarar för kostnader för utbyggnad inom kvar-
tersmarken, anläggningar inom allmän plats, anslutnings-
avgifter (VA, el, tele m.m.), inköp av mark som ska ingå 
i planerade bostads- och handel, kontor, parkering samt 
fastighetsbildning.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören kommer att be-
skrivas mer i detalj i exploateringsavtal.
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Ekonomiska konsekvenser för övriga

Nya samfällighetsföreningar
Nybildade samfällighetsföreningar får framtida ansvar för 
skötsel och underhåll av gemensamhetsanläggningar inom 
planområdet.

Ledningsägare
Ledningsägare kan få kostnader för eventuell fastighets-
bildning för att fastighetsrättsligt trygga sina ledningar.

Ägare av befintliga fastigheter (Myggenäs 1:35 och 
2:22 samt campingplats inom Mällby s:1)
Ägare av dessa fastigheter/anläggningar kommer att få 
kostnader för anslutning till kommunalt VA samt kostnader 
för planavgift i samband med eventuellt bygglov på fastig-
heterna. Fastighetsägarna/ägaren av campingen kan kom-
ma att få del i kostnader för utbyggnad av vissa allmänna 
anläggningar. Bostadsfastigheterna kommer att öka i värde 
eftersom avstyckning kommer att medges. 
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FORTSATT ARBETE

Under samrådet kan den som har synpunkter på förslaget 
sända in dessa till kommunens plan- och byggavdelning. 
Alla synpunkter som inkommer skriftligt under samrådet 
kommer att bemötas i en så kallad samrådsredogörelse där 
samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till hur arbetet 
med planen ska fortgå. 

Efter samrådet är avslutat och nämnden tagit ställning till 
de yttrande som inkommit görs bearbetningar och juste-
ringar av förslaget innan det ställs ut för granskning. Under 
granskningstiden kommer förslaget finnas tillgängligt på 
samma sätt som under samrådstiden. Under granskningsti-
den finns det återigen möjlighet att yttra sig kring förslaget 
och de synpunkter som inkommer bemöts av samhälls-
byggnadsnämnden i ett granskningsutlåtande. 

Efter granskning kan vissa justeringar komma att göras 
innan samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om anta-
gande av detaljplanen. Förutsatt att inga överklagande av 
nämndens antagandebeslut inkommer så vinner detaljpla-
nen laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla.

SAMRÅDS INFORMATION
Detaljplaneförslaget kommer att vara utsänt på samråd 
mellan 2014-05-05 till 2014-06-02 och allmänheten kom-
mer bjudas in till ett samrådsmöte där politiker och tjänste-
män deltar för att svara på frågor om förslaget. Under sam-
rådstiden så kommer kommunen att anordna tre öppet hus 
kvällar i vårdcentralens lokaler i markplan vid Myggenäs 
centrum.  Under öppet hus kvällarna så kommer represen-
tanter från de olika exploatörerna att närvara samt politiker 
och tjänstemän. Kvällarna kommer ha olika fokus: bostä-
der, verksamheter och rekreation/naturmiljö. 

 Torsdagen den 8 maj - verksamheter 

 Torsdagen den 15 maj - Bostäder 

 Onsdagen den 28 maj - Rekreation/naturmiljö 

 Tid 18-20 

I lokalen kommer allt kartmaterial att övriga handlingar 
ställas ut under de fyra veckor som samrådstiden varar 
2014-05-05 till 2014-06-02.  

Samrådshandlingarna kommer också att ställas ut på kom-
munhuset i Skärhamn.  
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