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Förslag till detaljplan för  
Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun  
Västra Götalands län 
-normalt planförfarande 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde § 106, 2014-04-15 att 
sända rubricerat planförslag på samråd.  

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2014-05-05 – 2014-06-02. 
Under samrådstiden har förslaget ställts ut i Tjörns kundcenter i kommunhuset, 
Skärhamn, samt funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Öppethuskvällar har 
anordnats i vårdcentralens lokaler vid Myggenäs centrum 8 maj, 15 maj och 28 
maj 2014.  

Förslaget har sänts till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 
2014-03-19, samt till remissinstanser enligt remisslista daterad 2014-04-30. 

Nedan förtecknas inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. Yttranden i sin helhet finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Remissinstans Anmärkning Kvarstående 
synpunkter 

Statliga myndigheter och annan 
service 

  

1.  Länsstyrelsen, 
Västra Götalands län 

Problematiskt med exploateringsgrad, 
omfattning av strandskyddsupphävande, 
hamnutbyggnad, riskfrågor, buller. 
Rekommendationer i MKB:n skall beaktas.   

Ja 

2.  Trafikverket Trafiksituationen vid Myggenäs korsväg, 
huvudmannaskap väg 722. Buller. 

Ja 

3.  Fortum Distribution Hänsyn till befintliga ledningars placering 
efterfrågas 

Nej 

4.  TeliaSonera Skanova Hänsyn till befintliga ledningars placering 
efterfrågas 

Nej 

INFÖR FORTSATT PLANARBETE 
Samrådet har visat att den föreslagna exploateringen behöver ses över och 
anpassas för att begränsa skadeverkan på naturvärden, strandskydd, marin 
miljö, friluftslivet m.m.  
 
Riktlinjer för fortsatt planarbete ingår inte i samrådsredogörelsen.  
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5.  Lantmäteriet Förtydliganden önskas beträffande 
gemensamhetsanläggningar, x-stråk, 
huvudmannaskap för GC-vägar. 

Ja 

6.  Bohusläns museum  Efterfrågar utredning av arkeologi i och kring 
planområdet. 

Nej 

7.  SGI, Statens geotekniska 
institut 

Efterfrågar mer omfattande geotekniska 
undersökningar. 

Nej 

8.  Västtrafik Påminner om behovet av säkra, trygga och 
tillgängliga gångvägar till hållplatser. 
Efterfrågar dialog med kommunen om 
utformningen av hållplatser i fortsatta arbetet.  

Nej 

Föreningar   

9.  Tjörns Naturskyddsförening Exploateringsgrad, omfattning av 
strandskyddsupphävande, hamnutbyggnad, 
skyddsvärda arter.  

Ja 

10.  Förening Neuro kaprifol Efterfrågar äldreboende Ja 

11.  Väg- och 
Samfällighetsförening 

Trafiksituationen i Myggenäs korsväg 
bedöms som problematisk.  

Ja 

Kommunala instanser   

12.  Kommunstyrelsen Ännu inte inkommet  

13.  Kultur- och fritidsnämnden Behov av kultur och fritidsaktiviteter behöver 
utredas. Hänsyn skall tas till bevarandevärd 
kulturmiljö samt friluftsliv. 

Ja 

14.  Socialnämnden Efterfrågar mindre lättskötta bostäder ur 
tillgänglighetssynpunkt samt för 
funktionshindrade. Samt variation beträffande 
upplåtelseform.  

Nej 

15.  Räddningstjänsten Viktigt med dimensionering av 
brandvattenförsörjning och brandpostsystem 
anpassat till utbyggnadsförslaget, 
sprinklersystem bör utredas i det fortsatta 
arbetet. 

Ja 

16.  Barn- och 
utbildningsnämnden 

Samarbete efterfrågas för att bedöma 
behovet av fler förskoleplatser och 
grundskoleplatser.  

Ja 

17.  Tekniska avdelningen Ytterligare utredning efterfrågas beträffande 
VA-lösningar i området samt ledningsstråk 
och dagvatten.  

Ja 

18.  Miljöavdelningen Problematiskt med exploateringsgrad, 
omfattning av strandskydds-upphävande, 
hamnutbyggnaden i norr. Utfyllnaden i 
centrala Almön problematisk. Skyddet av 
västkustrosen och övriga naturvärden är 
viktiga att säkerställa.  

Ja 

Sakägare eller motsvarande   

19.  AB Insula, Lilla Brattön 1:2, 
1:3 

Parkeringsplatser för Brattöns behov behöver 
säkerställas, samt möjligheten att använda 
ramp och brygga. Värnar om området vid 
färjeläget som entrépunkt för besökare till 
Brattön.  

Ja 

20.  Tjörnbro park  Hushöjder på TBABs markområde. Befarar 
värdeminskning på grund av förlorad utsikt. 
Befarar att antalet lägenheter kommer bli 
betydligt större.  

Ja 

21.  Myggenäs 1:35 Befarar att området kommer bli för 
tätbebyggt. Vill erhålla kommunalt VA utan 
ersättning.  

Ja 
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22.  Norlander Almön AB Anser att byggrätterna vid entrén till 
campingen bör flyttas pga hård 
trafikbelastning vid högtider.  

Ja 

23.  Myggenäs 1:6 Vill ha kvar uppställning av husvagnar på 
Myggenäs 1:6 

Nej 

24.  Myggenäs 9:1 Motsätter sig att planen innefattar del av 
Myggenäs 9:1  

Ja 

25.  Mällby S:1 Ser positivt på föreslagen utökning av 
båtplatser för samfälligheten. Anser att 
skötselområdet bör minska i omfattning för 
den del som berör S:1, önskar reducering av 
prickmark, utbyggnad nära campingens entré 
samt att lekplatsen ligger inom naturmark.  

Ja 

 Övriga    

26.   Motsätter sig höga hus och upphävandet av 
strandskydd. Befarar att trafiksituationen 
kommer försämras. 

Ja 

27.  Myggenäs 3:59 och 3:53 Motsätter sig innehållet i planen som helhet.  Ja 

28.     Motsätter sig en öppning av kulverten vid 
Myggenäs korsväg. 

Ja 

29.  Sångtext - - 

30.  Vykort Ja Ja 

 
 

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Planförslaget är omfattande och innebär flera stora avvägningar. De flesta synpunkterna har 
rört trafik, exploateringens omfattning, strandskyddsfrågor samt att bygga flervåningshus i 
skärgårdsmiljö.  

 

 Allmänt om att utveckla Almöstrand 
Det har inkommit såväl positiva som negativa yttranden gällande utveckling av Tjörns 
entré/Almöstrand i allmänhet. Att bygga vidare på befintliga samhällen inom GR:s 
strukturbild ses som positivt. Positivt är också att förslaget innebär nya möjligheter att 
bo i Myggenäsområdet med närhet till knutpunkt för kollektivtrafik. Flera yttranden 
uttrycker dock en oro över att exploateringen ska förstöra den karaktär och de 
naturvärden som finns i området idag eller, samt att belastningen på vägar och 
parkeringsytor ska öka på ett oacceptabelt sätt.  
 

 Trafik, risk, buller 
Den ökade belastningen på Myggenäs korsväg ifrågasätts eftersom korsningen redan 
idag fungerar dåligt med bland annat långa köer på väg 160.  
 
Riktvärdena för trafikbuller överskrids för några av de planerade bostäderna intill väg 
722. Trafikverket och länsstyrelsen anser inte att det är motiverat att göra avsteg från 
riktvärdena för trafikbuller.  
 
De ingångsvärden som använts i bullerutredningen ifrågasätts. Bland annat har det 
angetts att väg 722 ska ändra karaktär från 70km/h till lik en stadsgata med lägre 
hastighet. Trafikverket motsätter sig en sådan ändring av vägen under nuvarande 
förutsättning att Trafikverket är huvudman. Kommunen och Trafikverket måste vara 
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överens om utformning av och huvudmannaskap på berörda vägar i fortsatt 
planarbete.  
 
Väg 160 och väg 169 är utpekade rekommenderade primär respektive sekundär väg 
för farligt gods. De riskreducerande åtgärder som föreslås i riskutredningen bör anges 
på plankartan som planbestämmelse.  
 
Gång- och cykelbanor ska ha belysning så att elevernas färd till och från skolan blir 
trafiksäker. 
 

 Geoteknik 
Det geotekniska underlaget ger en tydlig indikation på att det kommer krävas 
stabilitetsförbättrande åtgärder om området ska vara lämpligt för planläggning. 
Underlaget i samrådet är inte tillräckligt. En detaljerad geoteknisk utredning bör göras 
och stabiliteten måste klarläggas i planskedet för planområdet i sin helhet. Åtgärder 
och behov av restriktioner måste tydligt redovisas i planen och säkerställas i planen på 
ett plantekniskt godtagbart sätt. 
 

 Bebyggelsens omfattning och utformning 
Föreslagen byggnation på mark där strandskydd gäller bör begränsas och långtgående 
krav bör ställas på bebyggelsens och de allmänna platsernas utformning för att trygga 
allmänhetens tillgång till strandområdet.  
 
Mindre, lättskötta och tillgängliga bostäder efterfrågas. 
 
Bebyggelsen bör utformas så att riktvärdena för ekvivalent och maximal nivå för 
trafikbuller inte överskrids. 
 
Väsentligt lägre antal bostäder skulle lindra den negativa miljöpåverkan. De bebyggda 
områdena kan till ytan göras mindre genom att man bygger färre men större (inte 
högre) huskroppar. Mer yta till naturen och till strövområde.  
 
Anpassa bebyggelsen så att den inte konkurrerar med landskapet och bryter 
horisontlinjen. 
 
Föreslagen omfattningen och utformningen av bebyggelse på fastigheten Myggenäs 
4:5, södra Almön, väcker farhågor hos såväl sakägare som allmänhet. Synpunkterna 
rör upphävande av strandskydd, Lilla Brattöns behov av parkering mm samt att det 
rörliga friluftslivet kraftigt begränsas. Området anses för litet för så höga hus som 5-7 
våningar. Husen befaras bli allt för dominerande i landskapet.  
 

 Naturvärden och strandskydd 
Den kraftiga exploateringen inom strandskyddat område bör ses över och stora 
anpassningar göras, exploateringsgraden måste troligtvis sänkas med hänsyn till 
miljökonsekvensbeskrivningens förslag på skadebegränsande åtgärder. Kommunen 
bör utveckla planen gällande detta. 
 
De vattenområden som ingår i planen har mycket höga biologiska värden eller 
potential att få mycket höga biologiska värden. Ålgräsbeståndet är ett unikt marint 
habitat och står för ett antal ekosystemtjänster. Samrådsförslaget redovisar 
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konstruktioner i vatten som skulle få negativ inverkan på naturvärdena. Bland annat 
den föreslagna utvidgningen av hamnen i norr som enligt marin expertis som inventerat 
området är olämplig.  
 
Den föreslagna dagvattenhanteringen anses inte vara tillfredsställande med hänsyn till 
att området idag är oexploaterat vilket innebär en stor ökning av hårdgjord yta, samt att 
utökning av småbåtshamn, parkeringsplatser nära vatten och föreslagen byggnation i 
vatten påverkar vattenförekomsterna negativt i ett sammanvägt perspektiv.  
 
Exploatering bör inte ske inom 15-20 meter från bestånd av västkustrosor. Kommunen 
bör redogöra för hur denna rekommendation kommer att följas för samtliga kända 
rosbuskar. Om skada eller borttagande inte kan undvikas måste kommunen ansöka 
om dispens. Dispens ska sökas innan planen antas för att undvika att anta en plan som 
inte går att genomföra.  
 
Naturlekplatsen på norra Almön ifrågasätts och bör i första hand förläggas utanför det 
naturområde som har högsta skyddsklass. 
 

 Övrigt 
Arkeologisk utredning begärs för de områden där exploatering är tänkt att ske, både i 
vatten och på land. Resultatet kommer att ligga till grund för beslut om fortsatta 
antikvariska åtgärder kan komma att bli aktuella.  
 
Planförslaget bör samrådas med Sjöfartsverket då det innehåller en utbyggnad av 
småbåtshamn och då planområdet gränsar till farled som är av riksintresse. 
 
Kultur- och fritidssektorn måste bevakas bättre i samband med en så stor detaljplan 
som för Almöstrand.  
 
Samarbete inom kommunen behövs för att bedöma behovet av fler förskole- och 
grundskoleplatser, samt planering för god logistik vid barn- elev- och varutransporter. 
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA 
 
1. Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
 
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen yttrat sig över en bebyggelseutveckling i aktuellt 
område. I kommunens översiktsplan, ÖP 2013, är kommunen tydlig med intentionerna 
att undanta strandskydd till förmån för tätortsutveckling. Det finns enligt Länsstyrelsens 
tidigare yttranden utrymme för sådana skäl gällande kommunens utveckling i linje med 
tätortstudien för AImösund-Myggenäs-Almön. 
 
Planområdet ligger inom den del av Tjörn som har pendlingsavstånd till Göteborg. En 
bebyggelseutveckling inom nordöstra Tjörn och Myggenäsområdet har därmed stöd i 
GR:s strukturbild. Länsstyrelsen anser enligt tidigare yttranden att det är positivt att 
kommunen vill bygga vidare på de befintliga samhällena. Flera svåra avvägningar 
kvarstår dock när det gäller naturvärden, strandskydd, påverkan på marin miljö, 
intressen för friluftsliv etc. Som riktmärke avseende exploateringens art har 
Länsstyrelsen tidigare bl.a. skrivit att "viss försiktig etablering av bostäder och 
verksamheter på Almön kan vara möjlig under förutsättning att viktiga natur- och 
rekreationsvärden bibehålls". Omfattningen måste utredas vidare och huvuddelen av 
Länsstyrelsens invändningar gäller detta. Särskilt exploateringen längs den södra 
stranden är problematisk. 
 
Övriga frågor som inte är tillfredställande hanterade är risker från farligt gods och buller 
samt det geotekniska underlaget. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, strandskydd och 
miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
 
Riksintressen 
Planförslaget bör samrådas med Sjöfartsverket eftersom det bland annat möjliggör 
småbåtshamn på Södra Almön samt plangränsen angränsar till farled som är utpekad 
som riksintresse. Exploateringen får inte påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av farleden. 
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
I riskutredningen föreslås ett antal riskreducerande åtgärder då planområdet ligger 
inom 150 meter från en farligt godsled och givet att dessa åtgärder utförs gör 
Länsstyrelsen bedömningen att projektet kan genomföras. På plankartan finns dock 
inte några av dessa åtgärder med som planbestämmelser, ev. med undantaget att 
brännbar vätska ej ska kunna avrinna mot planområdets södra delar. Ambitionen är 
kanske att planbestämmelsen mur3 ska motsvara det kravet men det ska vara ett "ska 
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krav" och dess funktion bör beskrivas. Åtgärderna att byggnader inom 80 meter från 
väg 160 ska utföras med obrännbar fasad och att vissa fönster inte får vara 
öppningsbara är inte heller med i planen. Istället finns en planbestämmelse (f3) som 
anger att byggnader, som delvis berör detta område, ska utformas med träfasader 
vilket går helt emot den föreslagna riskreducerande åtgärden. 
 
De åtgärder som föreslås i riskutredningen och som ses som en förutsättning för att 
risknivån ska vara acceptabel ska inarbetas i planen för att länsstyrelsen ska anse 
marken är lämplig. Att hänskjuta det till bygglovgivningen via en upplysning är inte 
tillräckligt. 
 
Riktvärdena för trafikbuller överskrids med upp till 2 dBA ekvivalent ljudnivå i några av 
de planerade bostäderna intill väg 722. Trafikverket anser, i sitt yttrande, att det inte är 
motiverat att göra avsteg från riktvärdena för trafikbuller. Bebyggelsen bör utformas så 
att riktvärdena för ekvivalent och maximal ljudnivå klaras. Länsstyrelsen håller med om 
detta. 
 
Bullerutredningen har utgått ifrån att hastighetsbegränsningen på väg 722 är 40 km/h 
och att andelen tung trafik är tre procent. Eftersom hastighetsbegränsningen idag är 70 
km/h och andelen tung trafik drygt 6 procent anser vi att bullerutredningen bör 
uppdateras så att ingångsvärdena stämmer. Även detta anser Länsstyrelsen är en 
riktig bedömning så länge kommunen inte kommit överens med Trafikverket om en 
annan utformning på väg 722 som möjliggör 40 km/h. 
 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut har avgett ett yttrande avseende geotekniska 
säkerhetsfrågor såsom skred, ras och erosion. Sammantaget är SGI: s och 
länsstyrelsens uppfattning att den omfattande exploatering som planförslaget medger 
kräver ett avsevärt mer detaljerat geotekniskt underlag i planskedet. Åtgärder och 
behov av restriktioner måste tydligt redovisas i planen och säkerställas i planen på ett 
plantekniskt godtagbart sätt. Det geotekniska underlaget bör kompletteras med en 
detaljerad geoteknisk utredning och stabiliteten måste klarläggas i planskedet för 
planområdet i sin helhet. De redovisade stabilitetsberäkningarna, om än oklara, ger en 
tydlig indikation på att dessa områden är olämpliga för planläggning och utbyggnad 
utan tillräckliga stabilitetsförbättrande åtgärder. 
 
Kortfattat anges att: 
 
• utbredningen av lera och gyttja bör redovisas. 
 
• SGI saknar en redovisning av stabilitetsberäkningarna och hur de ingående 
parametrarna är valda. I underlaget finns inga uppgifter om hur jordens skjuvhållfasthet 
analyserats eller hur porvattentryck ansatts. Beräkningarna har utförts utan hänsyn till 
tillkommande laster enligt planen. 
 
• de förutsättningar som lämnas i planbeskrivningen beträffande grundläggning är 
oklara. Enbart pålning för nya byggnader i område med otillfredsställande stabilitet kan 
inte bedömas vara tillräckligt då pålarna tar begränsade sidolaster. Pålning i ett område 
med låg stabilitet kräver särskild kontroll så att utförandet inte utlöser skred och 
särskild kontroll- och åtgärdsplan krävs därför i normalfallet. I beskrivningen anges 
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också att parkeringsytor mm. ska förstärkas för att minimera sättningar och 
stabilitetsproblem. Omfattningen av förstärkningar av parkeringsplatser mm. är oklar 
och nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder måste säkerställas i planen. 
 
• förtydligande och komplettering rekommenderas avseende ytliga ras samt risk för 
blocknedfall. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Exploateringsområdet berör två vattenområden som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för vatten, Hakefjord och Askeröfjorden. Ekologisk status är bedöms som måttlig och 
kemisk status ej god. Åtgärder som kan påverka vattenförekomsterna negativt är bland 
annat övergödning, miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. I 
miljökonsekvensbeskrivningen dras slutsatsen att exploateringen inte kommer påverka 
miljökvalitetsnormer för vatten negativt. Dock står det inget om hur eller varför denna 
slutsats med undantag för att dagvattnet kommer att fördröjas. 
 
Länsstyrelsen delar inte kommunens ställningstagande. Flera dagvattenledningar går 
mer eller mindre direkt ut i vattenförekomsterna utan någon omfattande fördröjning 
eller rening. De översilningsytor som planeras är små och Länsstyrelsen befarar att de 
inte är tillräckliga. Ett flertal parkeringsplatser planeras nära vatten. Även om de ska 
förses med oljeavskiljare så är föroreningsrisken många gånger större än idag, då 
området är oexploaterat. Att exploatera grönytor med bebyggelse kommer öka 
avrinningen mångfalt och kommer onekligen påverka vattenförekomsterna negativt på 
sikt. Likaså kommer planerad utökning av småbåtshamn, ny småbåtshamn och andra 
planerade arbeten i vatten påverkar vattenförekomsterna negativt i ett sammanvägt 
perspektiv. 
 
 
Strandskydd 
Detaljplanen föreslår en kraftig exploatering inom strandskyddat område. 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms planens genomförande ge stora negativa 
konsekvenser för det samlade värdet för strandskyddets syften inom planområdet. 
Stora ytor behöver upphävas i planen och konsekvenserna för naturvärden, friluftsliv, 
landskapsbild och upplevelsevärden och marinbiologiska värden kommer 
sammantaget att bli stora. Vidare konstateras det i miljökonsekvensbeskrivningen att 
"om rekommendationerna... följs bedöms planen ge små-måttliga negativa 
konsekvenser för det samlade värdet för strandskyddets syften inom planområdet för 
Tjörns entré och Almösund.... Särskilt viktigt i detta sammanhang är att hålla nere den 
faktiska ytan som behöver upphävas. För att detta ska kunna uppnås bör stora 
anpassningar ske och exploateringsgraden måste troligtvis minska". 
 
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till en del förslag på konstruktioner i vattnet som 
uppenbart har negativ inverkan på naturvärden. Sedan 80-talet har ålgräset minskat 
med 50 % längs med Bohuskusten. Ålgräset är ett unikt marint habitat som står för ett 
större antal unika ekosystemtjänster och utgör ett viktigt habitat för många marint 
levande arter vilket är svårt att återskapa. Flera av ingreppen i vattenområdet kan 
därför innebära stor negativ påverkan på strandskyddat område och åtgärderna strider 
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mot strandskyddets syfte i synnerhet när det gäller de marina värdena. Därmed saknas 
förutsättningar för att upphäva strandskyddet i detaljplanen så som planen är utformad. 
 
Kommunen behöver utreda planen vidare och överväga betydligt mindre och/eller 
tätare exploatering. Strandskyddet är ett långsiktigt skydd. Områden som kan vara 
mindre attraktiva idag eller sakna höga naturvärden, t.ex. de mellersta delarna av 
Almön, kan på sikt få ett högre värde och detta måste kommunen väga in i sin 
bedömning gällande skälen för upphävande. 
 
Förutom ovanstående invändningar krävs särskild hänsyn avseende: 
 
• de slutsatser som görs i miljökonsekvensbeskrivningen kring konsekvenserna av 
upphävandet av strandskyddet. Hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningens förslag på 
skadebegränsande åtgärder måste tas. 
 
• södra Almön där en ytterst smal remsa av strandskyddat naturområde bevaras enligt 
detaljplanen. Det är tveksamt att den yta som sparas är tillräckligt bred för att passagen 
ska upplevas tillgänglig för allmänheten. Byggnation i detta område kommer att 
förändra naturmiljön totalt och de naturvärden som pekats ut kommer försvinna helt. 
Det är tveksamt om byggnation i denna del är lämpligt. 
 
• påverkan på naturmiljön där planerad g/c-väg ska gå. Detta behöver utredas innan 
detaljplanen antas, för att kunna bedöma om den är förenlig med strandskyddets 
syften. 
 
• de två platser där bastubyggnad får uppföras. Det framgår inte om dessa byggnader 
ska vara tillgängliga för allmänheten eller enbart för campinggäster eller annat privat 
sällskap. Bastubyggnader kan upplevas avhållande för allmänheten, framförallt när de 
används. De kan därmed strida mot strandskyddets syften. Kommunen bör utveckla 
planen gällande detta. För den norra bastubryggan behöver kommunen även utreda 
påverkan på bottenmiljön innan detaljplanen antas. Risk finns att bryggan innebär 
negativ påverkan på bl.a. ålgräsängar i området. 
 
• utökningen av befintlig hamn norrut som riskerar att skada miljöer med höga 
marinbiologiska värden, bl.a. finns det ålgräs och musslor. Enligt den marina expertis 
som inventerat området är ytterligare exploatering vid hamnen olämplig och 
länsstyrelsen delar den uppfattningen. Länsstyrelsen vill också påpeka att en utökning 
måste föregås även tillståndsprocess enligt miljöbalken även om det ryms i en 
detaljplan. 
 
• de tre bryggorna inom mellersta Almön i lagunen. Syftet behöver förtydligas. Vad 
innebär det att bryggorna ska ha "rekreationssyfte"? Ska de användas för båtar? Krävs 
muddring? Hur påverkas bottenmiljön? 
 
• Tjörns entré och föreslagen byggnation ut i vattnet. Vattenområdet i detta område har 
mycket höga biologiska värden och är en grund havsvik som är känslig för ingrepp. 
Länsstyrelsen delar miljökonsekvensbeskrivningens uppfattning om att exploatering 
inom detta vattenområde är olämpligt. 
 
• den nya småbåtshamnen i söder intill ett värdefullt ålgräsbestånd. Det är oklart om 
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det finns några marina värden för just den platsen eftersom det inte framgår var de 
olika bilderna i den marinbiologiska undersökningen är tagna. Det krävs en fördjupad 
marinbiologisk utredning av platsen för att undersöka platsen lämplighet som 
småbåtshamn. 
 
• utfyllnaden i södra delen av lagunen. Området är värdefullt för marint djurliv och 
fåglar. Utfyllnaden och anläggandet av brygga samt exploatering så nära stranden 
bedöms som olämplig. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Naturmiljö 
Västkustros - Olle Molander, expert på västkustros, konstaterar att exploatering inte 
bör ske inom 15-20 meter från bestånd av västkustros. Kommunen behöver redogöra 
för om denna rekommendation kommer att följas för samtliga kända rosbuskar. Det 
framgår t.ex. inte av detaljplanen vilken hänsyn som ska tas till de rosbuskar som finns 
utanför naturområdet med högsta klassning på norra Almön. Fynd av arten finns även 
vid campingen, på mellersta Almön samt i söder. Om avståndet inte kan tillgodoses 
behöver kommunen redogöra för varför och vilken effekt detta kommer ha på aktuell 
rosbuske. Västkustros är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen. Detta innebär att det 
är förbjudet att: 
 

- plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växten, 
och 

- ta bort eller skada frön eller andra delar. 
 
Om skada eller borttagande av västkustros inte kan undvikas måste kommunen 
ansöka om dispens enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen kan medge dispens 
om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde. Dispens ska sökas innan planen antas, eftersom det är mycket 
svårt att få dispens och nekad dispens kan medföra att detaljplanen inte kan 
genomföras på platsen. 
 
Övrigt - Naturlekplatsen på norra Almön bör i första hand förläggas utanför det 
naturområde som har högsta skyddsklass. 
 
Kommunen anser att en exploatering av området är en förutsättning för förbättrad 
vattenomsättning i lagunen. Länsstyrelsen anser dock att en öppning av lagunen kan 
företas utan att området exploateras. Därmed kan ett sådant resonemang inte föras i 
nollalternativet. 
 
Länsstyrelsen noterar att kommunen glömt att lägga till en "2" i planbestämmelserna 
för område markerat med "WN2". 
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen kommer att begära arkeologisk utredning för de områden där 
exploatering är tänkt att ske, både i vatten och på land. 
 
Koppling till miljömålen 
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I miljökonsekvensbeskrivningen framgår att DP riskerar att motverka flera av 
miljömålen, bl.a. "Levande skogar", "Hav i balans", "Levande kust och skärgård", "Ett 
rikt växt- och djurliv". Detta styrker ytterligare länsstyrelsens bedömning om att 
exploateringens fördelar kanske inte väger upp mot dess negativa påverkan. 
 
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder 
I Trafikverkets yttrande finns synpunkter på och information kring bl.a. 
åtgärdsvalsstudier och väghållaransvar för väg 722. Länsstyrelsen tar inte ställning till 
utformningen av väg 722 men anser att det är mycket viktigt att kommunen kommer 
överens med Trafikverket om dessa frågor då det har stor betydelse för områdets 
karaktär. 
 
 
Beredning 
I ärendet har även Linda Karlsson, naturvårdsenheten, Teresia Holmberg, 
vattenvårdsenheten, Henrik Zedig och Leif Johansson, kulturmiljöenheten och Patrik 
Jansson, enheten för skydd och säkerhet, deltagit. Vad som angivits ovan gäller som 
statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda 
synpunkter. 
 
 
Kommentar:  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
 
Riksintressen 
Noteras och beaktas, kommunen kommer i det fortsatta planarbetet att samråda med 
Sjöfartsverket.  
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor. översvämning och erosion 
Notera och beaktas, reglering av riskreducerande åtgärder skall inarbetas i plankartan i 
det fortsatta planarbetet. 
 
Geoteknik 
Noteras och beaktas, ytterligare utredningar skall tas fram i det fortsatta planarbetet 
beträffande geotekniken i området i enlighet med SGI:s rekommendationer. 
Säkerhetshöjande åtgärder skall regleras i planens nästkommande skede.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Noteras och beaktas, konsekvensanalys för miljökvalitetsnormer beträffande vatten 
skall göras i det fortsatta planarbetet.   
 
Strandskydd 
Noteras, omfattningen av strandskyddets upphävande skall studeras vidare i det 
fortsatta planarbetet.  
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Naturmiljö 
Noteras, ytterligare bestämmelser för att skydda västkustrosen skall utredas i det 
fortsatta planarbetet.  
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Att öppna upp kulverten för att få bättre vattenomsättning i lagunen är kostsamt och det 
krävs en tydlig ekonomisk ansvarsfördelning mellan kommunen, Trafikverket och andra 
intressenter. I samrådsskedet har bedömningen gjorts att ett sådant upplägg inte är 
realistiskt att få till stånd utan en exploatering. Om en öppning av kulverten finns med i 
det fortsatta planarbetet så ska det resonemang som förs i nollalternativet om 
exploateringen som förutsättning för åtgärden omprövas. 
 
Övrigt 
Bedömningen har gjorts att naturlekplatsen i förslaget har placerats på det minst 
känsliga markområdet. Alternativt läge för naturlekplatsen skall dock ses över i det 
fortsatta planarbetet.  
 
Konsekvenser av att öppna upp kulverten vid Myggenäs korsväg för bättre 
vattengenomströmning skall utredas i det fortsatta arbetet. 
 
Kulturmiljö 
Noteras, i det fortsatta planarbetet skall tas kontakt med länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
för att avgöra omfattningen av arkeologiska utredningar.  
 
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder 
En åtgärdsvalsstudie för Myggenäs korsväg har inletts och sker i samarbete mellan 
Trafikverket och Tjörns kommun under 2014-2015.  

 
2. Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna rörande ovanstående ärende.  
 
Ärendet 
 
Kommunen önskar Trafikverkets synpunkter i ärendet. Planområdet ligger öster om 
Myggenäs centrum och Almösund. Syftet med detaljplanen är möjliggöra ca 350 
bostäder i flerbostadshus och småhus samt näringsverksamhet på Almön samt även 
att förstärka Myggenäs som knutpunkt för pendling. Detaljplanen är ett steg i arbetet 
med att förverkliga kommunens visioner om utveckling av Myggenäs tätort. Kommunen 
tog 2009 fram Tätortsstudie för Almösund-Myggenäs-Almön och Trafikverket yttrade 
sig om den 2010-08-05 (diarienummer TRV 2010/62029-B). 
 
Trafikverkets synpunkter 
 
Statlig infrastruktur 
 
Inom planområdet går de allmänna vägarna 160, 169 och 722 som Trafikverket är 
väghållare för. Vägarna 160 och 169 är av betydelse för regional pendling eftersom 
många boende på Tjörn och Orust använder den för arbetspendling till Stenungsund, 
Kungälv och Göteborg. Våg 169 och del av väg 160 är utpekade som riksintresse 
eftersom de utgör anslutning till Wallhamn som är utpekad som riksintresse. Väg 160 
är även utpekad som rekommenderad primär väg för farligt gods och väg 169 som 
rekommenderad sekundär väg för farligt gods. Väg 722 sträcker sig från korsningen 
med vägarna 160 och 169 vid kollektivtrafikknutpunkten Myggenäs korsväg och österut 
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till rastplatsen vid Tjörnbrons fäste.  
 
Myggenäs korsväg 
 
Trafikverket planerar att genomföra en åtgärdsvalsstudie till hösten tillsammans med 
Tjörns kommun där brister och lämpliga åtgärder i korsningspunkten med vägarna 
160/169/722 studeras. Åtgärdsvalsstudien bör vara klar innan detaljplanen går ut på 
utställning eftersom åtgärdsvalet för korsningen är en viktig förutsättning för 
detaljplanen. Det är även lämpligt att detaljplanen synkroniseras med en eventuell 
vägplan. När lämpliga åtgärder har valts behöver ett avtal tecknas mellan Trafikverket 
och kommunen som reglerar genomförande, finansiering samt drift och underhåll innan 
detaljplanen antas. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas, utformningen av Myggenäs korsväg är av stor vikt 
för det fortsatta planarbetet. Efter samrådet har Trafikverket i samarbete med 
kommunen inlett en åtgärdsvalsstudie för Myggenäs korsväg. Studien beräknas vara 
klar sommaren 2015.  
  
Väg 722 
 
På Centrala och Södra Almön föreslås flerbostadshus samt kontor, verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan, kultur och handel (ej handel med skrymmande varor) 
intill väg 722. Vi tolkar det som att kommunen bedömer att planerad bebyggelse från 
delen Södra Almön kommer att generera ca 900-1 050 fordon och att planerad 
bebyggelse från Centrala, Mellersta och Norra Almön tillsammans kommer att 
generera mellan 1 300 och 2 500 fordon beroende på typ av verksamheter och 
exploateringsgrad. Körbanan på väg 722 föreslås smalnas av och längs norra sidan 
föreslås en ny gång- och cykelbana. Längsgående eller tvärställd parkering föreslås 
intill södra sidan av vägen. Vid senaste mätningen år 2011 trafikerades vägen av 554 
fordon per årsmedeldygn. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. 
 
Vi tolkar planförslaget som att kommunen vill ändra vägens karaktär så att den blir mer 
lik en stadsgata. För att kunna förverkliga visionen behöver kommunen ta över 
väghållarskapet. Planförslaget medför ett behov för oskyddade trafikanter att korsa 
vägen. Trafikverket anser att gångpassager över vägen är olämpliga eftersom 
hastighetsbegränsningen är 70 km/h och vi ser inte att vägens karaktär motiverar en 
hastighetssänkning. Vi kommer heller inte att acceptera farthinder i form av väggupp 
och liknande. Vi anser vidare att varken längsgående eller tvärställd parkering är 
lämpligt intill vägen ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Kommentar: Noteras, kommunen anser att åtgärder krävs längs den del av väg 722 
som ligger närmast de tilltänkta flerbostadshusen för att anpassa trafikmiljön för 
bostadsändamål. Kommunen är införstådd med att åtgärderna förutsätter att 
Trafikverket inte längre är huvudman för väg 722. Ett eventuellt kommunalt 
övertagande av huvudmannaskapet för vägen skall undersökas i det fortsatta 
planarbetet. Frågan behandlas i pågående åtgärdsvalsstudie för Myggenäs korsväg.  
 
Om Trafikverket ska fortsätta vara väghållare för vägen behöver planförslaget 
revideras utifrån ovanstående synpunkter och fortsatt dialog med Trafikverket. Ett 
åtgärdsval behöver även göras för korsningspunkten mellan väg 722 och den enskilda 
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vägen som leder till Mellersta och Norra Almön, för att komma fram till lämpliga 
åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen. I planförslaget 
föreslås även en gång och cykelväg på norra sidan av väg 722. Det är positivt att 
kommunen planerar för att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig säkert till Myggenäs 
korsväg där gäng- och cykelvägen håller på att byggas ut. 
 
Om gång- och cykelvägen placeras inom vägområdet krävs troligtvis en vägplan som i 
sin tur ska föregås av ett åtgärdsval. Vägplan kan även behövas för åtgärder i 
korsningen mellan väg 722 och den enskilda vägen norrut på Almön. Innan 
detaljplanen antas behöver ett avtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen som 
reglerar genomförande, finansiering samt drift och underhåll. 
 
I planbeskrivningen anges att kulverten under vägen behöver breddas för att öka 
genomströmningen och förhindra igenväxning av viken. En breddning av kulverten 
kommer inte att finansieras av Trafikverket eftersom åtgärden inte krävs för att 
upprätthålla vägens funktion. 
 
Kommentarer: Noteras, tydliga samarbetsformer mellan kommunen och trafikverket 
skall arbetas fram under det fortsatta planarbetet för att behandla trafikfrågorna samt 
frågorna kring kulverten inom planområdet.    
 
Buller 
 
I PM Buller från 2014-02-26 framgår det att riktvärdena för trafikbuller överskrids med 
upp till 2 dBA ekvivalent ljudnivå i några av de planerade bostäderna intill väg 722. 
Trafikverket anser att det inte är motiverat att göra avsteg från riktvärdena för 
trafikbuller. Bebyggelsen bör utformas så att riktvärdena för ekvivalent och maximal 
ljudnivå klaras. 
 
Bullerutredningen har utgått ifrån att hastighetsbegränsningen på väg 722 är 40 km/h 
och att andelen tung trafik är tre procent. Eftersom hastighetsbegränsningen idag är 70 
km/h och andelen tung trafik drygt 6 procent anser vi att bullerutredningen bör 
uppdateras så att ingångsvärdena stämmer. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas, bullerutredningen kommer att kompletteras i det 
fortsatta planarbetet. Utformning av bebyggelsen skall studeras ytterligare för att 
riktvärdena för buller skall klaras.  
 
Risker med farligt gods 
 
En riskutredning har tagits fram 2014-03-28 för att beskriva de risker som uppstår i 
samband med genomförandet av detaljplanen. I utredningen anges att de närmsta 
byggnaderna planeras 40 meter från väg 160/169 vilket understiger rekommenderade 
skyddsavstånd. Ett antal riskreducerande åtgärder föreslås. Det är viktigt att 
Räddningstjänstens och länsstyrelsens synpunkter om bebyggelsens lämplighet med 
hänsyn till risker med farligt gods samt riskreducerande åtgärder beaktas. 
 
Vi anser att nödvändiga skyddsåtgärder bör anges på plankartan som 
planbestämmelse och att eventuella fördjupade riskutredningar bör tas fram inom 
planarbetet och inte skjutas upp till bygglovgivning. 
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Eventuella fysiska skydd inom eller i nära anslutning till vägområdena för vägarna 160 
och 169 behöver samrådas med Trafikverket och avtal tecknas som reglerar 
genomförande, finansiering samt drift och underhåll innan detaljplanen antas. 
 
Kommentar: Notera och beaktas, reglering av riskreducerande åtgärder skall 
inarbetas i plankartan i det fortsatta planarbetet. 
 
Sjöfart 
 
Planförslaget bör samrådas med Sjöfartsverket eftersom det bland annat möjliggör 
småbåtshamn på Södra Almön samt plangränsen angränsar till farled som är utpekad 
som riksintresse. Exploateringen får inte påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av farleden. 
 
Redaktionellt 
 
Väg 169 bör anges som "Genomfart" på plankartan. 
 
Hållbara resor 
 
Trafikverket anser att det är positivt att kommunen har som ambition att planera ett 
område som möjliggör en transportsnål samhällsplanering genom att det ligger nära en 
knutpunkt för kollektivtrafik och området knyts ihop med gång- och cykelvägar till 
Myggenäs korsväg. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en hög andel resor med 
kollektivtrafik, gång- och cykel eftersom väg 160 redan idag stundtals är högt belastad. 
Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog om detaljplanen utifrån synpunkterna ovan. 
 
Kommentar: Noteras 

 
3. Fortum 
 
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela följande: 
 
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar for högspänning 10kV samt 
lågspänning 0,4kV. 
 
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär 
ombyggnad eller ändring stå for dessa kostnader. För uppgift om befintliga ledningars 
läge vänligen använd Ledningskollen. Det är en kostnadsfri webbtjänst for 
ledningsanvisning, som nås via www.ledningskollen.se. 
 
Beroende på utformning av området och elbehovet, måste nya nätstationer 
(transformatorstationer) 10/OAkV placeras inom planområdet. Minsta horisontella 
avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel får ej understiga 5 meter. 
Hänsyn måste tas till detta vid placering av E-områden for nätstationen. Vi noterar att 
E-områden for detta ändamål lagts in i planen samt en skrivning om att behov av fler E-
områden for el och tele kommer att studeras vidare i fortsatta planarbetet. De nya 
nätstationerna måste kunna nås med lastbil for framtida drift- och underhållsarbete. 
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För att klara områdets elförsörjning måste nya jordkabelledningar läggas till den nya 
nätstationen och från befintliga nätstationer och den nya nätstationen till de olika 
huskropparna. Alla schaktningsarbeten for områdets elförsörjning inom planområdet 
bekostas av exploatören.  
 
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. 
 
För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas 

 
4. TeliaSonera Skanova Access AB 
 
Som svar på Er skrivelse i rubricerat ärende får jag för Skanovas del meddela följande: 
 
Skanovas anläggningar runt och inom aktuellt exploateringsområde framgår av 
bifogade kartor. Kabelstråken är, på bifogade kartor, markerade med röd färg. 
 
Särskild hänsyn bör tas till dessa kabelstråk i det fortsatta planarbetet. 
 
I kommande detaljplans genomförandebeskrivning bör dessutom nedanstående ingå 
eller berörda fastighetsägare delges detta på annat lämpligt sätt: 
 
I den norra delen går luftnät till befintliga abonnenter. I vägkant från Tjörnbron och mot 
nya bussterminalen vidare mot Kållekärr går fiberkabel som servar ön. Dessutom går 
ett stråk med bland annat en rikskabel rakt genom den södra delen av planområdet 
och sneddar genom viken. 
 
Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar inom exploateringsområdet 
kommer att debiteras fastighetsägaren/exploatören.  
 
Minst 4 månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas anläggningar 
skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till TeliaSonera Skanova 
Access. 
För digitala kartor samt för utsättning av kablar hänvisas till ledningskollen: 
www.ledningskollen.se alt kabelanvisning tel: 020-53 10 00. 
I övrigt inget att erinra. 
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Kommentar: Noteras och beaktas 

 
5. Lantmäteriet 
 
Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2014-04-15) har följande 
noterats: 
 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd 
av detaljplanen genom avstyckning bilda nya fastigheter. Fastighetsreglering ska göras 
för fastigheter på allmän plats inom kommunalt huvudmannaskap. Nya 
gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter ska bildas. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
 
Plankarta med bestämmelser samt planbeskrivning 
 
"Tomtstorlek" bör ändras till fastighetsstorlek. 
 
Det är oklart hur den befintliga fastigheten Tjörn Myggenäs 2:20 ska ha sin utfart. 
 
WN1 och WN bör vara WN1 och WN2 i planbestämmelserna. 
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På plankartan över den norra delen finns en GC-VÄG med kommunalt 
huvudmannaskap i nord-sydlig riktning. I dess södra ände ansluter en gc-väg som 
ligger inom NATUR2-område, också med kommunalt huvudmannaskap. Denna går 
fram till ytterligare en GC-väg som har enskilt huvudmannaskap. Vad är det som skiljer 
de båda första gång- och cykelvägarna åt, som gör att den ena ligger inom naturmark 
och den andra som enbart GC-VÄG? 
 
Inom NC-området finns bestämmelsen g, marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning. I södra delen ska området användas för gata, men det är 
oklart vilken typ av gemensamhetsanläggning som avses i norra delen. 
 
X-området som löper genom N-området kan komma att användas som bilväg inom 
campingen. Detta kan leda till diskussioner om drift och underhåll. 
 
Allra längst österut i planområdet finns ett V2-område med bestämmelsen x. Det 
finns också x på V1-området närmast gc-vägen. Däremellan finns inte bestämmelsen x, 
så allmänheten får svårt att ta sig till området längst österut. 
 
Det finns en risk att servitut för allmän gångtrafik inte kan bildas. Därför kan det vara 
lämpligt att istället lägga ut x-områdena som allmän plats, gångväg, där det är viktigt att 
allmänheten kan ta sig fram. 
 
B-området närmast Tjörn Myggenäs 2:21 är punktprickat. Det innebär att ingen yta får 
bebyggas. Samtidigt finns f-bestämmelser som reglerar hur byggnaden får se ut. Är 
prickarna oavsiktliga? 
 
Genomförandebeskrivning 
 
I genomförandebeskrivningen står att genomförandetiden är 10 år, på plankartan står 
att genomförandetiden är 15 år. 
 
Det hänvisas till u-områden för allmänna underjordiska ledningar, men u-område finns 
inte med i planbestämmelserna och troligtvis inte heller på plankartan. 
 
Andra planhandlingar 
 
Lantmäteriet har inga synpunkter på resterande handlingar. 
 
Kommentar: Noteras, justeringar och förtydliganden kommer att göras i det fortsatta 
planarbetet.  

 
6. Bohusläns museum  
 
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller 
detaljplan för Almöstrand. Planförslaget består av cirka 350 bostäder i form av 
flerbostadshus, enfamiljshus, radhus och parhus. Därutöver ingår 
verksamhetsetableringar längs väg 160, hamnutbyggnad samt utveckling av Myggenäs 
korsväg och Almöns camping. I samband med utvecklingen kring Myggenäs och dess 
omgivningar har metoden Cultural Planning tillämpats, där en dialog har förts med 
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boende och näringsidkare i närområdet. 
 
De tänkta åtgärderna för planarbetet är beskrivna i samrådshandlingar med plankartor 
och Miljö-konsekvensbeskrivning, daterade 2014-04-15, ert dm 2011/259, som inkom 
till museet. Efter granskning kan museet meddela följande. 
 
Kulturhistorisk bakgrund 
 
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något 
riksintresse för kulturmiljövården. Landskapet utgörs av ett karaktäristiskt bohuslänskt 
landskap med skogsklädda bergshöjder, branta sluttningar, öppna strandängar och 
klipphällar. De fornlämningar som finns registrerade på Almön är belägna i dess 
sydvästra del. En fornlämning, Valla 332, är registrerad vid planområdets sydöstra 
gräns. Valla 332 är enligt uppgift i Riksantikvarieämbetes register ett röse. Röset ska 
enligt uppgift ha undersökts av Åke Fredsjö i slutet av 1950-talet. Fornlämningen anses 
därmed vara borttagen. Enligt uppgifter i Bohusläns museums arkiv överensstämmer 
inte det geografiska läget för Valla 332 med det röse som undersökts av Fredsjö. 
Röset, Valla 332 är idag markerat på kartan inom området för befintlig väg. 
 
Dessutom finns uppgifter om, att man tidigare iakttagit och undersökt tio flata 
stensättningar längs stranden på Almön. Dessa stensättningar kan ha utgjort rester 
efter bebyggelse i samband med någon av de stora sillperioderna. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv  
 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. En fornlämning är registrerad vid 
planområdets sydöstra gräns, Valla 332, ett röse. Lämningen är enligt uppgift i 
fornlämningsregistret undersökt och borttagen. Det är dock oklart om dessa uppgifter 
avser Valla 332 på grund av, att uppgifter om röstes geografiska läge är oklara. Inom 
den östra delen av ön finns två minnesstenar, Valla 214 och 398, samt en naturbildning 
i form av en domarring, Valla 217. 
 
Topografin indikerar, att på högre gynnsamma läggen i terrängen kan finnas spår efter 
förhistorisk aktivitet. Därutöver kan rester av äldre tiders bebyggelse finnas invid dåtida 
strandlinje. Som nämnts ovan finns noteringar om, att äldre bebyggelse från de stora 
sillperioderna funnits längs stränderna. Mot bakgrund av ovan anser Bohusläns 
museum, att inledningsvis bör en arkeologisk utredning etapp 1 utföras inom 
planområdet. En arkeologisk utredning i form av kart- och arkivstudier samt inventering 
i fält. Resultatet kommer, att ligga till grund för beslut om ytterligare antikvariska 
insatser kan bli aktuella. 
 
Bohusläns museum vill informera om att i januari 2014 trädde den nya KulturmiljöIagen 
i kraft (1988:950). En viktig skillnad är nu, att man infört en kompletterande 
tidsbestämmelse, år 1850. Detta innebär, att lämningar som antas ha tillkommit 1850 
eller senare, inte har ett omedelbart skydd enligt nya kulturmiljölagen. Dessa lämningar 
benämns som övriga kulturhistoriska lämningar. De typer av lämningar som enligt 
Riksantikvarieämbetet uppfyller fornlämningsrekvisiten, och vars lämningar 
huvudsakligen kan antas ha tillkommit före 1850, bedöms idag som fornlämningar. 
 
Utlåtande ur ett marinarkeologiskt perspektiv 
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Bohusläns museum anser, att en inventering invid strandkanterna inkluderas i 
samband med ovan föreslagen arkeologisk utredning, etapp 1. Resultaten från en 
strandnära inventering kan resultera i, icke kända lämningar i vattnet påträffas. 
Resultatet kommer, att visa på om det kommer, att finnas ett behov av en 
marinarkeologisk utredning inom vissa vattenområden. 
 
Sammanfattning  
 
Bohusläns museum anser, att inledningsvis bör en arkeologisk utredning, etapp 1, 
utföras inom det aktuella planområdet. Resultatet kommer att ligga till grund för beslut 
om fortsatta antikvariska åtgärder kan komma att bli aktuella, dels inom landområdet, 
dels inom vattenområdet. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas, undersökning/utredning av fornlämningar samt 
marinarkeologiska lämningar skall göras i det fortsatta planarbetet.  

 
7. SGI, Statens geotekniska institut 
 
Yttrande över samrådshandling daterad 2014-04-15, rev.20 14-04-25 
 
Statens geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen Västra Götaland erhållit 
rubricerat ärende med begäran om yttrande. SGI:s yttrande begränsas till geotekniska 
säkerhetsfrågor såsom skred, ras och erosion. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet 
till bebyggelse, med ca 350 bostäder i form av radhus och parhus samt 
verksamhetsetableringar och hamnutbyggnad. 
 
Underlag: 

- Planhandlingar med plankarta och planbeskrivning, konsekvenser och 
genomförandebeskrivning, daterad 2014-04-15, rev.2014-04-25 

- PM Geoteknik och Rapport Geoteknik, Detaljplan för Almöstrand och Tjörns 
entré, 20 13-03-29, Atkins. 

- Strömningsberäkning Almösund, 20 13-09-05, DHI 
 
SGI:s synpunkter 
 
Vi saknar en kartredovisning av de geologiska förhållandena. I det geotekniska PM:et 
anges kortfattat att “enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren i området 
av postglacial finsand och berggrund”, medan planbeskrivningen anger att “Topografin 
inom planområdet är kuperad med morän och bergkullar”. Den geotekniska 
utredningen visar dock på förekomst av både lera, gyttjig lera och gyttja. Utbredningen 
av lera och andra lösa jordar bör redovisas. 
 
Översiktliga stabilitetsberäkningar har utförts i fyra profiler som alla berör framtida 
exploaterade delar i planen. Samtliga sektioner uppvisar mycket låga beräknade 
säkerhetsfaktorer, mellan 1,0 och 1,2. Ingen av de fyra sektionerna uppfyller planens 
krav på totalstabilitet för planerad markanvändning. SGI saknar dock en redovisning av 
stabilitetsberäkningarna och hur de ingående parametrarna är valda. I underlaget finns 
inga uppgifter om hur jordens skjuvhållfasthet analyserats eller hur porvattentryck 
ansatts. Beräkningarna har utförts utan hänsyn till tillkommande laster enligt planen. 
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Det redovisade geotekniska underlaget uppfyller inte kraven för detaljerad utredning 
som grund för detaljplan. 
 
I vår granskning ingår inte grundläggningstekniska frågeställningar men vi ser att de 
förutsättningar som lämnas i planbeskrivningen beträffande grundläggning är oklara. I 
planbeskrivningen anges att byggnader ska grundläggas med pålning. SGI vill peka på 
att enbart pålning för nya byggnader i område med otillfredsställande stabilitet inte kan 
bedömas vara tillräckligt då pålarna tar begränsade sidolaster. Vi vill vidare framhålla 
att pålning i ett område med låg stabilitet kräver särskild kontroll så att utförandet inte 
utlöser skred. Särskild kontroll- och åtgärdsplan krävs därför i normalfallet.  
I beskrivningen anges också att parkeringsytor mm ska förstärkas med exempelvis kc-
pelare för att minimera sättningar och stabilitetsproblem. Omfattningen är oklar och vi 
ser inte att nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder så säkerställts i planen.  
 
SGI rekommenderar att det geotekniska underlaget kompletteras med en detaljerad 
geoteknisk utredning. Stabiliteten måste klarläggas i planskedet för planområdet i sin 
helhet i enlighet med TEG 4:20 10 minst detaljerad utredningsnivå alt. TEG 6:2008. De 
redovisade stabilitetsberäkningarna, om än oklara, med säkerhetsfaktorer runt 1,0 
både för dränerad och kombinerad analys ger en tydlig indikation på att dessa 
områden är olämpliga för planläggning och utbyggnad utan tillräckliga 
stabilitetsförbättrande åtgärder. 
 
Topografin är sådan att det kan finnas områden med förutsättningar för ytliga ras i 
såväl jord som berg samt risk för blocknedfall. Vi kan inte se att samtliga dessa 
frågeställningar ingår i den bergtekniska undersökningen (bilaga 1 i Geo-utredningen). 
Förtydliganden och komplettering rekommenderas därför. 
 
I planen ingår utbyggnad av hamnar och beskrivningen anger också att åtgärder måste 
vidtas för att säkra bebyggelsen mot översvämning och att detta kan ske genom 
utfyllnader mm. Sammantaget är SGI: s uppfattning att den omfattande exploatering 
som planförslaget medger kräver ett avsevärt mer detaljerat geotekniskt underlag i 
planskedet. Åtgärder och behov av restriktioner måste tydligt redovisas i planen och 
säkerställs i planen på ett plantekniskt godtagbart sätt. 
 
SGT har inte granskat frågeställningar rörande grundläggning, markmiljö inklusive 
markradon. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas, den föreliggande geotekniska undersökningen är 
en översiktlig utredning i ett tidigt planskede. I det fortsatta planarbetet kommer en mer 
detaljerad undersökning beträffande geotekniken att tas fram där samtliga synpunkter 
från SGI kommer behandlas. 

 
8. Västtrafik 
 
Västtrafik har tagit del av förstudien för Almöstrand och har inget att erinra. Vi vill 
påminna om behovet av säkra, trygga och tillgängliga gångvägar till kollektivtrafikens 
hållplatser. Vi ser även att gärna att kommunen för en dialog med Västtrafik om 
utformningen av hållplatser i det fortsatta arbetet. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas 
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9. Tjörns Naturskyddsföreningen 
 
Tjörns Naturskyddsförening (TNF) har tagit del av handlingar och utställt planförslag, 
och lämnar härmed sitt yttrande om förslaget. 
 
Utgångspunkter 
 
Det finns mycket stora naturvärden i området som omfattas av detaljplanen. Området 
innehåller naturvärden klass ett enligt kommunens naturvårdsprogram. Naturvärdena 
utgör också en av orsakerna till att området ingår i riksintresse för friluftsliv. Det ligger 
också i närheten av ett Natura 2000-område (observera att verksamheter belägna 
utanför Natura 2000-området inte får menligt påverka inom Natura 2000-området). Det 
finns hotade arter både på land och i den marina miljön runt Almön. En rad åtgärder 
behövs för att förbättra livsvillkoren för dessa hotade arter. En exploatering, särskilt i 
den omfattning som föreslås, hotar emellertid att försämra för en rad arter även om 
långtgående "kompensationsåtgärder" vidtas. 
 
Hela området är strandskyddat, för att skydda naturliga habitat och trygga 
tillgängligheten till stränderna för gemene man. 
 
TNF styrelse har trots dessa stora naturvärden och särskilda omständigheter valt att ta 
en odogmatisk position som kan innebära en klok förändring av markanvändningen 
inom planområdet. Något som förhoppningsvis kan leda till en exploatering som 
kompromissar mellan olika värden till nytta för: 

- besökande allmänhet - tillresande och närboende - till rekreationsområdet 
- bevarandet av de stora naturvärdena 
- de som vill bo i området 
- de som vill bebygga det 
- kommunens innevånare och vår gemensamma ekonomi 

 
Generella synpunkter 
 
Planens omfattning är förhållandevis stor, både beträffande områdets yta och den 
tänkta framtida ökningen av antalet boende. Syftet att skapa 350 bostäder kan 
innebära mellan ca 600 och ca 1000 nya boende på Almön, beroende på utformningen 
av bostäder, upplåtelseform mm. Detta är en mycket stor ökning, något som med 
säkerhet leder till ökad miljöpåverkan i form av störningar av faunan och hot mot floran. 
Såväl på land som i den marina miljön. 
 
En lång rad andra miljöstörningar är kopplade till antalet människor som kommer bo 
och vistas inom området. Energianvändningen ökar självklart i relation till antalet 
boende (även om man skulle välja att ha krav på byggnadernas energistandard) vilket 
leder till de miljöeffekter som kommer från energisystemet. Dessutom ökar 
vattenanvändningen och mängden avloppsvatten som behöver hanteras i Höviksnäs 
reningsverk (vars reningskapacitet inte ökats i den mån som krävs för att kompensera 
en stor ökning av befolkningen på nordöstra Tjörn). 
 
Till dessa ökningar av emissioner till luft och vatten skall också läggas den ökade 
trafikvolymen, och de med den förknippade miljöstörningarna - avgasutsläpp och 
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buller. Det skall dock sägas att områdets placering mycket nära kollektivtrafik är bra ur 
miljösynpunkt - under förutsättning att de boende väljer att åka buss över broarna och 
tåg om de skall vidare mot Göteborg eller Uddevalla. 
 
De ovan nämnda miljöpåverkningarna kan lindras genom ett väsentligt lägre antal 
bostäder. TNF anser att 100-120 bostäder är ett mer rimligt antal. 
 
När det gäller fördelningen av dessa bostäder över ytan finns det några grundläggande 
överväganden att göra. Hotade arters habitat skall inte äventyras utan skyddas och 
vårdas. TNF noterar tacksamt att nordvästra delen av Almön planerats in som natur 
och att man tänker sig en skötselplan för naturområdena.  
 
De bebyggda områdena kan emellertid göras till ytan mindre genom att man bygger 
färre men större (inte högre) huskroppar. Detta leder till att det både blir mer yta över åt 
naturen och som strövområde. Detta förslag behöver inte innebära att man gör hus 
som är så höga att de konkurrerar med landskapet (vilket är fallet med nuvarande 
planförslag). Landskapsbilden i området är skyddsvärd och Tjörn behöver inte ha 
ytterligare förstörda horisontlinjer. Det går istället utmärkt att räkna in 100-120 bostäder 
i ett begränsat antal 3-4 våningshus på de områden som inte innehåller naturvärden. I 
sammanhanget är det också lämpligt att se den delen av Almön som inte ingår i 
detaljplanen som ett framtida område för exploatering, även om det kommer behöva 
särskilda övervägande beträffande buller från väg 160. Totalt skulle det alltså kunna bli 
upp mot ca 180 bostäder totalt på Almön. 
 
Hot mot arter förekommer också i havet, eller i dess omedelbara närhet, och det är 
med stor oro TNF noterar att man föreslagit en ny småbåtshamn i anslutning till den 
södra stranden. Närheten till de värdefulla grunda havsvikarna (naturvärde klass ett) 
och Natura 2000-området gör att man behöver hålla nere störningarna från 
verksamheter och olika aktiviteter (småbåtsrörelser, och de dessvärre alltmer populära 
kitesurfarna, jetski, ribb-båtar mm som ur fågelsynpunkt kan vara mycket negativt). Det 
enda säkra sättet att hålla nere dessa störningar är att minska tillgången till båtplatser 
och därmed aktiviteten i området. 
 
Utnyttjandet av markområden i direkt anslutning till vatten skall undvikas av flera skäl. 
Dels är stränderna särskilt rika på naturvärden eftersom de utgör ett gränsområde 
mellan vatten och land som erbjuder särskilda livsvillkor för ett stort antal arter, dels 
måste allmänhetens tillgång till stränderna tryggas. Ett bra sätt att göra det i en 
detaljplan är att låta dem fortsatt vara strandskyddade och att därför inte upphäva 
strandskyddet vilket föreslås i planen för vissa områden. Man bör också ställa 
långtgående krav på byggnationens utformning i strandnära lägen för att trygga 
allmänhetens tillgång till stränderna, vilket går att göra utan att man anlägger särskilda 
strandpromenader. Den idé som finns på en särskild sådan promenad konstruerad 
längs berget på den sydöstra stranden bortom färjeläget bör helt utgå för att minska 
störningarna på den branta delen av Almöns sydostsida. 
 
Ytterligare skäl för att begränsa byggnationen i närheten av vattnet är den ökande 
risken för översvämningar till följd av en stigande havsnivå. Nya forskningsresultat 
indikerar att avsmältningen av den stora ismassan på Antarktis går fortare än beräknat 
varför Länsstyrelsens tidigare riktlinjer dessvärre får betraktas som otillräckliga. Det är 
alltså en förhållandevis stor del av området som kan beröras och vägens sträckning 
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längs västra stranden av Almön kan inte betraktas som säker på lång sikt. Något som 
även gäller all annan infrastruktur inom låglänta områden på Tjörn. 
 
Specifika synpunkter 
 
MKB:n som utförts är avsevärt bättre än flera andra som Tjörns Naturskyddsförening 
tidigare tagit del av. Slutsatserna är rimliga och förhållandevis väl underbyggda, även 
om en bättre kvantifiering av olika miljökonsekvenser hade varit önskvärd. MKB:n hade 
också kunnat utvärdera fler alternativ än det enda som nu skett. Detta gör att 
skillnaderna mellan noll alternativet och förslaget mestadels är stora. Så stora att 
inverkan inte är acceptabel, även om olika föreslagna kompensationsåtgärder vidtas är 
exploateringsgraden för hög, lokaliseringen av huskropparna olämplig, och 
storleksfördelningen suboptimal. Vid "översättningen" från Callunas MKB till 
detaljplaneförslaget har man inte i alla avseenden tagit hänsyn till de slutsatser MKBn 
innehåller. 
 
Fågellivet på Almön har inte kartlagts inför detaljplaneförslaget och en ytlig analys av 
data från Artportalen ger att det i området påträffats 22 rödlistade fågelarter. Området 
innehåller också arter som finns i EU:s fågeldirektiv. Det borde alltså funnits ett bättre 
underlag beträffande fågelfaunan. 
 
Floran har fått större uppmärksamhet och den sällsynta västkustrosen har lett till 
hänsynstagande, vilket tacksamt noterats av TNF. Västkustrosen riskerar emellertid att 
bli instängd i naturområdet på nordvästra Almön vid den i förslaget valda 
exploateringsgraden och fördelningen av huskroppar över området. TNF anser att det 
nuvarande förslaget leder till ökad fragmentering, instängning och begränsad 
spridningsmöjlighet för den hotade rosen. Exploateringsgraden behöver sänkas kraftigt 
för att både bevara naturvärdena och bibehålla attraktiviteten. 
 
Sumpalskogen som ligger längst in i lagunen på Almöns sydvästra sida är skyddsvärd, 
och bör inte bebyggas. 
 
Området i lagunen utanför sumpalskogen bör inte fyllas igen. Även om massor från 
schaktning behöver tas omhand så skall det inte ske genom en utfyllning av lagunen, 
vilket är en åtgärd som också riskerar försämra genomströmningen i Almösund. 
Bottenförhållandena i närheten skulle tjäna på en ökad vattengenomströmning. TNF 
anser att det är en åtgärd som bör vidtas inom ramen för de "kompensationsåtgärder" 
som kan krävas av exploatörer som erbjuds möjligheten att ta så stora naturvärden i 
anspråk som det här är frågan om. En ökning av genomströmningen borde f ö ske 
alldeles oavsett exploateringsgraden på Almön och delvis finansieras av 
vägmyndigheterna, som bidragit till den försämring som skett från en tidigare historisk 
utgångspunkt med mycket bättre genomströmning. 
 
En av de viktigaste aspekterna i detaljplaneförslaget är skötselplanen för 
naturområdena. Det är mycket angeläget att det inte bara blir en plan utan att det 
också blir ett bra genomförande på kort och lång sikt, något som kräver detaljerade 
bindande ekonomiska avtal med markägare, exploatörer och utförare. Och inte minst 
en organisation kring detta. TNF har tidigare, och i andra sammanhang, fört fram att 
det finns ett behov av en kommunekolog som skulle kunna ansvara för Tjörns 
naturvårdsprogram. Skötselplanen för Almön är ytterligare ett exempel på ett 
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ansvarsområde och en viktig arbetsuppgift för en kommunekolog. 
 
Kommentar: Noteras, kommunen kommer att utreda de synpunkter som inkommit från 
TNF.  
 
Exploateringens omfattning och utbredning, utformning och placering av bebyggelse i 
strandnära lägen. 
 
Inför upprättande av föreliggande planförslag har ett avgränsningssamråd för MKB 
skett med länsstyrelsen. Fågellivet ansågs då inte som angeläget att utreda. 
Ställningstagandet omprövas i det fortsatta planarbetet.  
 
Skötselplanen och den långsiktiga driften av skötselområdet är en viktig fråga i det 
fortsatta arbetet. Avsikten är att ansvar och finansiering av genomförandet ska regleras 
i exploateringsavtal innan planen antas, samt att skötselområdet ska ha kommunalt 
huvudmannaskap.  

 
10. Föreningen Neuro Kaprifol (Rådet för funktionshinderfrågor)  
 
Hej! Jag föreslår att det byggs ett äldreboende el. liknande på Almön, Alternativt i 
Myggenäsområdet. 
 
Jag deltar i ”Rådet för funktionshinderfrågor” 4 ggr/år, och representerar ”Neuro 
Kaprifol”. En förening i STO-området. (Bor i Skärhamn). 
 
Kommentar: Noteras 

 
11. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening  
 
Yttrande över samrådshandling avseende detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand 
 
Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening, nedan kallad MVSF, får avge följande 
yttrande över samrådshandling av 2014-04-15 avseende detaljplan för Tjörns entré och 
Almöstrand. 
 
MVSF ifrågasätter den föreslagna utbyggnaden av Almöstrand vad avser den enorma 
trafikmängd, 5 550 fordon/dygn sommartid och något färre antal fordon vintertid, som 
kommer att belasta väg 770 och förvärra trafiksituationen i dag den redan hårt 
trafikerade Myggenäs korsväg. Myggenäs korsväg fungerar inte tillfredsställande som 
det är idag. Det bildas långa köer på väg 160, bl.a. på grund av att en bussfil anlades, 
som fått till följd att de fordon som i rusningstid ska mot Orust måste trängas i samma 
fil som de som ska mot Skärhamn. Även långa köer bildas i rusningstid på väg 160 från 
Orusthållet och på väg 161 från Skärhamnshållet. 5 550 fordon, som ska ut i 
korsningen från väg 770 skulle innebära ytterligare köbildningar i alla riktningar. MVSF 
förutsätter därför att Myggenäs korsväg byggs om för att åtgärda dagens trafikproblem 
i korsningen och för att förebygga framtida problem med anledning av ökat 
fordonsantal på väg 160, 161 och 770. Det krävs åtminstone en egen fil för trafik mot 
Orust, en egen fil för trafik mot Skärhamn och en egen fil för trafik till Almöstrand, helst 
en planfri korsning. 
 



 
 
 

 
 
 

28(51) 

Emotser bekräftelse till myggenasvagforening@tvstjorn.se på att denna skrivelse 
mottagits av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Kommentar: Noteras. De problem MVSF tar upp i sitt yttrande behandlas i pågående 
åtgärdsvalsstudie (ÅSV) för Myggenäs korsväg. ÅVS:en sker i samarbete med 
Trafikverket som är väghållare för väg 160.  

 
12. Kommunstyrelsen  
 

 
13. Kultur- och fritidsnämnden  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att kultur- och fritidssektorn måste bevakas bättre i 
samband med en så stor exploatering som detaljplanen för Almöstrand, Tjörns Entré, 
föreslår. Om ett helt nytt bostadsområde planeras måste alla aspekter tas i beaktning, 
även boendes kultur- och fritidsbehov.  
 
I övrigt har nämnden inget att erinra mot detaljplanen, förutsatt att den anpassas efter 
kulturmiljön och friluftslivet enligt definitionen som antogs av kultur- och fritidsnämnden 
2008-09-29, § 65 (första och andra stycket nedan) samt att särskild hänsyn tas enligt 
kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-02-06, § 6 (tredje stycket nedan): 
 
En kulturmiljö är den miljö som formats av människan och som anses ha 
kulturhistoriska värden. Exempel på kulturmiljöer kan vara byggnader, kulturlandskap 
och fornlämningar. 
 
Friluftsliv innebär vistelse och fysisk aktivitet utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling. 
 
För att bevara Tjörns kommuns unika och attraktiva landskapsbild är det viktigt att 
redan vid planeringen av nya byggnader och bostadsområden ta hänsyn till att 
horisontlinjen för berg och landskap bevaras. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan för Almöstrand, Tjörns 
Entré. Förslaget består av cirka 350 bostäder såväl som verksamhetsetableringar 
längs väg 160, hamnutbyggnad samt utveckling av Myggenäs korsväg och Almöns 
camping. Inom planområdet finns stora naturvärden, riksintressen och strandskydd 
som hanteras i planarbetet. Planområdet utformas också så att allmänhetens tillgång 
till strandlinjen säkras. På vissa delar föreslås strandskyddet upphävas till förmån för 
exploatering av Almöstrand, vilket i planen bedöms som angeläget allmänintresse för 
tätortsutveckling. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förstudien. 
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för Tjörns Entré och Almöstrand, samrådshandling 2014-04-15 
21 punkter för ett bättre Almösund-Myggenäs-Almön (2014-04-15). 
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Kommentar: Noteras, former för ett tydligare samarbete skall arbetas fram i det 
fortsatta planarbetet.  

 
14. Socialnämnden 
 
Socialnämnden vill att man beaktar tidigare synpunkter lämnade i frågor kring 
bostäder. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov av lättskötta mindre 
bostäder ur tillgänglighetssynpunkt lämpliga för äldre- och/eller funktionshindrade i 
ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, 
kollektivtrafik och mötesplatser. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde, SBN § 106,2014-04-15 beslutat 
att samråd skall ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap § 20 plan- och bygglagen. 
Socialnämnden har nu möjlighet att yttra sig över detaljplanen.  
Samrådstid: 5 maj 2014 - 2 juni 2014. 
 
Socialförvaltningens synpunkter: 
 
Socialnämnden vill att man beaktar tidigare synpunkter lämnade i frågor kring 
bostäder. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov av lättskötta mindre 
bostäder ur tillgänglighets synpunkt lämpliga får äldre- och/eller funktionsnedsatta i 
ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, 
kollektivtrafik och mötesplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv Almöstrand 
Samråd 21 punkter 
 
Kommentar: Noteras och beaktas 

 
15. Räddningstjänsten 
 
Yttrandet grundar sig på Föreslagen detaljplan/samrådshandling. 
 
Räddningstjänsten har i tidigare yttrande påtalat att brandvattenförsörjningen ska 
dimensioneras och utföras enligt Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningens 
publikation VAV P83 samt VAV P76. 
 
I områden där det kommunala vattenledningsnätet byggs ut ska 
brandvattenförsörjningen säkerställas genom konventionellt brandpostsystem. 
Brandposter placeras med max 150 meter emellan, det vill säga från uppställningsplats 
för räddningstjänstens fordon bör det inte vara längre än 75 meter till närmaste 
brandpost. Riktlinjer i publikationens tabell 2.3 bör följas. 
 
Behovet av att vattennätet i planområdet ska klara att försörja sprinkler i de byggnader 
där det kan bli aktuellt, bör beaktas. Insatstiden, till vissa objekt på området, överstiger 
vad som anses som normal insatstid, varför sprinkler kan vara en alternativ lösning. 
Sprinkler kan även vara en del i brandskyddet som alternativ lösning när man gör 
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avvikelser i det byggnadstekniska brandskyddet och som en del i brandskyddet i de fall 
inga avvikelser förekommer. 
 
Både så kallade boendesprinkler i en- eller flerbostadshus och konventionella 
sprinkleranläggningar i andra byggnader utgör ett bra och kostnadseffektivt skydd mot 
brand och brandskador. 
 
Räddningstjänsten vill också fästa uppmärksamheten på de krav i lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) som gäller utrustning för livräddning vid vattennära anläggningar. 
Statens Räddningsverks författningssamling (SRVFS 207:5), allmänt råd och 
kommentarer om utrustning för hamnar, kajer, badplatser och liknande vatten nära 
anläggningar, redovisar åtgärder i syfte att uppnå skälig skyddsnivå i enlighet med 
kraven i 2 kap. 2 § LSO. 
 
Inom föreslaget planområde ska utrustning etableras i enlighet med den 
skyddsnivå som anges i SRVFS 2007:5. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas, insatstider och placering av brandposter skall ses 
över i det fortsatta arbetet.  

 
16. Barn- och utbildningsnämnden  
 
Presidieutskottet beslutar 

1. Ett nära samarbete under planarbete krävs för att bedöma behovet av fler 
förskole och grundskoleplatser, samt planering för god logistik vid barn- elev- 
och varutransporter. 

2. Trafikplaneringen ska utformas med gång- och cykelbanor med belysning, så 
att elevernas färd till och från skolan blir trafiksäker. 
 

Sammanfattning 
 
Planförslaget består av ca 350 bostäder i form av flerbostadshus, enfamiljshus, radhus 
och parhus. Planen medger också verksamhetsetableringar längs väg 160, 
hamnutbyggnad samt utveckling av Myggenäs korsväg och Almöns camping.  
 
Kommentar: Noteras och beaktas, ett tydligare samarbete med barn och 
utbildningsnämndens förvaltning skall genomföras i det fortsatta planarbetet för att 
bedöma behovet av fler förskole- och grundskoleplatser pga. planens utbyggnad.  

 
17. Tekniska avdelningen  
 
Tekniska kontoret har tagit del av detaljplanens samrådshandlingar och nedan 
redovisas avdelningens synpunkter. 
 
VA 
Planbeskrivningen saknar uppgifter om huvudmannaskapet för dag-, spill- och 
vattenledningar. Tekniska kontoret förutsätter att planen har kommunalt 
huvudmannaskap för VA. 
 
Den i samrådshandlingen redovisade va-lösningen innebär ett stort antal 
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pumpstationer för enskilda fastigheter. Denna VA-lösning ska arbetas om så att nya 
fastigheter ges självfallsanslutningar. Detta kommer att innebära viss omarbetning av 
de i planen redovisade byggrätternas placering. För de samlingspumpstationer som då 
erfordras ska mark reserveras och i planen anges som e-område. För de ledningsstråk 
som erfordras i den omarbetade VA-utredningen ska i erforderlig omfattning markeras 
som u-områden.  
 
Tekniska kontoret anser att ett omarbetat VA-förslag undviker att ledningstråk placeras 
i utfyllnadsmassor. Dagvattenhantering i gatumark bör ytterlige belysas innan 
utställning för att projektering av dagvatten ska kunna genomföras med erforderliga 
förutsättningar.  
 
Huvudmannaskapet för gata ska vara fastställt innan planen ställs ut.  
 
Avfall/renhållning 
Det ses som mycket positivt att den av tekniska kontoret/GR framtagna checklistan har 
tillämpats. Dock bör även vändmöjlighet enligt checklistan fastställas i detaljplanen.  
Tekniska kontoret anser att kommunen bör uppmuntrar till att andra lokaliseringar av 
återvinningsplats arbetas in. En mer central placering är önskvärd då det kan skapa ett 
mer naturligt rörelsemönster kring återvinningscentralen där bil inte är nödvändig 
färdmedel. 
 
Den i planen föreslagen körytan på 3 meter lever inte upp till checklistans intensioner. 
Konsekvensen blir att vissa bostäder inte kommer kunna få avfallshämtning vid 
fastighetsgräns.  
 
Tekniska kontoret föreslår istället att bredare köryta möjliggörs eller att det i planen 
avsätts område för gemensamhämtning av avfall. Gemensam hämtning betraktas som 
positiv då detta genererar mindre trafikbelastning i bostadsområdet. Område för mera 
central sophantering ska markeras in i på plankartan. Det är viktigt att kommunen i 
exempelvis bevakar att bärigheten på vägsystemet utformas så att denna anpassas till 
renhållnings och snöröjningsfordon. Tekniska kontoret vill även att utformning av gång- 
och cykelvägar utformas så att risken för påkörning i samband med avfallshantering 
minimeras. Det är även önskvärt eventuella lekplatser och liknande utförs på ett sådant 
sätt att risken för att barn springer ut i vägen undviks. 
Tekniska kontoret tillstyrker fortsatt planarbete och medverkar vid omarbetning av VA-
utredning samt vid inarbetning av övriga synpunkter. 
 
Kommentar: Noteras och beaktas, VA-utredningen kommer att revideras och 
utvecklas i det fortsatta planarbetet. Renhållningsfrågan kommer att belysas ytterligare 
i det fortsatta planarbetet och placering av återvinningsstation skall samrådas med 
tekniska avdelningen.  

 
18.  Miljöavdelningen 
 
Miljöavdelningens lämnar följande yttrande 
 
Exploateringsgraden 
Miljöavdelningen anser att graden av byggnation och övrig exploatering är för hög 
vilket kommer leda till en ohållbar belastning på naturmiljön. Området är i dag till stora 
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delar strandskyddat. Om föreslagen exploateringsgrad tillåts tror inte miljöavdelningen 
att de värden som strandskyddslagstiftningen avser att värna kan bibehållas varför det 
är mycket viktigt att anpassa exploateringsgraden så att långsiktiga förutsättningar för 
djur- och växtliv samt den allemansrättsliga tillgången skyddas. Tjörns kommuns behov 
av bostäder bör kunna tillgodoses genom att nyttja även alternativa platser i och 
omkring Myggenäsområdet vilket även styrks av tätortsstudien. 
 
Fler människor kommer att röra sig i området till följd av planens genomförande. Dock 
tror miljöavdelningen att det utökade antalet människor till stor del kommer att utgöras 
av människor som vill röra sig från punkt A till punkt B. Miljöavdelningen tror att detta i 
förlängningen kommer att leda till att färre människor tar sig till området på grund av 
rekreationsskäl vilket är ytterligare ett skäl till att anpassa exploateringsgraden till 
områdets inneboende kapacitet.  
 
Det finns i nulägen heller ingen plan för hur trafiksituationen ska hanteras. En utredning 
från Trafikverket ska se över hur den ökade belastningen på Myggenäs korsväg ska 
hanteras men trafikproblematiken är mer långtgående än så. På somrarna är köerna in 
till Tjörns mycket långa över Tjörnbron. Aktuell detaljplan kommer öka trycket 
ytterligare. Mer trafik genererar även fler störningar i form av buller vilket kan bli ett 
problem vid vissa av de föreslagna bostäderna.  
 
Buller 
I bullerutredningen redovisas att fasader på södra och centrala Almön kommer utsättas 
för buller som överstiger uppsatta riktvärden med 1-3 dBA. Detta är dock beräkna 
utifrån ett årsmedelvärde för området vilket innebär att när vägarna är som högst 
belastade (sommarmånaderna) kommer riktvärdet att överskridas med ytterligare 
marginal. I planbeskrivningen fastslås att bostäder inte ska tillåtas där bullernivåerna 
överskrids varför miljöavdelningen ställer sig bakom MKB’ns slutsats att det i det 
fortsatta planeringsarbetet är viktigt att vidare utredningar genomförs och att 
planeringen öppnar upp för eventuella skyddsåtgärder eller alternativ till boende. 
Särskilt viktigt anser miljöavdelningen det är att sommartrafiken analyseras för att 
skapa ett bättre kunskapsunderlag för kommande bedömningar.  
 
Teknisk försörjning 
Miljöavdelningen förutsätter att samtliga bostäder och övriga inrättningar med avlopp 
ansluts till det kommunala spillvattennätet. Miljöavdelningen förutsätter vidare att 
kommunen har kapacitet, de rätta förutsättningarna och använder bästa teknik för den 
ökade belastningen samt den tekniska utbyggnaden som planen kommer innebära. 
 
Förnyelsebara energikällor ska uppmuntras. Bergvärme anses vara bättre för 
människors hälsa än en panncentral för uppvärmning.  
 
Dagvatten 
Om dagvattenhanteringen inom planen är att beakta som miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap miljöbalken ska anläggningen/anläggningarna anmälas till miljöavdelningen. Ett 
helhetsgrepp angående dagvattnet är önskvärt vid Myggenäs korsväg där den 
hårdgjorda ytan är högt belastad av buss- och biltrafik. Recipienten är känslig för 
negativ påverkan från föroreningar och av högt bevarandevärde.  
 
Påverkan under byggtiden 



 
 
 

 
 
 

33(51) 

Miljöavdelningen ser mycket positivt på att MKB’n belyser möjliga negativa 
konsekvenser under byggtiden och ställer sig bakom samtliga föreslagna 
skadebegränsande åtgärder.    
 
Utfyllnad av vattenområde  
Vid centrala Almön planernas utfyllnad i vattenområde för byggnation av 
konferensanläggning. Med dagens vattenomsättning kan det inte anses lämpligt att 
genomföra utfyllnad av delar av vattenområdet. Miljöavdelningen bedömer att 
effekterna av en utfyllnad inte är tillräckligt utredd. I MKB’n anges att en utfyllnad kan 
ha en viss positiv effekt för genomströmningen vilket miljöavdelningen finner föga 
troligt. Istället bedömer miljöavdelningen att risken för att kulverten sätts igen av 
bottenslam ökar. Skulle kulverten som idag är den begränsande faktorn ersättas av ett 
35 meter brett brospann skulle Lagunen kunna förvandlas till ett område med potential 
för betydligt högre naturvärden än idag. Det i sin tur ger motiv för att inte tillåta 
utfyllnaden då ett potentiellt marinbiologiskt viktigt område då delvis går förlorat.   
 
Småbåtshamn 
Lokaliseringen och effekterna av den nya småbåtshamnen måste utredas nogsamt. 
Den föreslagna platsen har utpekats som en av de lämpligaste av de, i planarbetet, 
utredda platserna. Detta betyder dock inte att den är lämplig. I närheten har ett 
konstgjort fisk- och hummerrev installerats till följd av detta har en ansökan om att 
freda området från fiske lämnats in (beslut har ännu ej tagits). En småbåtshamn måste 
följas av en konsekvensutredning hur denna kan komma att påverka de djur- och 
växtsamhällen som etablerat sig i och omkring revet.   
 
Området som omnämns som 3.1.5 i MKB’n (Norr om Myggenäs Båtförenings befintliga 
hamnanläggning) har visat sig ha mycket höga naturvärden. Bottensamhällena är i god 
kondition vilket medför en stor, svårkompenserad förlust om området tillåts 
exploateras. Vidare kan en utökning med fler bryggor ha negativ påverkan på 
vattenomsättningen i området. 
 
Skydd för Västkustros och övriga naturvärden 
Västkustrosen ska skyddas i planen. Det är viktigt att skyddet får juridiskt legitimitet. 
För det området (1) som har högst naturvärde och som kräver mest skötsel, kan det 
vara ett alternativ att skapa ett kommunalt naturreservat. Det skulle då omfatta den 
mark som idag ägs av Tjörns kommun. För att tillgodose önskad omfattning av 
kompensationsåtgärder för naturvärden som förloras kan eventuellt ytterligare areal 
vara aktuell inom område 2.  
   
Inom pågående LONA-projekt ”Räddningsåtgärder för bestånd av västkustros på 
Almön” ingår att specificera hur biotopen för västkustros ska restaureras speciellt i 
område 1. Det kommer också att vara en grund för skötselplanen med avseende på 
biologisk mångfald i övrigt. Inför utformning av skötselplan bör samverkan ske med 
bland annat Tjörns Naturskyddsförening. 
 
Skötsel av områden utanför föreslagen skötselplan kan säkerställas genom 
naturvårdsavtal med markägare vilket torde vara tillräckligt för att åstadkomma 
hänsyn/åtgärder enligt Tabell 2. För västkustros i dessa områden gäller det framför allt 
att buskarna skyddas i de skogsbryn där de i nuläget står på ett sätt som passar arten. 
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I övrigt ställer sig miljöavdelningen bakom de förslag på skadebegränsande åtgärder 
som lyfts fram i MKB’n för de landbaserade naturvärdena. Det är viktigt att de olika 
aktörernas roller i planen lyfts upp så att ansvaret för naturvärdena görs tydligt. 
 
Miljöavdelningen ställer sig även bakom förslagen på skadebegränsande åtgärder för 
de marina naturvärdena. Dock önskar miljöavdelningen understryka följande; för Södra 
Almön och Tjörns entré bör muddring inte tillåtas genom grundområde. 
Miljöavdelningen vill även framhärda den stora vinst som kan komma av att öppna upp 
kulverten mot lagunen. Inte bara bättre förutsättningar för djur- och växter uppnås utan 
området kommer upplevas som trevligare utan återkommande algblomningar som 
både ser och luktar otrevligt. Vid Norra Almön avstyrks en planbestämmelse som 
medger utbyggnad av småbåtshamnen på grund av höga naturvärden.   
 
Friluftsliv 
Miljöavdelningen ställer sig även bakom förslagen till skadebegränsaden åtgärder för 
försämrade förutsättningar för friluftslivet som anges i MKB’n. 
 
Strandskydd 
Miljöavdelningen ställer sig frågande till om fri passage verkligen kan uppnås på Södra 
Almön väster om färjeläget nedanför flerfamiljshusen. Husen, om de tillåts byggas så 
höga, kan komma att ge en avhållande effekt som kräver många antal meter för att 
säkerställa fri passage. Ytan som avsätts som fri passage måste planeras mycket 
noggrant för att verka inbjudande för allmänheten.  
 
Miljöavdelningen anser att det vore intressant att resonera kring om strandskyddet kan 
återinföras inom vissa delar av campingen. Förslagsvis vid de planerade 
campingstugorna. På så vis motverkas privatiserande inslag och ianspråktagande av 
hemfridszoner men även att campingstugorna med tiden övergår till att utgöra mer 
permanent boende.  
 
Miljöavdelningen ställer sig bakom de förslag till skadebegränsande åtgärder som 
anges i MKB’n för strandskyddet. I övrigt kommenteras strandskyddsfrågan under 
respektive rubrik där det har ansetts nödvändigt. 
 
Landskapsbild 
Miljöavdelningen ställer sig bakom de förslag till skadebegränsande åtgärder som 
anges i MKB’n för landskapsbilden. Dessutom bör framförallt flerfamiljshusen 
utvärderas. De kommer upplevas påtagligt främmande i miljön dessutom kommer det 
bli svårt att tillgodose en fri passage vad gäller strandskyddet.   
 
Några av husen som planeras på Mellersta Almön bryter horisontlinjen. Detta leder till 
att huskropparna upplevs som främmande element i naturmiljön och höjden bör 
anpassas till omgivande topografi.  
 
Kommentar: Noteras 
 
Exploateringsgraden 
Exploateringsgraden av området skall studeras i det fortsatta planarbetet. Det område 
som föreslås för upphävande av strandskydd skall också ses över.  
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En åtgärdsvalsstudie för Myggenäs korsväg tas fram under 2014-2015 av Trafikverket 
tillsammans med kommunen.  
 
Buller 
Bullerfrågan skall belysas ytterligare i det fortsatta arbetet.  
 
Teknisk försörjning 
Uppvärmning och övrig teknisk försörjning skall ske på ett hållbart sätt. En tydlig 
redovisning skall tas fram i nästkommande planskede.  
 
Dagvatten 
Ytterligare utredning beträffande VA-lösningar och dagvatten skall göras i det fortsatta 
arbetet.  
 
Utfyllnad av vattenområde  
Utfyllnad i vattnet vid centrala Almön skall utredas ytterligare i det fortsatta arbetet.  
 
Småbåtshamn 
Noteras, i det fortsatta arbetet skall konsekvenserna för bottenmiljön och det anlagda 
revet utredas.  
 
Skydd för Västkustros och övriga naturvärden 
Ett kommunalt huvudmannaskap för skötselområdet har diskuterats och skall utredas 
vidare i det fortsatta planarbetet. 
  
Strandskydd/ Landskapsbild 
Utformningen av flerbostadshusen och den allmänna platsmarken längs vattnet i söder 
skall förtydligas i det fortsatta planarbetet.  
 
På de delar av campingen som ingår i detaljplanen kommer strandskyddet omprövas 
enligt Miljöbalken 7 kap 18 g §.  

 
19. AB Insula, Lilla Brattön 1:2 och 1:3 
 
Yttrande angående förslag till detaljplan för Almöstrand, Tjörns entré i Tjörns kommun 
 
Som direkt berörd av detaljplanering av området vid Almöstrand har Insula AB fått 
förslaget på remiss.  
 
Företrädare för AB Insula har också varit närvarande vid öppet huskvällar som 
anordnats under maj 2014 av Tjörns kommun i Myggenäs centrum. 
 
Innehållet i planförslaget finns i planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta. Det 
finns även ett antal utredningar, som ligger till grund för planförslaget. Inom området 
finns stora naturvärden, riksintressen och strandskydd. 
 
Förslaget till detaljplan föreslår att strandskyddet skall upphävas för stora delar av 
planområdet. Motivet till detta är att exploateringen av Almöstrand bedöms som ett 
angeläget allmänt intresse för tätortsutveckling.  
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Detaljplaneförslaget innefattar uppförande av cirka 350 bostäder i form av 
flerbostadshus, radhus, parhus och enfamiljshus. I förslaget finns även etablering av 
olika verksamheter längs väg 160, utbyggnad av hamn och utveckling av Myggenäs 
korsväg samt Almöns camping. 
 
Insula AB har ett avtalsservitut för fastigheten Myggenäs 4:5 som är relaterat till att 
bolaget äger Lilla Brattön 1:2 och 1:3. Servitutet gäller brygga och angöringsplatser 
samt ramp för räddningsfordon. I anslutning till bryggan finns även en parkeringsplats 
för cirka 100 personbilar. 
 
Bakgrund 
 
Öarna Lilla Brattön och Källön ägs av "SKF:s Arbetares Förening Lilla Brattön" genom 
det helägda AB Insula.  
 
Lilla Brattön donerades i december 1926 till arbetare och tjänstemän vid Svenska 
Kullagerfabriken AB av Sven Wingquist - en av SKF:s grundare. Källön donerades till 
föreningen på Wingquists 70-årsdag 1946. 
 
Från år 1928 och framåt färdades föreningens medlemmar oftast med tåg från 
Göteborg C till Stenungsund och därifrån med bl.a. passagerarfartygen "Hakefjord III" 
och "Stånkan" till Lilla Brattön. Numera är det "M/S Granita II", som upprätthåller 
förbindelserna med ön från Stenungsund och Almön. 
 
När Almöbron togs i bruk 1960 för trafik till och från Tjörn kunde föreningens 
medlemmar parkera sina bilar i anslutning till den brygga, som föreningen anlagt vid 
den södra delen av Almön mittemot Lilla Brattön. Numera är parkeringsplatser, brygga 
och ramp for räddningsfordon på Almön for boende på och gäster till Lilla Brattön 
avgörande för verksamhetens fortsatta drift. 
 
Genom avtal mellan föreningen genom AB Insula och dåvarande Statens Vägverk fick 
Vägverket bygga Almöbrons fästen och vägbank på den av föreningen ägda Källön. 
Föreningen medverkade därvid aktivt till att de boende på Tjörn fick broförbindelse med 
fastlandet.  
 
Ställningstagande till förslag till detaljplan for Almöstrand, Tjörns entré.  
 
Förslaget till detaljplan inskränker väsentligt på föreningens intressen i området söder 
om väg 160, som är Almöns entré till Lilla Brattön.  
 
Omfattning och utformning av det planerade bostadsområdet på bl. a. fastigheten 
Myggenäs 4:5, som Tjörns Bostads AB under 2013 förvärvade av Tjörns kommun, 
väcker farhågor om tillgänglighet för parkeringsplatser, brygga och ramp for 
räddningsfordon. 
 
Förslaget att strandskyddet skall upphävas i det aktuella området på södra Almön är 
inte acceptabelt - åtminstone inte för fastigheten Myggenäs 4:5. 
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Vi förutsätter att det fortsatta detaljplanearbetet i betydligt större utsträckning än hittills 
tar hänsyn till föreningens legala intressen av att få ha södra Almön, som en entré till 
Lilla Brattön. 
 
Kommentar: noteras och beaktas. Lilla Brattöns behov av parkering, ramp och brygga 
har varit en känd förutsättning i framtagandet av samrådsförslaget. I det fortsatta 
planarbetet ska förslaget ses över på en mer detaljerad nivå och ramp, brygga och 
tillkommande p-platser för besökande redovisas tydligt. Att planen medger utveckling 
av platsen kring färjeläget med bryggpromenad och verksamhetslokaler bedöms som 
en positiv utveckling för platsen som entrépunkt till Lilla Brattön. Allmänhetens tillträde 
till området kring färjeläget är av stor vikt och en grundförutsättning för det fortsatta 
planarbetet.  

 
20. Tjörnbro Park 
 
Yttrande över samrådshandlingar detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand. 
 
Tjörn kommun har upprättat förslag till detaljplan för Tjörns entré -Almöstrand 
Förslaget är ute för samråd och allmänhet och sakägare ges möjlighet att yttra sig. 
 
Konsultkedjan/Tjörnbro Park Camping ser positivt på planförslaget förutom i ett 
väsentligt avseende. Det gäller den södra delen av planförslaget söder om väg 722, 
tillfartsväg till Tjörnbro Park camping och tillfartsväg till vägverkets rastplats vid 
Tjörnbrofästet och tillika Restaurang Tjörnbron. 
 
Vi motsätter oss en exploatering av bostäder i den delen av planområdet av flera 
anledningar. 
 
Generellt anser vi att området är alldeles för litet för den exceptionellt höga 
exploateringsgrad som föreslagits i planen. Exploateringen gör att det rörliga friluftslivet 
kraftigt begränsas/slås ut. Tillgängligheten till strand och vatten omöjliggörs helt i den 
södra delen där bostadshus redovisas. 
 
Bostadshusen 7 våningar 6 och 5 våningar är alldeles för höga och dominerande. De 
förändrar den vackra landskapsbilden på ett mycket negativt sätt. Husen som föreslås 
blir en avvikande solitär i ett område som är inriktad mot turism, camping, bad, fiske, 
och rörligt friluftsliv. 
 
BOSTÄDER 
I samrådutställningen redovisas 124 lägenheter gällande 5 hus vilka är placerade 
söder om väg 722. 
 
(3 hus à 7 vån. + 1 hus à 6 vån. + 1 hus à 5 vån.) med en byggarea på 600 kvm per 
hus. 
 
En försiktig beräkning av den totala boendearean för dessa hus (med avräkning för 
väggar - trapphus etc .. ) ger en ca 16.000 kvm 
 
+ (3 hus x 7 vån x 500 kvm) 
+ (1 hus x 6 vån x 500 kvm) 
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+ (1 hus x 5 vån x 500 kvm) = 16.000 kvm 
 
REDOVISNINGEN i samrådsutställningen PÅ 124 LÄGNEHTER på 16000 KVM 
GER CA 130 KVM PER LÄGENHET. KNAPPAST TROVÄRDIGT - VERKAR 
ILLUSIONISTISKT. Vi utgår ifrån att lägenheter med mindre boyta planeras (normalt 
ca 75 kvm) Det gör att lägenhetsbeståndet blir uppåt 200 stycken. 
Man bör redovisa antalet lägenheter mer precist baserad på i vart fall storlekar på 70 
till 80 kvm. 
 
Det för oss osökt in på trafiksäkerheten 
 
TRAFIK/PARKERING 
 
Väg 722 blir en ren trafikfara, Man redovisar en ombyggd smal väg med 
parkeringsplatser belägna vinkelrät mot körbanan. Turistbussar - husbilar - 
husvagnsekipage kan knappt mötas. Direkt trafikfara uppstår i samband med ut och 
infart av bilar till de vinkelrätt placerade parkeringsplatserna. 
 
PARKERINGSPLATSER har inte redovisats tillräckligt i antal mot boendeytan på 
16.000 kvm som planeras i höghusen. 
Parkeringsbehovet för bostadshusen lär vara ca 250 platser om man utgår ifrån att 
bostadshusen utgörs av 70 till 80 kvm stora lägenheter. 
Småbåtshamn som redovisas utanför färjeläget lär behöva över ca 50 besöksplatser 
Konferenslokal vid gamla färjelägen lär behöva ca 50 platser 
 
Tillkommer parkeringsbehovet för Lilla Brattöns turist - campingverksamhet med 
uthyrning av stugor och besökare till restaurang och konferenslokaler på ön, ett behov 
på över 150 platser.  
 
Tillkommer parkringsbehovet för det rörliga friluftslivet vad gäller badgäster som badar 
på klippor på syd östra delen av fast Ävja 1:108 samt spöfiskarna och övrigt rörligt 
friluftsliv och besökare. Ca 50 platser. 
 
Således är behovet för det planerade området söder om väg 722 som rör bostäder  
-färjeläget - småbåtshamn - konferenslokal - badområde över 500 PAREKERINGS-
PLATSER. 
 
I plankartan har antalet parkeringsplatser för respektive objekt som här ovan beskriv 
inte redovisats. En redovisning av P-platser till respektive objekt är önskvärt. Det 
kommer att visa att stor brist på parkering föreligger. 
 
MILJÖ 
En överexploatering på detta lilla område söder om väg 722 med 7 våningshöga 
huskroppar för bostäder kommer att dominera landskapsmiljön 
mycket NEGATIVT. 
 
AV FEM HÖGHUS ÄR 3 AV HUSEN NÄRMAST FÄRJELÄGET PÅ PLANKARTAN 
REDOVISADE SOM ATT DE OCKSÅ KAN BYGGAS IHOP TILL EN ENDA 
BYGGKROPP PÅ 60 - 70 METER LÅNG med en byggarea på 1800kvm (se 
plankartan) 
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Dessa 3 hus tar bort all skärgårds vy och tillgängligheten för rörligt friluftsliv till 
strand/vatten. Mittemot dessa hus har Tjörnbro Park uthyrning av rum till turister - ca 
100 bäddar med utsikt över skärgården mot söder. De planerade bostadshusen tar 
fullständigt bort all sikt mot söder. Likaledes försvinner en stor del av den vackra 
utsikten från Rastplatsen Tjörnbron och Restaurang Tjörnbron mot söder. 
Bostadshusen med sin höjd på 7 våningar kommer att negativt dominera landskapet 
och närmiljön till Tjörnbro Park. På Tjörnbro Park som gränsar med sitt område till 
planområdet bedrivs det camping och turistverksamhet. 
 
Tjörnbro Parks verksamhet kommer att påverkas kraftigt om 7 våningshus byggs 
intill. 
 
VEM VILL TILLBRINGA SIN SEMESTER I EN LANDSKAPSMILJÖ SOM 
DOMINERAS AV HÖGA BOSTADSHUS? Vacker landskapsmiljö och turistvärden 
raderas i stort sett helt ut i planförslaget. 
 
På plankartan har en blå linje ritats in utanför strandlinjen. Man får intrycket av att 
denna blå linje skulle vara strandlinjen. 
Kontrollerar man på plats kan man konstatera att om man följer strandlinjen hamnar 
man delvis direkt i vatten med den föreslagna bebyggelsen. Detta till förfång för den 
känsliga havsmiljön (reproduktionsområde) som sträcker sig direkt söder om de 
planerade bostad husen. Ej är att förglömma att omfattande ålvandring sker i vatten 
väster och söder om det föreslagna planområdet. 
 
YRKANDE 
Konsultkedjan/Tjörnbro Park Camping yrkar att de föreslagna bostadshusen söder 
om väg 722 helt tas bort. I andra hand yrkas att de tre 7 våningshus (som kan 
sammanbyggas till en huskropp 60 till 70 meter lång) närmast färjeläget tas bort helt. 
De två husen 5 och 6 våningar placeras på parkeringsområdet väster om nuvarande 
läge med en sänkt bygghöjd till två tre våningar så att de passar in i omgivningen och 
landskapsbilden. Vi yrkar att kustremsan mittemot camping/turistområdet hålls öppen 
för turismen och det rörliga friluftslivet. 
 
VI REDAN NU FÄSTA UPPMÄRKSAMMA PÅ ATT OM PLANEN ANTAGES MED 
BOSTADSBEBYGGELSEN SÖDER OM VÄG 722 RÄKNAR VI MED ATT DET 
INKRÄKTAR KRAFITGT NEGATIV PÅ VAR VERKSAMHETEN MED 
FÖRSÄMRADE RÖRELSINTÄKTER. 
 
Vi har svårt att föreställa oss att någon vill tillbringa semestern i en miljö med 
bostadshus intill sig och med en utsikt som utgörs av en kuliss av bostadshus på 7 
våningar. 
 
Bifogar 
 
En bild tagen från våra semesterlägenheter som är belägna närmast planområdet 
väg 722. 
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En bild tagen från Restaurang Tjörnbron 
Vi kommer att inkomma med ytterligare synpunkter gällande planförslaget. 

 
Kommentar: Noteras 
 
Bostäder/Miljö 
Bebyggelsens omfattning och höjd skall studeras ytterligare i kommande planarbete. 
Förändringar kan komma att göras. Kommunen har dock inte för avsikt att precisera 
exakt hur många lägenheter som skall byggas, det skall finnas möjlighet till justering av 
förslaget inför byggnation. Vid handläggning av bygglov kommer antal lägenheter vara 
känt. Då kontrolleras att erforderlig parkering kan anordnas inom för ändamålet avsett 
område.  
 
Trafik/parkering  
Utformningen av gatumiljön för väg 722 samt parkeringsbehov, skall ses över 
tillsammans med bostadsbebyggelsen.  

 
21. Myggenäs 1:35 
 
Ärende: Yttrande om detaljplan för Almöstrand, Tjörns Entré 
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När undertecknad förvärvade fastigheten Tjörn Myggenäs 1:35 2013 fick jag 
upplysning från er att planen var stoppad och att det inte blir någon bebyggelse i 
området. Skälet var att jag ville ha ett sommarboende på en lugn plats utan 
närliggande bostäder som en kontrast till mitt vardagliga boende. Om planen går 
igenom faller denna miljö för mig och jag får avyttra fastigheten. I utsända handlingar 
framgår det att min fastighet har ett olokaliserat servitut. Detta servitut är ett official 
servitut på min dricksvattenbrunn. Denna är belägen på föreslagen tomtmark markerat 
på bilagd karta. Vidare finns elledning längs vattenledningen. 
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Som ett förslag så godkänner jag detaljplanen i det fall jag erhåller kommunalt VA utan 
anslutningskostnader och att det blir en liten kompensation för att jag ånyo får söka mig 
en plats som ger mig den miljö jag förväntade mig när jag köpte denna fastighet.  
 
Kommentar: Noteras, servitut och ledningsrätter kommer redovisas i planens 
nästkommande skede.   

 
22. Norlander Almön AB 
 
Det var intressant att diskutera framtidsplanerna för Almön och samtidigt se modellen 
för planerna som tagits fram. 
 
För campingens del är det i första hand de tänkta nya byggnaderna som ligger i 
anslutning till entrén och det stora servicehuset för campingen som vi tycker behöver 
flyttas. 
 
Vid öppningen av campingen runt påsk och vid större helger som Valborg, Pingst mm 
och i synnerhet midsommar är det väldigt mycket trafik och trångt runt entrén, 
parkeringen och servicehuset. Vidare kommer det mycket gäster till de boende på 
campingen under denna tid. Detta tror vi kommer att innebära stora störningar för de 
som skall bo i de tänkta nya husen som vi indikerat på bifogade plan. 
Fr o m midsommar och till mitten av augusti besöks campingen av campare från olika 



 
 
 

 
 
 

43(51) 

håll för kortare campingperioder ex 1-3 dagar. Ofta blir det då kö in till campingen för 
incheckning och periodvis kan köerna vara både 100 och 200 m långa. Ett ekipage 
som skall in på campingen är ofta mellan 10 och 20 m långt. Detta tar stora ytor i 
anspråk vilka måste finnas innan entrén och före incheckningen. 
 
Således ber om att dispositionen av marken och vägen till campingen justeras så att 
ovanstående behov kan tillgodoses. 
 
Kommentar: Noteras, ytbehovet vid infarten till campingen skall studeras vidare i det 
kommande planarbetet. Justeringar beträffande byggrätternas placering närmast 
infarten till campingen skall övervägas.  

 
23. Myggenäs 1:6 
 
Ref. Detaljplan för Almöstrand, Tjörns entré 
Ref. Min sons samtal med Frida Forsman. 
 
Mitt yttrande angående planen avser den del av Myggenäs 1:6 som ligger på 
sluttningen öster om den planerade Närvärme-centralen, på mellersta Almön. Från 
tomtgräns för Mällby S:1 tom tomtgräns Myggenäs 2:9. 
 
Denna del är idag klassad som friluftsområde och används av campingbolaget för 
uppställning av husvagnar. 
I den nya planen är det fortsatt friluftsområde och jag skriver för att betona vikten av att 
det även i fortsättningen kommer att erbjudas möjlighet till oförändrad uppställning av 
husvagnar.  
 
Min son hade ett samtal med Frida och han förstod att det inte ingår förändringar av 
användningen av området i planen, men jag väljer - på förslag från Frida – att skriva 
detta yttrande.  
 
Kommentar: Noteras  

 
24. Myggenäs 9:1 
 
Detaljplan Almöstrand 
 
Undertecknad ägare av fastigheten Myggenäs 9:1 vill härmed invända mot föreslagen 
plan. 
 
Vi avser att exploatera vår fastighet och har nu noterat att den föreslagna planen 
omfattar del av vår mark. Detta kan negativt påverka våra framtida utbyggnadsplaner. 
 
Kommentar: Noteras, den del av Myggenäs 9:1 som ingår i planområdet ligger inom 
vägområde för Trafikverkets vägar 160 och 169. Vägen är föremål för en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som utförs av Trafikverket i samarbete med kommunen 2014-
2015. Fastighetsägaren till Myggenäs 9:1 kommer kontaktas i denna process. 
Resultatet av åtgärdsvalsstudien kommer inarbetas i planen inför granskningsskedet. 
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25. Mällby S:1 
 
Vi ser det positivt att området för båtplatser utökats på samfälligheten och ser gärna att 
det finns utrymme för ytterligare utökning. 
 
Vi anser att skötselområdet som är inritat på vår samfällighet kan minskas med tanke 
på de få rosor som växer inom det området på endast två ställen. 
Vi ställer oss frågande till det som skrivits angående huvudmannaskap och ev. inlösen 
av mark. 
 
Vi motsätter oss att ovanstående område blir prickad mark. Om det blir prickad mark 
kan det inverka menligt på campingverksamheten. 
 
Vi anser att byggnaderna kring campingens entré ligger för nära entrén. 
 
Vi ställer oss frågande till att naturområde inritats på campingområdet där t ex lekplats 
idag finns. Denna lekplats avser campingbolaget att förbättra och utvidga. 
 
Kommentar: Noteras, skötselområdets drift skall utredas vidare i det fortsatta 
planarbetet.  
 
Samrådsförslaget innebär att skötselområde bildas på mark på Mällby S:1 där 
strandskydd råder och som i gällande byggnadsplan från 1985 är markerad som 
Allmän plats (parkmark). I samma byggnadsplan är campingområdet nästan 
uteslutande punktprickat, dvs mark som inte får bebyggas. Samrådsförslaget innebär 
att punktprickningen tas bort på del av Mällby S:1 och att byggrätt skapas för 
campingstugor.  

 
26.  
 
Yttrande ang. detaljplan på samråd ”Almö strand, Tjörns entré”. 
 
Ett förslag på 350 bostäder?! Är detta ett stort skämt? 
Tjörns kommun har planer på ökad bebyggelse. Om det enbart handlar om 
bostadsbrist, ja då finns det mycket annan tom mark på denna ö.  
Varför förstöra ett naturligt havsnära rekreationsområde som är av stort värde för 
boende inom och utanför Tjörn. Även för turister i och utanför Sverige. 
 
Att upphäva strandskyddet för delar av planområdet motsätter vi oss.  
 
Att dessutom komma med förslag om höghus är för oss ofattbart! 
 
Hur har man som beslutsfattare på Tjörn tänkt lösa trafiken till och från ön. Tjörnbron är 
idag mycket belastat och sårbar. Kanske skulle kreatörer och beslutsfattare själva 
provköra vid pendlingstider då det är mer eller mindre stop i trafiken p.g.a. Orust, Tjörn 
plus alla sommarpendlare som skall ut! 
 
Dags att planera för ytterligare överfart till och från fastlandet?! 
Kanske från södra delen av Tjörn. 
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1. Bifogar artikel från Stenungsund Posten 16/9 2011. 
 ”Bygg inte bostäder i turistmagneter”. 

2. Bifogar skrivelse från 2008 ang. ”Almöstrand” som vi tycker är 
tänkvärd och lika aktuell 2014 

 
Kommentar: Noteras. Detaljplanen går i linje med den politiskt beslutade 
översiktsplanen 2013 samt tätortstudien Almösund-Myggenäs-Almön. Platsen har 
bedömts som lämplig för exploatering med en stor andel lägenheter. Detta på grund av 
att det råder brist på lägenheter i Myggenäsområdet och efterfrågan är stor. 
Pendlingsläget till Stenungsund och Göteborg ger goda förutsättning för att öka ett 
hållbart resande med kollektivtrafiken. Hushöjder och exploateringsgrad för TBAB:s 
byggnation skall studeras ytterligare i det kommande planarbetet.  
 
Trafikverket arbetar tillsammans med kommunen nu på att ta fram en 
åtgärdsvalsstudie med förbättringsåtgärder för Myggenäs korsväg. 
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27.  
 
Angående Almöstrand samt Myggenäs. 
 
Jag är ägare till Myggenäs 3:59 samt 3:53. Jag tycker att det lagda planförslaget är helt 
förkastligt. Här vill man då förtäta bebyggelsen i och runt Myggenäs ytterligare, vilket 
jag tycker är helt fel. Jag förstår inte hur man ens kan lägga fram ett sådant här förslag. 
Här vill man då bygga sönder skärgårdsmiljön med höghus, villor samt parhus. 
 
Upphäva strandskydd, muddra hamninlopp, utföra stora markarbeten, vilket är helt fel i 
min mening. Varför kan man inte bygga med vett och balans. Höghus passar knappast 
in i skärgårdsmiljö. Upphävande av strandskydd främjar knappast allmänhetens tillgång 
till vatten och kustområden. Det finns allt för många frågetecken kring detta planförslag 
idag, och ingen har några konkreta svar att komma med. En fråga är hur många 
boende vill man ha på Tjörn? I nuläget har man gått om Orust kommun när det gäller 
befolkningsmängd. Därtill ska man ha i åtanke att Orust kommun är mycket större till 
ytan. Hur mycket klarar infrastrukturen på Tjörn av. Vilka bygger man för, det är 
knappast Tjörns ungdomar som man har nämnt tidigare. Det finns inte många 
ungdomar som kan betala 2 miljoner i insats plus hyra för en tvåa med havsutsikt och 
egen båtplats. Sedan har vi vattenfrågan, varför kopplar man på ytterligare abonnenter 
när vattennätet är underdimensionerat och eftersatt. Hela vattennätet behöver ersättas 
då det är gammalt och dåligt. På sommaren går man ut och uppmanar folk att vara 
sparsamma med vattnet då det finns en allt för dålig backup. Det är ju på sommaren 
som det går åt mest vatten med alla sommargäster och turister, vilket är helt naturligt. 
Som jag ser det verkar det som om Tjörns kommun tävlar med Stenungsund kommun 
angående befolkningsmängd. Jag har läst att Tjörns kommun har ambitioner att öka 
befolkningsmängden till 20.000 invånare inom en femårs period. Ta då 20.000 
fastboende plus alla sommargäster och turister sommartid vilket man minst kan räkna 
det dubbla, alltså över 40.000 personer. Lika mycket som en medelstor svensk stad på 
vår lilla ö. Det är inte hållbart i längden. En annan viktig fråga är trafiken i och runt 
Myggenäs/Almön, vilket man inte lagt någon större vikt vid. Vi har en bro som har varit 
underdimensionerad i 10 år nu, och man gör inget åt saken utan man fyller bara på 
med ytterligare folk. Vi har en tunnel mot Stenungsön som är för liten, vilket resulterar i 
att lastbilar är tvungna att gå ut över mittenlinjen för att inte skrapa i taket på tunneln. 
Detta anser jag är förenat med livsfara för medtrafikanter. Sommartid tar det i snitt över 
en timme att åka Stenungsund-Tjörn varje dag. Vilket är helt fel anser jag, denna resa 
borde ta 10 minuter. 
 
Denna situation uppstår pga den fruktansvärda hårda belastning som det är på 
Tjörnbron. Sedan har vi dom tunga transporterna som har ökat pga att Wallhamn har 
expanderat sin verksamhet. Det är också mycket specialtransporter till Wallhamn. Dom 
här specialtransporterna gör att man måste stänga av bron när dom ska ut, vilket 
resulterar i fruktansvärda köer. Jag anser man inte skulle bygga en enda bostad till 
förrän man har utrett trafikfrågan ordentligt. Jag tycker att man från kommunens sida 
borde föra en dialog och lyssna till sina invånare, istället för att köra över dom. 
 
Det är väldigt konstigt när man tittar på det här planförslaget med en privatpersons 
ögon. Tjörns kommun kan tydligen bygga vad som helst, hur som helst och var som 
helst. Jag anser att Tjörns kommun har ingen vett och skam i sitt handlande. Det finns 
tydligen inga lagar regler eller hinder från kommunens sida. Jämför man med vad en 
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privatperson får bygga så är det väldiga skillnader, då plötsligt är det väldigt hårda 
restriktioner beträffande färg, form, utseende och miljöpåverkan. Som kommunen 
själva säger på sin hemsida att det ska smälta in i den bohuslänska landskapsbilden, 
men detta gäller tydligen inte kommunen själva utan bara privatpersoner. Mycket 
märkligt då man inte lever som man lär. Som jag ser det så håller man på att bygga 
sönder hela ön, känslan att bo på landet kommer att försvinna helt. Jag och flera 
boende på Myggenäs tänker att överklaga detta så långt det är möjligt. Jag tänker även 
att motarbeta detta på det politiska planet då jag ämnar att kandidera till 
kommunfullmäktige i Tjörn kommun för Sverigedemokraterna. 
 
Kommentar: Noteras, det politiska målet för befolkningsökning på Tjörn är 2000 
bostäder t.o.m. år 2025.  
 
Platsen har i tidigare tätortsstudie samt i kommunens översiktsplan 2013 bedömts som 
lämplig för exploatering med en stor andel lägenheter. Detta på grund av att det råder 
brist på lägenheter i Myggenäsområdet och efterfrågan är stor. Pendlingsläget till 
Stenungsund och Göteborg ger goda förutsättning för att öka ett hållbart resande med 
kollektivtrafik. 
 
Trafik: Trafikverket är väghållare för väg 160 och 169. Trafiken kring Myggenäs 
korsväg och den tillkommande belastningen från nya bostäder utreds av trafikverket 
och kommunen under 2014-2015 i en åtgärdsvalsstudie. Här kommer olika 
utformningsalternativ att diskuteras.   

 
28.  
 
Angående flödet i dammen, (lagunen). 
 
I både ändar av detta sund finnes en tröskel som skall stoppa vattnet att rinna ut på 
lågvatten när det blir ebb. Detta har fungerat mycket bra, under dom 50år jag bott här 
och de senaste 18 åren när jag var aktiv ålfiskare. Dammen är den bästa 
barnkammaren för ål på hela västkusten i sliet (algerna) fanns ca 400 kg små ål av 
dessa var ca 40 kg användbara resten gick i sjön för tillväxt. 
 
Ökar man vattenflödet kanske en del flyttar på sig, men hela massan är förbunden med 
botten och där kommer att ligga kvar ändrar man sedan vatten nivåer och torr lägger 
dammen var gång det är ebb vid lågvatten, träder en fruktansvärd rötprocess igång och 
lukten blir olidlig.  
 
Flyttar sig sliet norrut i båthamnen blir snart liv på båtägarna som får igensatta 
propellrar och blir mer eller mindre manöver odugliga, detta är en mycket stor 
säkerhetsrisk, som en kommun ej bör ta. 
 
Vattnet söderut utanför vägbanken finnes vid vissa tillfällen stora mängder slit det är lite 
beroende på vädret. Det bildas i fint och lugnt sommarväder och ger sig på drift i 
kraftiga stormväder. 
 
Jag vädjar till Er att inte ändra flödet i dammen ålfisket kan komma igång igen och då 
behövs den som den är.  
När man la ned extra rör i banken till lilla Askerön gick ålfisket ned med ca 80%. 
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Hälsningar  
(författare till yttrande 28), som fiskat ål i dessa vatten i 18 år, och det var ett helt 
fantastiskt fiske vissa tider på året, vi lämnade ca 10 ton per vecka i Almösund under 
de bästa veckorna.  
 
Kommentar: Noteras, beroende på vilken inriktning det fortsatta planarbetet tar 
kommer eventuellt ytterligare marinbiologiska utredningar utföras.  

 
29. Sångtext  
 
Längs klipporna vid havet vill jag styra mina steg 
där ännu ingen tjänsteman har ritat ut nån väg 
Där vinden blåser lekfull och yster där jag går 
på stenarna som trotsat allt i många tusen år 
 
Där vågor jagar på mot land och vältrar för min syn 
och stress känns lika fjärran som stjärnorna i skyn 
Jag vet att allt omkring mig där det vill mig bara väl 
och trots all storm och karghet är det balsam för min själ 
 
Ty själen är en flykting 
i vårt computer-Iand 
och snart föds mänskor 
utan själ 
med kontokort i hand 
Mr Deadline har sin business i en ball och helschyst nisch 
Han behöver inte havet men han har det på affisch 
Och framgång har han samlat som prylar i en hög 
och han glider genom staden men vid stranden står han trög 
För vad vet väl han om havet och all dess ödslighet 
Digitalt sett är han säker men på livet går han bet 
Mr Deadline, Mr Deadline får jag låna dig en stund 
innan skutan som du seglar med din image går på grund 
 
Kan du tänka dig att havet 
gör dig både rik och snäll 
Skall vi säga att 
vi träffas 
ner i viken nu i kväll 
 
Där vinden blåser lekfull och yster där vi går 
på stenarna som trotsat allt i många tusen år. 
 
Ur albumet Till den det vederbör med Musikgruppen KAL från 
1994. (Malte: Sång, gitarrer och bas, Christer: Fottramp, Bosse: 
Gitarr) 
 
Kommentar: Noteras 
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30. Vykort 
 
Förstör ej vår skärgårds ö.  
Har flyttat för att slippa  
höghus. Bor nära bron. 
Ingen vill se 7 vån. 
 i ett fiskar samhälle. 
Tänk om!  
 
Kommentar: Noteras 

 
 


