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Sammanfattning

Beskrivning av planen

Tjörns kommun har arbetat aktivt med planläggning av Almön och Tjörns entré sedan 
2007. Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort. 
Planen syftar till att skapa förutsättningar för en modern naturnära skärgårdsmiljö 
med en blandad bebyggelse. Detaljplanen ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse och 
näringsverksamhet på Almön samt skapa en tydlig entré till Tjörn och förstärka längs 
med Almöns stränder, vilket är en viktig del för att öka attraktionskraften för både 
boende och besöksnäringen.  Detaljplanen ger möjligheterna för att uppföra cirka 350 
bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och mindre villor. Planen kommer 
utöver bostäder även att innehålla byggrätter för verksamheter, som småskalig handel, 
café, restaurang mm. Även en utbyggnad av småbåtshamn möjliggörs på södra Almön 
och två lägen för bastubyggnader. Planen kommer även att innefatta gator, gång- och 
cykelvägar längs med vattnet genom området samt ytor för rekreativa ändamål. 
Planområdet omfattar 60 hektar.

Konsekvensbedömning

Tjörns kommun har gjort bedömningen att detaljplanen innebär en betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall därmed upprättas. 
MKB:n är framtagen inför samråd av detaljplanen för Tjörns entré och Almöstrand, 
Tjörns kommun. Här sammanfattas konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet som 
detaljplanen på Almön kan ge upphov till. Jämförelse görs mellan huvudalternativet, 
den potential som finns med huvudalternativet kombinerat med föreslagna 
skyddsåtgärder samt nollalternativet. Negativa konsekvenser redovisas med orange 
färg, positiva konsekvenser med gul färg. Ingen konsekvens med vit färg.

Huvudalternativ
påverkan – konsekvens

Potential huvudalt. med föreslagna 
åtgärder 
påverkan – konsekvens

Nollalternativ
påverkan – 
konsekvens

NATURMILJÖNATURMILJÖ

I planen säkerställs skötsel på norra 
Almön med högst naturvärden men 
påverkar naturmiljöer negativt i andra 
områden.

Måttliga negativa konsekvenser

Planen säkerställs till skötsel på norra 
Almön och tar stor hänsyn till 
trädmiljöer i exploateringsområdena 
samt skötsel i övriga naturmiljöer.

Små till måttliga positiva konsekvenser

Innebär pågående 
igenväxning. 

Måttliga negativa 
konsekvenser

MARINBIOLOGISKA VÄRDENMARINBIOLOGISKA VÄRDENMARINBIOLOGISKA VÄRDEN

Planen kan bebyggas utan att 
genomströmningen till Almösund 
förbättras.

Grundområde med ålgräsängar riskerar 
att försvinna.

Upp till stora negativa konsekvenser 

Planen kan innebära förbättrad 
genomströmning i Almösund. Att 
bygga bostäder kan öka incitametet 
för detta. Övergödning och syrefria 
bottnar kan ersättas med goda 
livsvillkor för marina organismer.

Om grunda bottnar med ålgräs 
försvinner kan de kompenseras.

Upp till stora positiva konsekvenser

Gammal detaljplan 
medger utbyggnad av 
småbåtshamn i 
grundområde med 
ålgräsängar.

Upp till stora negativa 
konsekvenser
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Huvudalternativ
påverkan – konsekvens

Potential huvudalt. med föreslagna 
åtgärder 
påverkan – konsekvens

Nollalternativ
påverkan – 
konsekvens

REKREATION OCH FRILUFTSLIVREKREATION OCH FRILUFTSLIVREKREATION OCH FRILUFTSLIV

Planen innebär att de viktigaste 
områdena för rekreation och friluftsliv 
kommer att skyddas och skötas.

Små negativa konsekvenser

Med de föreslagna skadebegränsande 
åtgärderna kan gångstråk i 
bostadsområdena skapas med mer 
naturkaraktär och kvartersmark 
minimeras. Större områden som 
omfattas av skötsel.

Måttliga positiva konsekvenser

Innebär pågående 
igenväxning.

Små negativa 
konsekvenser.

LANDSKAPSBILDLANDSKAPSBILDLANDSKAPSBILD

Påverkan på landskapsbilden är 
betydande genom den stora 
exploateringsgraden. Vissa 
anpassningar till landskapet är 
reglerade i planen.

Stora negativa konsekvenser

Med föreslagna skyddsåtgärder bland 
annat ett gestaltningsprogram kan 
bebyggelsen i större grad anpassas till 
karaktären i området och planens 
påverkan på landskapsbild och 
uppfattningen av landskapet mildras.

Måttliga negativa konsekvenser

Inga konsekvenser

STRANDSKYDDSTRANDSKYDDSTRANDSKYDD

Stora ytor strandskyddad mark behöver 
upphävas i planen och strandmiljöerna 
byter karaktär från naturmark till 
bebyggda områden utom på norra 
Almön.

Stora negativa konsekvenser

Med föreslagna skyddsåtgärder kan 
bättre tillgänglighet skapas i 
exploateringsområdena och behovet 
av upphävande av strandskydd 
minimeras.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Inga konsekvenser

HÄLSA OCH SÄKERHETHÄLSA OCH SÄKERHETHÄLSA OCH SÄKERHET

Buller
I planen planeras byggnader som kan 
överskrida miljökvalitetsnormer för 
utomhusbuller längs väg 160. Dock 
kommer ej bostäder att planeras om 
gränsvärden överskrids. Även med 
anpassning kan utomhusbullret vara 
störande, särskilt under sommartid

Måttliga-stora konsekvenser

Med fortsatta bulleranalyser kan 
anpassning av bebyggelsen göras så 
att gällande riktvärden för buller kan 
hållas i alla bostäder. Utomhusbullret 
kan dock vara störande även under 
riktvärdena, särskilt sommartid.

Måttliga negativa konsekvenser

Inga konsekvenser

Trafik och säkerhet
Hänsyn har tagits i planeringen och 
åtgärder för att minimera risker kring 
väg 160/169. Vissa hus är placerade 
inom 150 meter från väg 160. För 
dessa ska fördjupade utredningar göras 
och skyddsåtgärder föreslås.

Små negativa konsekvenser

Hänsyn har tagits i planeringen och 
åtgärder för att minimera risker kring 
väg 160/169. Vissa hus är placerade 
inom 150 meter från väg 160. För 
dessa ska fördjupade utredningar 
göras och skyddsåtgärder föreslås.

Små negativa konsekvenser

Inga konsekvenser

Föroreningar på land och i vatten
Ökad belastning av näringsämnen i 
lagunen till följd av dagvatten från 
bebyggelseområden.

Små negativa konsekvenser

Med bättre genomströmning kan 
övergödningsproblemen minska.

Små negativa konsekvenser.

Små konsekvenser
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Huvudalternativ
påverkan – konsekvens

Potential huvudalt. med föreslagna 
åtgärder 
påverkan – konsekvens

Nollalternativ
påverkan – 
konsekvens

Stigande vatten vid 
klimatförändringar och extrema 
vädersituationer
Planen har tagit hänsyn till de höjder 
som rekommenderas med anledning av  
klimatförändringar och verksamheter 
och bostäder byggs på 
rekommenderade höjder över 
havsnivån. Bebyggelse, parkering mm 
byggs dock på låglänt mark som kan 
påverkas av översvämningar och 
stigande vatten. 

Små till måttliga konsekvenser

Små till måttliga konsekvenser Inga konsekvenser

RIKSINTRESSE 4 kap. miljöbalkenRIKSINTRESSE 4 kap. miljöbalkenRIKSINTRESSE 4 kap. miljöbalken

Riksintresset är förenligt med 
tätortsutvecklingen på Almön

Små konsekvenser

Genom föreslagna skyddsåtgärder 
förbättras förhållandena för de 
värdena som omfattas av riksintresset

Små konsekvenser

Inga konsekvenser

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIVRIKSINTRESSE FRILUFTSLIVRIKSINTRESSE FRILUFTSLIV

Södra Bohusläns kust
Det kommer att uppstå påverkan 
genom förändring i landskapsbild och 
begränsningar uppstår på tillgänglighet 
för friluftsliv i den södra delen av Almön.
Remissförslag: Havstensfjorden
Strandskyddad mark upphävs kring 
Almösund.

Små konsekvenser p.g.a. att det är en 
liten negativ påverkan på värden som 
avses att bevaras på ett riksintresse.

Små konsekvenser p.g.a. att påverkan 
kan minskas genom föreslagna 
skyddsåtgärder på värden som avses 
att bevaras i och med riksintresset.

Inga konsekvenser

Samlad bedömning

Det finns flera positiva sidor av den planerade detaljplanen samtidigt som det finns 
viktiga miljöaspekter och aspekter inom hälsa och säkerhet som inte ännu är helt 
inarbetade i planen. Det finns nu god kunskap om miljöaspekterna då kommunen har 
genomfört ett flertal fördjupade utredningar under planprocessen. 

Det är nödvändigt att den kunskap som har kommit fram vad gäller 
strandskyddsaspekterna med natur och friluftsliv, landskapsbild samt hälsa och 
säkerhet får ytterligare uttryck i planen. Det är också en förutsättning för att medverka 
till måluppfyllelse för Tjörns kommuns egna planer och de nationella miljömålen.

Det finns god potential att genomföra skyddsåtgärder och arbeta in dessa i planen 
under granskningsskedet och reglera åtgärderna genom bestämmelser och 
exploateringsavtal. Därmed kan man på ett påtagligt sätt minska de negativa 
konsekvenserna som kan uppstå av den planerade bebyggelseutvecklingen på Almön.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Tjörns kommun vill utveckla tätorten Myggenäs i kommunens nordöstra del, se figur 
1. Som ett led i denna utveckling tas en detaljplan fram för Tjörns entré och 
Almöstrand. Planen har föregåtts av ett program, Tätortsstudie för Almösund, 
Myggenäs och Almön (2010). Parallellt med planen har en ny översiktsplan tagits fram 
som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013. 

Figur 1 Planområdets läge i nordvästra delen av Tjörn mellan tätorten Myggenäs och Tjörnbroarna. 

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

Tjörns kommun har gjort bedömningen att detaljplanen innebär en betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning skall därmed upprättas. Ett 
samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen den 11 maj 2012, där utredningsnivån, innehåll 
och avgränsning diskuterades.

MKB:n är framtagen inför samråd av detaljplanen för Tjörns entré och Almöstrand, 
Tjörns kommun. 
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Planhandlingarna består i sin helhet av: 

• Plankarta i skala 1:2500 (A1)
• Illustrationskarta
• Planbeskrivning
• Gestaltningsprogram
• Miljökonsekvensbeskrivning

1.2 Miljöbedömning

1.2.1 Syfte och innehåll

Alla detaljplaner ska miljöbedömas. Miljöbedömningens syfte är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas (6 kap. 11 § MB). I det fall 
kommunen genom en behovsbedömning finner att en plan kan medföra betydande 
miljöpåverkan skall miljöbedömningen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 

Genom miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och bedöms den 
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra (6 kap. 12 § 
MB). MKB:n ska också beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser kan 
minimeras eller undvikas. Detaljplanen som är huvudalternativet ska jämföras med 
rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn 
till aktuell kunskap, bedömningsmetoder, planens innehåll och detaljeringsgrad, 
allmänhetens intresse och att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med andra 
planer eller program (4 kap 34 § PBL, 6 kap. 12 § och 13 § MB). Innan en myndighet 
bestämmer omfattningen och detaljeringsgraden av en plan ska samråd ske med 
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen, en så kallad behovsbedömning. 

1.2.2 Metod

I metoden för miljöbedömningar ingår stegen behovsbedömning, avgränsning, analys, 
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning, antagande och uppföljning. MKB:n ingår 
i planhandlingarna för detaljplanen och är en del av beslutsunderlaget för den fortsatta 
planeringen. Kunskapsinsamling till miljökonsekvensbeskrivningen har skett genom 
besök på plats, inventeringar av detaljplanens område, särskilt framtagna utredningar, 
studier av översiktsplan och tidigare planer och annat kunskapsunderlag som Tjörns 
kommun tillhandahållit. I en process nära kommun och planförfattare har 
anpassningar gjorts kontinuerligt allteftersom ny kunskap tagits fram. 

Samråd har genomförts med Länsstyrelsen där utredningsnivån, innehåll och 
omfattning har diskuterats. 

Med utgångspunkt i omfattning, varaktighet och värde har följande fyra frågor 
besvarats och motiverats för alla miljöaspekter som konsekvensbedömts:
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1. Är påverkan negativ eller positiv?

2. Är påverkan bestående?

3. Hur stor är påverkan?

4. Hur stort värde har det som påverkas?

Konsekvenser har bedömts i en fyrgradig skala för såväl positiva som negativa 
konsekvenser. Där inget annat anges avses negativ konsekvens. I tabell 1 beskrivs 
förhållandet mellan värdet och påverkan. 

Tabell 1. Förenklad beskrivning av konsekvensskalan. 

Intressets värde
Betydande 

påverkan och effekt
Måttlig 

påverkan och effekt
Liten 

påverkan och effekt

Högt: Riksobjekt/ 
Nationellt värde

Mycket stora 
konsekvenser

Stora 
konsekvenser

Måttliga 
konsekvenser

Måttligt: Regionalt 
värde/ Kommunalt

Stora 
konsekvenser

Måttliga 
konsekvenser

Små- måttliga 
konsekvenser

Lågt: Lokalt värde/ 
Kommunalt

Måttliga 
konsekvenser

Små- måttliga
konsekvenser

Små 
konsekvenser

1.3 Avgränsning

1.3.1 Avgränsning av alternativ

Alternativ till markanvändning har behandlats i arbetet med tätortsstudien och 
översiktsplanen på en strategisk och översiktlig nivå. Något annat 
lokaliseringsalternativ har inte tagits fram för planen. 

Under framtagandet av detaljplanen har flera olika alternativa utformningar 
diskuterats. MKB:n beskriver processen fram till föreslaget huvudalternativ. 

Två alternativ har konsekvensbedömts:

1. Planförslagets fulla utbyggnad.

2. Nollalternativet som redovisar konsekvenser av att Almön med kringliggande 
områden inte exploateras.

Läs mer om alternativen under rubrik 4 Planförlag och nollalternativ.

1.3.2 Geografisk avgränsning

Utredningsområdet för MKB:n omfattar Almön, delar av Almösund och området söder 
om väg 160, Tjörns entré, se figur 2. Det är de konsekvenser som genomförandet av 
planen kan ge upphov till som behandlas. Detta innebär att påverkansområdet för 
miljökonsekvenser kan vara större än utredningsområdet.
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Figur 2 Översiktskarta över planområdet och dess 
omgivningar. Viktiga platser och verksamheter som 
bedrivs i området.



1.3.3 Avgränsning av mil jöaspekter

Avgränsningen av vad som ska ingå i MKB:n inleddes tidigt i processen. Inför samråd 
med Länsstyrelsen togs ett underlag fram med förslag om avgränsning. 

Under planprocessens gång har avgränsningen justerats efter vad som framkommit i 
samrådet och efter den senaste kunskapen. Ett stort antal fördjupade utredningar har 
tagits fram för att få bättre kunskap, möjliggöra anpassningar av planen och ge ett 
underlag i konsekvensbedömningen, se tabell i bilaga 1.

Efter de inledande studierna bedömdes inga värdefulla kulturmiljöer påverkas. 
Kulturmiljö tas upp i planbeskrivningen men bedöms inte behöva behandlas i MKB:n. 
Riksintresse för väg 160 var inte med i avgränsningen och behandlas i 
planbeskrivningen. Grönstruktur var med som ett område som föreslogs behandlas 
särskilt i MKB:n. I och med framväxten av denna MKB behandlas frågor som rör 
grönstrukturen i avsnitten för naturmiljö (5.1), rekreation och friluftsliv (5.2) 
strandskydd (5.5) samt under riksintresse för friluftsliv (5.8). 

De miljöaspekter som förväntas kunna medföra betydande miljöpåverkan och som 
denna MKB behandlar är: 

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

Marinbiologiska värden: Höga marinbiologiska värden, lagunens 
vattenomsättning, kustvatten enligt Vattendirektivet.

Rekreation och friluftsliv: Höga värden för rekreation och friluftsliv.

Landskapsbild: Förändrad landskapsbild.

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

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

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

MKB:n behandlar även påverkan under byggtiden, kumulativa effekter och en 
avstämning mot nationella och lokala miljömål och miljökvalitetsnormer.
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2 Allmän beskrivning av området
Planområdet ligger i Tjörns kommuns nordöstra del, vid Tjörns entré och på Almön, se 
figur 2. 

Landskapet på Tjörns nordöstra udde utgörs av skogsklädda höjder, branta sluttningar 
och skyddade dalgångar och raviner. Det är i viss mån ett karakteristiskt bohuslänskt 
landskap, men det är idag mer skogbevuxet än vad som är typiskt. 

Genom planområdet går väg 160 med Tjörnbrons förbindelse till fastlandet, se figur 3. 
Vägen är en viktig transportled för farligt gods. Tätorten Myggenäs ligger i anslutning 
till planområdet och är en populär pendlingsort till Stenungsund och Göteborg, och 
även till andra grannkommuner. Tjörns kommun har tillsammans med Trafikverket 
byggt en bussterminal vid Myggenäs korsväg som invigdes 2013. Gång- och 
cykelvägarna som ansluter till Tjörns entré håller på att färdigställas. 

Figur 3. Tjörnbron fotograferat från Trafikverkets rastplats vid Tjörnbrons camping.

På Almön finns två campingar: Almö camping i nordost och Tjörnbrons camping på 
öns södra sida. En småbåtshamn ligger på båda sidor Almösund och i anslutning till 
den finns en gångbro som binder ihop Almön med Myggenäs, se figur 4. I sydväst 
finns en pendelparkering och en bussterminal, Tjörns entré. Färjeläget med båtar till 
lilla Brattön ligger på södra Almön, längs med väg 722 som leder upp till Trafikverkets 
rastplats och entrén till Tjörnbrons camping. 
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Almön har en rik natur med stor variation. Den består av strand- och betesängar, 
hällmarker, skog med talldominans och mindre områden med lövskog. På norra och 
nordvästra delen av ön finns de högsta naturvärdena.  Här finns den starkt hotade 
(rödlistad, kategori EN) västkustrosen (Rosa elliptica ssp. inodora), vars utbredning i 
Sverige är begränsad till några få lokaler utmed västkusten. Bestånden på Almön är 
bland de individrikaste i landet. 

Almösund och vattenområdena runt Almön har delvis höga marinbiologiska värden. I 
de grunda havsbottnarna både i norr och i söder växer ålgräs.  I sundet norr om väg 
160 finns en övergödningsproblematik kopplat till det grunda vattendjupet och låg 
vattengenomströmning. 

Almön är ett viktigt område ur rekreationssynpunkt, både för Myggenäsborna och för 
besökande (Tjörns kommun, 2010). Almön räknas till tätortsnära natur för Myggenäs. 
Området är av stort värde för det rörliga friluftslivet.

Figur 4. Gångbron från Myggenäs till Almön

Myggenäs, Almösund och Almön omfattas, liksom större delen av Bohuslän, av 
Miljöbalkens särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap. 1 § MB). Strand- och 
vattenområdet söder om väg 160 är utpekat som riksintressant för friluftslivet (3 kap. 6 
§ MB). Det tillhör ett större område som sträcker sig från denna innerskärgård, ända ut 
till öppna havet, längs hela södra Bohuslän, se figur 5. De delar av Almön och 
Almösund som inte utgörs av småbåtshamn och camping är idag strandskyddade.
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3 Planer och program

3.1 Översiktsplan 2013

En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 16 maj 2013. Översiktsplanen har 
fyra strategiska frågor som utgångspunkt (1) Tjörns roll i regionen, (2) 
Bebyggelsestruktur och utveckling, (3) Det goda livet och (4) Det robusta samhället. 
Strategierna beskrivs och kommunens inriktning inom varje område sammanfattas. 
Planen stödjer många av dessa inriktningar, se bilaga 2.

Kommunens önskan är att öka befolkningen och antalet åretruntboende. 
Översiktsplanen föreslår en utbyggnad med upp till 2 000 nya bostäder fram till år 
2025. Detta innebär en planberedskap på upp till 150 bostäder per år. Inom 
Myggenäsområdet bedöms 450 nya bostäder kunna byggas. 

En av översiktsplanens huvudfrågor är hur kommunen kan utveckla relationen till och 
samverkan med regionen. I 
Göteborgsregionens strukturbild, 
som är en viktig utgångspunkt för 
kommunens översiktsplan, 
betonas vikten av att tydligare 
knyta Tjörn som en västlig del av 
regionen (Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2008). 
Kommunen har tagit fram en egen 
strukturbild för Tjörn med ett 
huvudstråk där transportsystemet 
och bebyggelsen ska samordnas 
(figur 6). 

Planområdet ligger i Tjörns 
nordöstra del med de bästa 
pendlingsmöjligheterna. 
Myggenäs är därför en strategiskt 
viktig plats för Tjörns utveckling i 
relation till regionen. Planen 
stödjer kommunens lokala 
strukturbild och ger ett bättre 
underlag för kollektivtrafiken.

Tjörns kommun vill utveckla ett 
samhälle som är robust och kan 
stå emot olika former av 
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störningar. Riskkällor ska identifieras och reduceras och om möjligt elimineras. Väg 
160 är ett av kommunens identifierade riskobjekt, då den trafikeras av en stor andel 
transporter med farligt gods. Klimatförändringarna är en av de mest aktuella frågorna 
i planeringen idag med betydelse för samhället. Den mest konkreta och akuta frågan 
att hantera är översvämningsrisker i samband med förhöjda havsnivåer. I det fall det 
uppstår önskemål eller behov av att lokalisera bostadsbebyggelse där det finns risk för 
översvämningar (zon 2-4) ska en riskanalys tas fram. Även konsekvenser av 
tillskapandet av hårdgjorda ytor bör belysas.

Tjörns natur- och kulturvärden är en resurs för både besökare och boende. En 
förutsättning för det goda livet är därför att bevara och utveckla dessa områden samt 
skapa en bättre tillgänglighet. Bevarandeområden med natur- och kulturvärden 
behöver göras tillgängliga genom gångstråk, cykelleder och strategiska 
parkeringsplatser. Värdefulla natur och kulturmiljöer ska beaktas i all planering och de 
ansvarsarter som pekas ut i naturvårdsprogrammet ska särskilt värnas. I 
naturvårdsprogrammet finns kommunens mål och åtgärdsprogram, se avsnitt 3.3 
Tjörns naturvårdsprogram. 

För att uppfylla strategin för det goda livet inom inriktningen ”natur- och 
kulturvärden” föreslås ett antal följduppdrag. De som är relevanta för detta 
planuppdrag är: 

• Skötselplan för tätorternas närnaturmiljö ska upprättas
• Regler ska upprättas för naturhänsyn i all planering
• Fördjupad utredning av utvecklingen av kommunens småbåtshamnar.

3.2 Tätortsstudie Almöstrand-Myggenäs-Almön 

Tätortsstudien har arbetats in i översiktsplanen men fungerar även som ett program 
för detaljplanen. Målet att skapa förutsättningar för nya bostäder i anslutning till 
Myggenäs samt att bevara och utveckla områdets gröna karaktär, utveckla ortens 
näringsliv, huvudsakligen med inriktning på besöksnäring, och att stärka områdets 
position som knutpunkt. Strategin är att skapa ytor vid vattnet, konkret innebär det att 
ge förutsättningar för en strandpromenad längs vattnet runt Almösund och Almön. 

Almösund utgör själva entrén till Tjörn. De särskilda värden som finns på 
platsen bör förstärkas och tas tillvara såsom närhet till natur, hav och 
rekreation, boende i högt läge med fria vyer och god service.”Det maritima, rekreativa 
boendet” kan användas som målbild för utvecklingen av området. Begreppet omfattar 
goda kommunikationer och service för de boende i området, bra bostäder för olika 
åldrar och behov men även utveckling av det som gör att samhället svetsas samman, 
som idrottsföreningar, gemensamma promenadstråk och mötesplatser. 
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I Myggenäsområdet finns det drygt 460 bostäder varav den absoluta merparten är 
friliggande villor, byggda på 60- och 70-talen. Området har en hög befolkningsandel i 
åldrarna 56 till 73 och låg andel i åldrarna 18 till 33. Eftersom det finns få alternativa 
boendeformer till en växande äldre befolkning tvingas man som äldre antingen att bo 
kvar i ett för stort hus eller flytta från orten. Detta gör att flyttkedjan bromsas upp 
eftersom få villor kommer ut på arbetsmarknaden. Färre barnfamiljer har då möjlighet 
att flytta till Myggenäs. Det kan vara orsaken till att befolkningen i Myggenäs minskar. 
För att nå målen om en ökad befolkning krävs det att efterfrågan på alternativa 
boendeformer för både äldre och ungdomar möts. Detta är också viktigt för den sociala 
hållbarheten.

I och med föreslagen utveckling planeras bostadsbebyggelsen öka från 460 bostäder till 
cirka 900. Föreslagen exploatering i tätortsstudien planeras att ske dels i anslutning till 
befintlig bebyggelse inne i Myggenäs och på mer oexploaterade ytor på Almön. Då ett 
viktigt mål för kommunen är att utveckla kollektivtrafiken gjordes studier på vilka 
områden inom Almösund-Myggenäs-Almön som man kunde nå genom att gå 10 
minuter, se figur 7. Studien visade att stora delar av Almön låg inom ett gångavstånd 

på mindre än 10 minuters 
promenad från antingen 
Myggenäs centrum eller 
Tjörns Entré vilket gör 
områdena attraktiva för 
bebyggelse som kommer 
att ge ett underlag för 
både kollektivtrafik och 
näringslivsutveckling.  

För exploateringsytorna 
föreslagna på Almön 
poängteras särskilt att det 
bör ske en varsam 
exploatering.

Tjörns entré utgör en 
strategisk punkt där 
kollektivtrafiken får en 
särskild betydelse. 
Området ska utvecklas 
med service och 
information för turism.
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Figur 7. Karta som visar område som ligger inom 10 minuters 
gångavstånd från både Myggenäs och Tjörns Entré (rosa område). 
Område som ligger inom 10 minuters gångavstånd från antingen 
Myggenäs centrum eller från Tjörns Entre’(streckad linje). 



3.3 Tjörns Naturvårdsprogram

Naturvården är en viktig del i utvecklingsarbetet inom Tjörns kommun (Tjörns 
kommun, 2008). Programmet har sin utgångspunkt i de nationella miljömålen. Utöver 
de nationella målen har Tjörns kommun särskilda mål, de som bedöms relevanta för 
planen anges nedan:  

1. Kommunen vill ta ett särskilt ansvar för naturtyper och arter som är typiska för 
Tjörn eller har en betydande del av sin utbredning här. 

2. Naturens upplevelsekvaliteter på Tjörn ska bevaras och utvecklas så att 
kommuninvånare och besökare även i framtiden har goda möjligheter till vistelse i 
en rik och varierad natur med Tjörns speciella kännemärken. 

I naturvårdsprogrammet pekas ett antal ansvarsnaturtyper och ansvarsarter ut. För 
dessa har kommunen ett särskilt stort ansvar att bevara biologisk mångfald. Med 
ansvarsnaturtyper menas naturtyper som trängts tillbaka kraftigt och fyller en särskild 
ekologisk funktion eller har en hög biologisk mångfald. Av de fem ansvarsnaturtyper 
som anges i planen finns tre av dem representerade inom utredningsområdet (1) 
grunda havsområden med ålgräsbottnar, (2) kustnära betesmosaiker och (3) 
havsstrandängar.

De ansvarsarter som valts ut är viktiga att bevara i sig, men indikerar också egenskaper 
i miljön som är viktiga för en rad andra arter. Västkustrosen är med på listan av 
ansvarsarter.

Flera av de åtgärder som föreslås av kommunen handlar om att bevara, inventera och 
informera om de ansvarsnaturtyper och -arter som pekats ut. Flera av åtgärderna ska 
även främja det rörliga friluftslivet. Man bör till exempel ta fram skötselplaner för 
tätortens naturnära miljöer (åtgärd nr 32).

I naturvårdsplanens objektbeskrivning har ett objekt placerats vid Almöns västra 
strand för västkustrosen. Objektet har utgått och finns inte ytterligare beskrivet. 
Kommunen har pekat ut saltholmarna och omgivande vattenområde söder om Almön 
till Område med unika naturvärden, klass 1 (Tjörns kommun, 2013 och 2008).

Kommunen har i Översiktsplanen angett som strategi att byggnation i de områden 
som pekas ut som klass 1, klass 2 eller klass 3 bör undvikas, se bilaga 2.

3.4 Detaljplaner

Planområdet omfattar en äldre byggnadsplan från 1985 på nordöstra Almön för bland 
annat campingverksamhet, småbåtshamn och friluftsbad. Byggnadsplanen föreslås 
delvis att ersättas av föreslagen detaljplan. 

På södra Almön finns ytterligare en byggnadsplan från 1985 för campingändamål. 
Markområdet ingår inte planförslaget. 
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4 Planförslag och nollalternativ

4.1 Platsval och alternativa lokaliseringar

I arbetet med framtagandet av Översiktsplan 2013 har Tätortsstudien för Almösund-
Myggenäs-Almön arbetats in i översiktsplanen och varit ute på samråd och utställning. 
Översiktsplan 2013 antogs av kommunfullmäktige 16 maj 2013. Planförslaget bygger 
på en lokal strukturbild som utgår från Göteborgsregionens strukturbild för regionen 
och där två lokala huvudstråk (väg 160 och 169) utgör en fortsättning för huvudstråket 
för kollektivtrafik från Göteborg till Stenungsund.

Översiktsplan 2013 bygger på en målsättning om att bygga för att stärka kollektivtrafik 
och även bygga i tätorter, för att ge underlag till en förbättrad service. Andra viktiga 
målsättningar har varit att skapa lokala arbetstillfällen för att minska resebehovet, att 
skapa ett mer varierat bostadsutbud samt att skapa förutsättningar för åretruntboende. 
Östra Tjörn har goda förutsättningar att uppnå alla dessa mål. Inom området 
Almöstrand/Tjörns entré sker planering av bostädet i den kollektivtrafiktätaste 
punkten i kommunen. Det är inte bara varierade bostadsformer utan även ett stort 
antal kvadratmeter verksamhetsyta.

I Tätortsstudien finns förslag på andra områden för bostadsbebyggelse. Dessa fyller 
delvis kommunens behov av nya bostäder och verksamheter i Myggenäs. Områdena 
på Myggenässidan ger främst möjlighet att bygga enfamiljshus/parhus och ett mindre 
antal flerbostadshus och fyller inte det stora behov av lägenheter som finns i området 
där medborgarnas medelålder är högst på Tjörn. De ses av kommunen därför inte som 
alternativ till denna plan. 

I förhållande till de krav och mål som finns bedöms inga andra alternativ finnas till 
planen. De områden som inte är föreslagna i tätortsstudien bedöms inte som ett 
alternativ, eftersom frågan utreddes noggrant i samband med framtagandet av 
tätortsstudien.

4.2 Tidiga förslag på utformning

Arbetet med detaljplanen startade i samband med en planansökan från NCC under 
2007 på en mindre del av området. Arbetet påbörjades med att ett program togs fram 
och sändes på programsamråd enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2008-02-28 § 
47. I programsamrådet avstyrkte länsstyrelsen fortsatt planarbete och uppmanade 
Tjörns kommun att utreda förslaget att utveckla Myggenäs i ett helhetsperspektiv för 
kommunen. I detta tidiga förslag fanns bostäder på det område som nu föreslås som 
skötselområde, figur 8 

Arbetet startades därför om och kommunen tog fram en tätortsstudie, som enligt PBL 
räknas som ett program, för hela området Almösund-Myggenäs-Almön. Programmet 
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godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2010-12-13. Tätortsstudien har sedan 
inarbetats i Tjörns kommuns nya översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 
den 16 maj 2013. 

I tätortsstudien föreslås bostäder inom område B1 och B2 och två mindre gröna kilar 
markerades mellan bostäder och marina samt camping, F4 och F5, figur 9. 

Förslagen till utbredning av bostadsområden på Almön härrör till största delen från 
det omfattande dialogarbete som genomfördes med medborgare och skola. Där blev 
det tydligt att de boende önskade att bevara de gröna kilarna i befintliga 
bostadsområden Myggenäs och Almösund, medan man var positiv till en 
nybyggnation på Almön, förutsatt att befintliga promenadstråk bevarades och 
förstärktes. Medborgarna uttryckte också ett starkt önskemål om att komplettera 
Myggenäsområdet med lägenheter, vilket nästan helt saknas idag och som gör det 
svårt att bo kvar på orten som äldre. Man var också mycket positiv till en utveckling av 
verksamheter och turism på orten. Denna process finns närmare beskriven i 
tätortsstudien.

I planarbetet fanns det länge 
med förslag att bygga inom B1 
och B2 i nära anslutning till de 
områden med högst 
naturvärden och viktiga 
växtplatser för västkustrosen. 
Istället för bebyggelse har de 
gröna områdena F4 och F5 
gjorts till ett stort 
sammanhängande 
grönområde som föreslås som 
skötselområde ihop med det 
befintliga friluftsbadet på 
Almöns norra spets. 
Bostadsbyggnation har 
undvikits helt på Almöns 
nordvästra delar och minskats 
något på Almöns centrala 
delar. Istället har den 
huvudsakliga byggnationen 
föreslagits inom området 
närmare väg 160, både norr 
och söder om vägen. Här 
föreslås både bostäder och 
verksamheter. Dessa områden 
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Bild 4. Förslagsområdeskarta med redovisning över markägoförhållanden, gällande detaljplaner mm. 
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Figur 8. Förslagsområde på Almön från första samrådet 2008. Grön 
prickad markering visar område som föreslås bebyggas. 



 Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Tjörns entré och Almöstrand
 Samrådshandling 14-04-15

20

39

H2

V6

H3

V4

H4

F1

V5
A4

B2

B7

F6

A3

A1

A5

B6

V2

F4

F3

F2

V1

B9
B1

B3

A6

B5

V3

B10

H1

B8

F5

B4

F8

A2

K6
K7

K2

K1

K3

K4

K5

H5

F7

K8

K9

K10

K11

K12

O1

O1

O1

O2
O6

O3

O4

O4

O5

O3

O3

O3

ALMÖSUND

ALMÖN

MYGGENÄS

Skala 1:15 000

Kommunikationer 
och samband

Verksamheter

Bostäder

Natur, grönstruktur 
och rekreation

Centrum och service

Skärgårdslandskapet
och vattnet

nuvarande/oförändrad
markanvändning

föreslagna
förändringar

bil-, cykel- och gångtrafik

cykel- och gångtrafik

V

H

A

F

B

K

Figur 9. Bebyggelseområden föreslagna i 
tätortsstudien, från programsamrådet 2008. 



kommer också att kopplas med gång och cykelvägar till bussterminalen vid Myggenäs 
Korsväg, som stod klar sommaren 2013. Sommaren 2014 kommer denna bussterminal 
att utökas med flera pendelparkeringar och även knytas samman med resten av västra 
Tjörn med en gång- och cykelväg. Gång- och cykelväg mellan Myggenäs Korsväg och 
Myggenäs finns redan. Det finns även en cykelväg som går från Stenungsund och 
ansluter till campingen vid Tjörnbron vilken möjliggör en stor ökning av cykelturism 
genom området. 

Arbetet med Myggenäs Korsväg härrör från en parallell process med en internationell 
arkitekttävling som ägde rum under 2007 och som bland annat har resulterat i att 
Trafikverket har byggt en ny bussterminal som möjliggör en stor kapacitetsökning för 
Tjörns kollektivtrafik. Med en nybyggnation i detta område ges underlag för 
kvartstrafik med expressbussar till Göteborg under morgon och eftermiddag, vilket är 
ett av planens huvudsyften. När turistanläggningen som föreslås i denna punkt får 
planstöd kan även en utveckling av turismens användning av kollektivtrafik få mycket 
goda förutsättningar. (Tjörns kommun 2011)

4.3 Huvudalternativ - Planförslag

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

Detaljplaneförslaget och dess bestämmelser finns i bilaga 3. En illustration, figur 10, 
har tagits fram som visar hur exploateringen kan komma att se ut om den genomförs 
fullt ut enligt plan.

Detaljplanen möjliggör uppförande av cirka 350 bostäder i form av flerbostadshus, 
radhus, parhus och mindre villor. Utöver bostäder innehåller planen byggrätter för 
verksamheter, som småskalig handel, café, restaurang mm. En utbyggnad av 
småbåtshamnar möjliggörs på norra och södra Almön och två lägen för 
bastubyggnader. 

Planen innefattar gator, gång- och cykelvägar längs med vattnet genom området samt 
ytor för rekreativa ändamål. I planen säkerställs ett större sammanhängande 
naturområde på norra Almön och ett mindre naturområde vid Myggenäs korsväg, 
Tjörns entré. För områdena planerar kommunen att ta fram en skötselplan för 
kontinuerlig skötsel av naturområdena. 

Till planen har ett gestaltningsprogram tagits fram. Bestämmelser som reglerar 
utformningen av bebyggelsen har arbetats in i planen. Ett stort område föreslås skötas i 
syfte att främja natur- och friluftslivsvärden. Dessa är de två enskilt största åtgärderna 
som inarbetats i plan för att minska negativ påverkan av planen. Dessa och andra 
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Norra Almön – 

Småbåtshamn (WV
3
)

• Utökning av småbåtshamnen 

med cirka 3 bryggor

• Byggrätt för förråd

Centrala Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-

len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 

ha en svärta mellan 30–50 %  (f
1
 )

• Sadeltak med en taklutning mellan 27–45 grader (f
2
 )

Norra Almön – Skötselområde,  

särskilt värdefull natur (NATUR
2
)

• Kommunalt huvudmannaskap

• Område med västkustros, rödlistade arter, 

särskilda hänsynsarter

• Naturområde med naturvärde klass 1, 2

• Särskild skötsel av området för att gynna 

natur- och friluftsvärden

Mellersta Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-

len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 

ha en svärta mellan 30–50 % (f
1 
)

• Sadeltak med en taklutning mellan 27–45 grader (f
2
)

• Ny bebyggelse ska utformas med träfasader (f
3
)

Norra Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-

len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 

ha en svärta mellan 30–50 % (f
1
 )

• Ny bebyggelse ska utformas med träfasader (f
3
)

Södra Almön – Gestaltningsprinciper

• Bebyggelsen inom kvarteret ska ha en väl sammanhål-

len fasadkulör med dova jordfärger. Fasad kulören ska 

ha en svärta mellan 30–50 %  (f
1
 )

• Sadeltak med en taklutning mellan 27–45 grader (f
2
) 

(gäller verksamheter)

• Ny bebyggelse ska utformas med träfasader (f
3
)  

(gäller vissa verksamheter)

Tjörns entré – 

Turistanläggning (H
1
)

• Restaurang, café

• Brygga

• Kanotuthyrning

• Grundläggning på pålar (b
1
)

• En våning

Norra Almön – 

Broar (W
1
)

• Ny bro mot Myggenäs cen-

trum max 6,0 meter bred 

med en minsta fri höjd av 

2,0 meter (bro)

Mellersta Almön – 

Bryggor (brygga)

• Tre lägen för ny bryggor i 

Almö sund

Norra Almön  – ”natur-

info” (samlingslokal)

• Information till skötselom-

rådet, naturlek och peda-

gogik.

Tjörns entré –  

Skötselområde, särskilt  

värdefull natur (NATUR
2
)

• Kommunalt huvudmannaskap

• Naturområde med naturvärde 

klass 3

Tjörns entré – Pendelpar-

NHULQJ�RFK�NROOHNWLYWUDÀN-

knutpunkt (T
1
) (T

2
P)

• .ROOHNWLYWUDÀNNQXWSXQNW�lU�
utbyggd

• Möjlighet att ordna pendelpar-

kering

Norra Almön – Friluftsbad (WN)

• Servicebyggnad/omklädningsrum

• Brygga för kajaker

• Byggrätt för bastu

• Byggnadshöjd 3,0 meter

• Särskild skötsel av området för att 

gynna natur- och friluftsvärden

Norra Almön – Camping (N)

• Cirka 75 nya stugor (max 50 m² per stuga)

• Cirka 25 uppställningsplatser för husvagnar 

• Gångförbindelse längs stranden och genom 

området tillgängliggörs för allmänheten genom 

x-bestämmelse (x
1
–x

2
)

• Byggnadshöjd för nya bebyggelse 4,5 meter 

• Ny byggrätt för servicebyggnad vid entrén

Mellersta Almön – 

Närvärmecentral m.m. (E)

• Byggrätt för närvärmecentral 

• Plats för återvinningsstation

• Byggnadshöjder 3 till 5 meter

Mellersta Almön – Bostäder (B)

• Villor, radhus och parhus max 120 m²  byggnadsa-

rea, för komplementbyggnader 30 m² (e
1
)

• Flerbostadshus får också uppföras. 20–25% av 

tomten får då bebyggas (e
2
–e

3
)

• En till tre våningar. I vissa lägen krävs souterräng-

våning i andra är det en möjlighet.  

Centrala Almön –  

Kontor, verksamheter, kultur, centrumfunk-

tioner (KJRC)

• Ej störande verksamheter

• 1600 m² byggnadsarea 

• Fyra våningar (mot gatan)

• Två våningar (mot vattnet)

• Grundläggning på pålar (b
1
)

• Luftintag och utrymningsväg ska vara vända från väg 

160 (b
2
)

Centrala Almön – 

Bostäder/Centrum/Kontor (BCK)

• )OHUERVWDGVKXV��ÁHUERVW��
• 800 m² byggnadsarea

• Fem våningar. Nockhöjd +20,5 över nollplanet

• Byggrätt för förråd längs brygga/kajkant

Centrala Almön – 

Bostäder (B) samt Bostäder/Kontor (BK)

• )OHUERVWDGVKXV��ÁHUERVW��
• 430 m² byggnadsarea per byggrätt

• Passager för allmänheten (x, prickmark)

• Nockhöjd +20,0 till +31,0 över nollplanet, motsvarar 

5 till 7 våningar inklusive garage- och souterrängvå-

ningar

Södra Almön – Kontor, 

verksamheter, kultur, 

viss handel (KJRH
2
)

• Ej störande verksamheter

• 1300 m² byggnadsarea 

• Två till tre våningar

Södra Almön – Kontor, verk-

samheter, kultur, viss han-

del (KJRH
2
)

• Ej störande verksamheter

• 900 m² byggnadsarea 

• Fyra våningar. Nockhöjd +17,0 

över nollplanet

• Grundläggning på pålar (b
1
)

• Luftintag och utrymningsväg ska 

vara vända från väg 160 (b
2
)

Södra Almön – Bostäder, 

centrumfunktioner (B)

• )OHUERVWDGVKXV��ÁHUERVW��
• 3000 m² byggnadsarea 

• Grundläggning på pålar (b
1
)

• Fem till sju våningar

Södra Almön – 

Småbåtshamn (WV
3
)

• Ny småbåtshamn

• Byggrätt för förråd

• Byggrätt för bastu

• Byggnadshöjd 3,0 meter

Södra Almön – Kontor, verksam-

heter, kultur (KJR)

• Ej störande verksamheter

• 600 m² byggnadsarea 

• Två våningar. Nockhöjd +10,5 över noll-

planet.

• Grundläggning på pålar (b
1
)

• Luftintag och utrymningsväg ska vara 

vända från väg 160 (b
2
)

Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand

Illustration, områdesbeskrivning, skala 1:2500 A1 2014-04-15

Figur 10. Illustration av hur planförslaget kan komma att 
se ut. Områdena är uppdelade i olika delområden: Norra 
Almön, Mellersta Almön, Centrala Almön, Tjörns entré 
och Södra Almön.



inarbetade åtgärder beskrivs under rubrik 4.3.6 Inarbetade åtgärder. 

Planområdet omfattar cirka 60 hektar och är uppdelat i delområden: Norra Almön, 
Mellersta Almön, Centrala Almön, Tjörns entré och Södra Almön, se figur 10. Nedan 
beskrivs delområdena.

4.3.1 Norra Almön

På norra Almön planeras ingen bostadsbebyggelse utan fokus ligger på att utveckla 
befintlig campingverksamhet, småbåtshamn och utveckla de höga natur- och 
rekreationsvärden som finns. 

Campingverksamheten ges möjlighet att utvecklas med permanenta campingstugor på 
västra och södra delen av nuvarande campingområde med en maxhöjd på 4,5 meter. 
Utöver det föreslås tre byggrätter, två för befintliga byggnader med en maxhöjd på 3 
meter och en för en ny byggnad med en maxhöjd på 4,5 meter. De områden som inte 
får bebyggas utgörs av prickmark i plan. 

För friluftsbadet medger planen två byggrätter, där den ena är en bastu med brygga 
med en maxhöjd på 3 meter. För bastun är det ej kommunalt huvudmannaskap. Den 
som kommer att sköta driften av bastun kommer att arrendera marken av kommunen. 
Syftet med den andra byggrätten ska möjliggöra service för besökande och badgäster, 
maxhöjd 3 meter. De områden som inte får bebyggas utgörs av prickmark i plan. 

Nordvästra Almön planeras som naturmark där skötselplan ska upprättas. Inom det 
området finns de värdefullaste bestånden av den hotade arten västkustros. Dessa ska 
bibehållas och skötas så att gynnsamma förhållanden skapas för västkustrosen och att 
växtplatsen kan säkras på lång sikt. Inom området ska vegetationen bibehållas, 
marklov krävs för fällning av träd och markens höjd får inte ändras. I utkanten av 
södra delen av skötselområdet planeras för en naturlekplats. I anslutning till 
skötselområdets södra del, mellan gång- och cykelvägen och bostäderna, föreslås en 
naturpaviljong /naturinformation på kommunal mark.

Vattenområdet på västra Almön planeras som småbåtshamn. Den yta som idag nyttjas 
som småbåtshamn kompletteras med en yta som möjliggör att hamnen utvidgas längs 
med Almöns strand åt norr. Det är samma yta som är planlagd som hamn i den äldre 
byggnadsplanen från 1985. 

En ny gångbro föreslås söder om befintlig gångbro.

4.3.2 Mellersta Almön

Kvarter med villor och flerfamiljshus planeras för denna del av Almön. Ett par nya 
vägar planeras för området. Gatunätet kommer att byggas upp av terrasser i 
bergssluttningarna. Planen möjliggör byggandet av en ny lekplats och nya gångstråk.

I norr längst mot campingen planeras för bostadsändamål, småhusområde i en till två 
våningar. Gångstig för utkikspunkt i söder (utsikstpunkt ej med i plan). Höjd i norr 
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planerad som naturmark med ett område för lek. Längs med vattnet planeras för tre 
mindre bryggor.

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

4.3.3 Centrala Almön

I sluttningen planeras för flerbostadshus med maximalt tre våningar och möjlighet att 
bygga en samlingslokal. Möjligheter ges att anlägga en gångstig upp till utkikspunkt 
(södra utkikspunkten). En mindre väg föreslås som gångväg i norra delen av detta 
område. Strandpromenaden förlängs i söder över vattenområde som idag är södra 
delen av lagunen. Befintligt strand- och vattenområde kommer att behöva fyllas igen 
för att skapa mark till föreslagen bebyggelse. Detta område planeras för kontor och 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, kultur- och centrumändamål, två 
till fem våningar. Planen medger att en bro anläggs som möjliggör att kanalen kan 
breddas. Det finns dock inte tillräckliga ekonomiska incitament för att breddningen ska 
ske. I bedömningen av detta förslag antas därför att breddningen inte kommer till 
stånd. 

4.3.4 Tjörns entré

Som en del i utvecklingen av Tjörns entré har Trafikverket byggt en ny trafikterminal 
och Tjörns kommun håller på att utveckla gång- och cykelvägarna som ansluter till 
Myggenäs korsväg. En ny bussterminal invigdes den 17 juni 2013. Längst ut mot 
vattnet föreslås ett område för brygga, cafe/restaurang och turiständamål. För denna 
del föreslås delvis en yta inom vattenområdet. Här planeras den gång- och cykelbana 
som är tänkt att knyta ihop Almöns västra och södra delar och ansluta till gång- och 
cykelvägen mot Myggenäs centrum. Längs med södra Almön ska en gångväg anläggas 
längs vattnet och möjligheter skapas att bygga en bro över kanalen parallellt med väg 
160. Söder om terminalområdet planeras för ett naturområde som ska skötas enligt en 
skötselplan.  

4.3.5 Södra Almön

I den västra delen av området planeras för parkeringsplatser, dagvattenhantering 
närmast väg 160. Mot vattnet är ytor för kontor, verksamheter med liten 
omgivningspåverkan, kultur, handel och park utlagda. Längs med vattnet finns ett 
gångstråk som ligger inom ett stråk som planeras som naturmark. Fem stycken, fem till 
sju våningar höga, flerbostadshus och parkeringsytor möjliggörs mellan väg 722 och 
stranden. Området runt Brattöfärjan planeras kunna utvecklas med bryggdäck längs 
med klipporna och möjlighet att uppföra verksamhetslokaler för bland annat kontor, 
kultur och handel. Längst i sydväst planeras för en småbåtshamn och ett kallbadhus/
bastu. 
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4.3.6 Inarbetade åtgärder

Under planens framtagande har anpassningar och justeringar gjorts för att minimera 
negativa effekter. De inarbetade åtgärderna bedöms troliga att de genomförs då de 
finns med på beslutskartan eller finns beskrivna i planbeskrivningen. De viktigaste 
anpassningarna beskrivs nedan. 

Skötselområde 

Almöns nordöstra och norra delar föreslås utgöra skötselområde i syfte att utveckla 
värden för natur och rekreation. 

Kommunen har ansökt och fått beviljat LONA-bidrag för att göra en första 
skötselinsats för att gynna västkustrosen. Redan under vår/sommar 2014 kommer 
västkustrosor att märkas upp. Dessa initiala insatser görs tillsammans med Olle 
Molander, expert på området. Insatserna bedöms kunna integreras i den skötselplan 
som kommunen planerar att ta fram. 

Almöns högsta naturvärden där västkustrosen har en viktig växtplats kommer bl.a. att 
gynnas av kontinuerlig skötsel. Här planerar kommunen att särskilt lyfta fram 
västkustrosen och skapa Västkustrosens park. Skötselområdet togs fram som 
kompensation för förluster av naturvärden i andra delar av planen. Områden på 
mellersta, centrala och södra Almön med Naturvärde och Visst naturväde kommer i och 
med planförslaget att tas i anspråk för exploatering. Flera aspekter vägde tungt när 
skötselområdet togs fram. 

- Almöns högsta naturvärden och dessas bevarandestatus

- Området har de största möjligheterna att utvecklas genom skötsel

- Ett sammanhängande naturområde som i sin helhet kan utvecklas

- Det viktigaste området för rekreation och friluftsliv

- Det område som idag används för pedagogiska värden med potential att utvecklas 
ytterligare

- Stora delar av Almön är strandskyddad. Skötselområdet är en viktig del i 
avvägningen mellan utveckling av naturvärdena och exploatering. 

- Området nyttjas som vardagsnära natur av Myggenäsborna och för de som kommer 
att flytta till Almön kommer området troligtvis att få samma funktion. I och med 
exploateringen ökar behovet av grönområden.

Gestaltningsprogram

Almön ska karaktäriseras av byggnader som ligger inbäddade i grönska och har 
anpassats till topografin i stor utsträckning. Allmänheten ska känna att strandkanter 
och delar av de högre partierna är tillgängliga, både funktionellt och visuellt. Almön 
ska uppfattas som ett område byggt i trä. I planen finns bestämmelse om att ny 
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bebyggelse ska utformas med träfasader för Norra och mellersta Almön. Trämaterial 
uppfattas lättare än sten, vilket stämmer väl överens med den bebyggelsekaraktär som 
eftersträvas på Almön. Färgskalan är jordfärgernas och andra mättade färger. Vitt och 
svart ska undvikas. 

Husen i området ska ”ta mark” och anpassas till befintlig mark i så stor utsträckning 
som det bara är möjligt. Uteplatser för bostäderna bör hållas små, max 20-30 kvm.

Husen ska ha ett tydligt tak. Taket kan vara i vilket material som helst, men blir 
tillsammans med fasaderna en del av områdets karaktär på lite avstånd. Sadeltak kan 
med fördel användas. Solpaneler och sedumtak kan användas för att visa en tydlig 
miljöprofil.

Åtgärder inarbetade i planen områdesvis

De åtgärder som inarbetats i detaljplanen anges i tabell 2. 

Tabell 2 Åtgärder som inarbetats i detaljplanen områdesvis. 

Område Anpassning Miljöaspekt Typ av inarbetning

Norra 

Almön

Stora delar av området omfattas av 

skötselplan

Natur Upplysning i planNorra 

Almön

Förslag på bebyggelseområden som legat 

nära västkustrosens viktigaste växtplatser har 
tagits bort.

Natur Plan

Norra 

Almön

Istället för en vanlig asfalterad GC-väg 

genom det område med de högsta 
naturvärdena kommer vägen noggrant 

projekteras efter förutsättningar på plats. 
Sträckningen ska preciserats tillsammans 
med biolog/ekolog.

Natur 

Strandskydd

Utfästelse i 

planbeskrivning att 
anpassningar ska ske 

till granskningsskedet 

Norra 

Almön

Ytor där strandskydd föreslås upphävas har 

minimerats.

Strandskydd Plankarta

Norra 

Almön

Campingstugorna ska ha träfasader och en 

väl sammanhållen fasadkulör med dova 
jordfärger. Fasad kulören ska ha en svärta 

mellan 30-50 %.

Landskap 

Strandskydd

Planbestämmelse

Norra 

Almön

Väg genom campingen görs tillgänglig för 

allmänheten

Strandskydd Planbestämmelse

Mellersta 

Almön

Befintlig väg blir separat gång- och cykelväg Strandskydd PlankartaMellersta 

Almön
Nya gångstråk anläggs för att möjliggöra 

alternativa förflyttningsvägar för boende och 
allmänheten i öst-västlig riktning och nord-

sydlig riktning. 

Strandskydd Plankarta
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Område Anpassning Miljöaspekt Typ av inarbetning

Mellersta 

Almön

Bebyggelsen ska ha träfasader, Sadeltak med 

en lutning på mellan 27-45 grader och en väl 
sammanhållen fasadkulör med dova 

jordfärger. Fasad kulören ska ha en svärta 
mellan 30-50 %.

Landskap 

Strandskydd

PlanbestämmelseMellersta 

Almön

För att undvika slänter ska stödmur uppföras Landskap Planbestämmelse

Mellersta 

Almön

Markens höjd får inte ändras inom 

naturområde

Landskap 

Strandskydd

Planbestämmelse

Mellersta 

Almön

Befintlig vegetation ska bibehållas. Marklov  

krävs för fällning av träd med en 
stamdiameter större än 30 

Landskap 

Strandskydd

Planbestämmelse

Mellersta 

Almön

Befintlig stenmur ska bevaras Natur 

Strandskydd

Planbestämmelse

Mellersta 

Almön

Träd ska återplanteras inom naturområde Natur 

Strandskydd

Planbestämmelse

Mellersta 

Almön

Fri passage Strandskydd Plankarta

Centrala 

Almön

Byggrätter har utformats och anpassats för 

närheten till väg 160 avseende stigande 
vatten, risk och buller.

Hälsa & 

Säkerhet

PlankartaCentrala 

Almön

Inga åtgärder planeras i områdets brantaste 

del

Hälsa & 

Säkerhet

Landskap 

Strandskydd

Plankarta

Centrala 

Almön

Utfyllnaden i lagunen har begränsats Marinbiologi

Strandskydd

Plankarta

Centrala 

Almön

Bullernivåer vid bostäder ska inte överskrida 

riktvärdet 55 dBA.

Hälsa & 

Säkerhet

Utfästelse i 

planbeskrivning att 
anpassningar ska ske 

till granskningsskedet 

Centrala 

Almön

Sadeltak med en lutning på mellan 27-45 

grader och en väl sammanhållen fasadkulör 
med dova jordfärger. Fasad kulören ska ha en 

svärta mellan 30-50 %.

Landskap 

Strandskydd

Planbestämmelse

Centrala 

Almön

Ventilationsuttag och utrymningsvägar i 

byggnader placeras så att de inte sitter  
placerade på fasad som är riktad mot väg 

160

Hälsa & 

Säkerhet

Planbestämmelse
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Område Anpassning Miljöaspekt Typ av inarbetning

Centrala 

Almön

För att undvika slänter ska stödmur uppföras Landskap PlanbestämmelseCentrala 

Almön
Fri passage Strandskydd Planbestämmelse

Centrala 

Almön

Separat riskutredning ska genomföras inför 

bygglovsgivning för anläggningar inom 150 
meter från väg 160 och 169. 

Hälsa & 

Säkerhet

Upplysning i plan

Tjörns 

Entré

Möjlighet ges i planen till en breddning av 

kulvert under väg 160 till 35 meter

Marinbiologi

Strandskydd

PlanTjörns 

Entré

Grundläggning endast på pålar Marinbiologi

Strandskydd

Planbestämmelse

Tjörns 

Entré

Byggnadsyta ut i vattnet har begränsats Marinbiologi

Strandskydd

Plankarta

Tjörns 

Entré

Gångstig ska detaljstuderas tillsammans med 

biolog

Naturvärden 

Strandskydd

Utfästelse i 

planbeskrivning, 
anpassningar ska ske 

till granskningsskedet 

Tjörns 

Entré

Fri passage, Brygga framför byggnaden görs 

tillgänglig för allmänheten 

Strandskydd Plankarta

Tjörns 

Entré

Delar av området omfattas av skötselplan Natur Upplysning i plan

Tjörns 

Entré

Separat riskutredning ska genomföras inför 

bygglovsgivning för anläggningar inom 150 
meter från väg 160 och 169. 

Hälsa & 

Säkerhet

Upplysning i plan

Tjörns 

Entré

Byggnader har utformats och anpassats för 

närheten till väg 160 avseende stigande 
vatten, risk och buller.

Hälsa & 

Säkerhet

Plankarta

Södra 

Almön

Bebyggelsen en väl sammanhållen 

fasadkulör med dova jordfärger. Fasad 
kulören ska ha en svärta mellan 30-50 %.

Landskap 

Strandskydd

PlanbestämmelseSödra 

Almön

Hamn- och bryggområde i sydost görs 

tillgänglig för allmänheten

Strandskydd Planbestämmelse

Södra 

Almön

Område med ålgräsängar har undantagits 
exploatering

Marinbiologi

Strandskydd

Plankarta

Södra 

Almön

Fri passage Strandskydd Plankarta

Södra 

Almön

Separat riskutredning ska genomföras inför 

bygglovsgivning för anläggningar inom 150 
meter från väg 160 och 169. 

Hälsa & 

Säkerhet

Upplysning i plan
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Område Anpassning Miljöaspekt Typ av inarbetning

Södra 

Almön

Byggnader har utformats och anpassats för 

närheten till väg 160 avseende stigande 
vatten, risk och buller.

Hälsa & 

Säkerhet

PlankartaSödra 

Almön

Mur får uppföras till en högsta höjd av 1 

meter från befintlig marknivå. Skyltar och 
dylikt får ej monteras på mur.

Hälsa & 

Säkerhet

Planbestämmelse

4.4 Nollalternativ

Nollalternativet definieras som att man inte exploaterar Almön och Tjörns entré. Den 
norra campingen kommer inte kunna utvecklas med campingstugor. Idag har 
campingen ett stort antal villavagnar inom de områden som planeras göras om till 
campingstugor. Dessa är delvis privatiserade och har funnits på platsen i många år.  
Sannolikt skulle villavagnarna stå kvar som de gör idag. 

Småbåtshamnen kan utvecklas inom befintlig byggnadsplan. Det krävs dock ett 
tillstånd för vattenverksamhet för att utöka småbåtshamnen. I och med de höga 
marinbiologiska värdena på bottnarna där en utveckling föreslås, är det svårt att säga 
om, och i vilken omfattning, en småbåtshamnen kan växa. 

Idag sköts inte området aktivt. Detta medför att viktiga växtplatser för västkustrosen 
växer igen och hotar artens överlevnad på platsen på lång sikt. Nollalternativet innebär 
sannolikt att ingen skötselplan kommer att tas fram. Det behövs initiala insatser att 
upprätta en skötselplan och att iordningställa ytor som i och med detaljplanen 
villkoras i exploateringsavtal. Kommunen kommer sannolikt att prioritera andra 
bebyggelseområden för tätortsnära skötsel. 

Delar av Almön används av kringboende för rekreation. Det finns inget som tyder på 
några stora förändringar utan planläggning. I och med utebliven skötsel kan delar av 
Almön växa igen ytterligare, vilket då skulle kunna begränsa framkomligheten för de 
kringboende och besökare. 

Bussterminalen och pendelparkeringen skulle fungera ungefär som idag. Utveckling 
längs med den södra stranden uteblir. Brattöfärjan kommer att fortsätta sin 
verksamhet, men ingen utveckling av området kring färjeläget sker. 

Myggenäs samhälle kommer inte att få en fördubbling av bostäder. Den utveckling av 
service och centrumhandel som kan bli en effekt av en stor exploatering uteblir. De 
verksamheter som skulle kunna komma att utgöra nya arbetstillfällen inom 
planområdet kommer inte till stånd. 
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5 Miljökonsekvenser

5.1 Naturmiljö

5.1.1 Förutsättningar 

Övergripande

Två inventeringar har gjorts av västkustrosen (Molander del 1 och 2, 2011) och 
naturvärdesinventeringar har löpande tagits fram för detaljplanen för Tjörns kommun. 
Norconsult inventerade området 2010 och Calluna genomförde två inventeringar 
under 2011. En förstudie till skötselplan togs fram av Calluna 2012. 

Almön har historiskt sett varit mer öppet och området betades förr. Idag präglas flera 
områden på ön av igenväxning. De områden som fortfarande är relativt öppna är 
mindre strandängar och remsor utmed vattnet. Dessa ytor betas inte. På ön finns idag 
områden med ungskog, öppnare ytor utmed vägarna samt buskage. Inom 
campingområdet är naturmarken begränsad till buskage, enskilda äldre barr- och 
lövträd samt inslag av öppnare gräsytor. Almön är på sina håll kuperat med sluttande 
branter ner mot havet och berg i dagen är vanligt förekommande, främst vid vattnet. 

Norra Almön

Ett större sammanhängande naturområde på norra delen av Almön har både de högsta 
naturvärdena och högst rekreativa värden. Naturen längs med stränderna på norra 
Almön har stor variation, med tidigare hävdade strandängar (område 1, mycket högt 
naturvärde) äldre tallskog i brant, blockig terräng (område 2, högt naturvärde), en 
strandzon längs västra stranden (område 3, naturvärde) och havsstrandängar (bl.a. 
område 8, naturvärde), figur 11. Fastän hävden har upphört finns det rester av 
intressant flora på flera ställen på Norra Almön. 
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1  -  Mycket  högt  naturvärde
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3  -  Naturvärde
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Figur 11. Exploateringsförslag, strandskydd och utpekade naturvärden. 
Inventeringsresultat från Callunas naturvärdesinventeringar. Siffrorna hänvisar till 
de olika naturvärdesobjekten. Rödlistade arter och växtplatser för västkustrosen 
finns markerade med punkter och stenmurar med linjer.  



Förekomst av den starkt hotade 
västkustrosen (Rosa elliptica ssp. inodora)  
(rödlistad i kategori EN) är områdets största 
värde, figur 12 och 13, tillsammans med 
botaniska värden i form av hävdgynnad flora, 
mikrohabitat, tidvis översvämmade 
strandängar, död ved i olika variationer, äldre 
trädskikt av bland annat tall, samt spår av 
vedlevande insekter och hackspettar. 

Av de skyddsvärda arter som hittats är 
västkustrosen, murgröna och bohusmarrisp 
fridlysta och skyddade enligt 
artskyddsförordningen § 8. Skyddet innebär 
att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller 
på annat sätt ta bort eller skada frön eller 
andra delar. Med att skada arten bör även 
avses åtgärder som på ett indirekt sätt skadar 
arten genom att till exempel de hydrologiska 
förhållandena på artens växtplats förändras 
(Naturvårdsverket 2009).

Västkustrosens svenska utbredning är 
begränsad till några små områden utmed 
västkusten samt Henån på Orust, runt 
Askeröfjorden och i Spekeröd i Bohuslän 
(Molander 2011), i norra Halland från 
Kungsbacka och ner mot Varbergsområdet, i 
Västergötland kring sjön Lygnern samt på 
några spridda lokaler i Skåne (Kuylenstierna 
2011). På flertalet växtplatser finns bara några 
få buskar kvar. De rikaste lokalerna är de 
nordväst och väst om Stenungsund, i norra 
Halland samt i trakten av Höganäs i Skåne. Tjörns kommun har antagit ett 
naturvårdsprogram, där västkustrosen är utsedd som ansvarsart, vilket innebär att den 
skall ges skydd och möjligheter för fortlevnad (Tjörns kommun 2008). Läs mer om 
ansvarsarter under avsnitt 3.3 Tjörns Naturvårdsprogram.

Den viktigaste växtplatsen för västkustrosen (område 1) har troligen varit en betydligt 
öppnare strandäng som nu genomgår en igenväxningsfas. Rosenbuskarnas kondition 
är mycket oroväckande och cirka 80 % av dem bedöms vara hotade (Molander, O. del 
1, 2011). Utan skyndsam röjning och skötsel riskeras de därför att gå förlorade. 

Figur 12. Västkustros på Almön

Figur 13. Västkustros i blomning (Källa: 
Naturhistoriska riksmuseets hemsida 2014, Foto: 
Aimon Niklasson) 
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Hela östra delen av Almön omfattas av campingverksamhet. Strandremsan längs med 
den östra stranden är en del av strandzonen som klassats till naturvärde. Detta område 
övergår i mellersta Almön. Enstaka västkustrosor finns inom campingområdet. 

I Artportalen (2014-03-07) finns utöver fynden av västkustros flera fynd av 
bohusmarrisp (Limonium humile). Detta är nya fynd från 2013 som växer på 
strandängen nära gångbron (område 1) och på havsstrandängen längs med gångvägen 
mot badet. 

Mellersta Almön

Ett område är klassat till visst naturvärde (område 9). Naturvärden inom området är 
främst knutna till äldre tallar och grov björk. Dessa härstammar från en tid då området 
var öppnare och ger därför området en kontinuitet. En mindre mängd död ved finns i 
området i form av tall- och granlågor samt enstaka talltorrakor. 

Övrig mark består främst av barrskog med talldominans och ung lövsly efter ett 
kalhygge.

I Artportalen (2014-03-07) finns ett fynd av kustgentiana (Gentianella campestris susp. 
baltica). Kustgentiana är en ettårig växt som idag uteslutande förekommer i ogödslade 
betesmarker och slåtterängar (Jonsell B m.fl. 1992). 

Centrala Almön

Vid infarten till Almöns camping upp i branten finns en tallskog som klassats som 
Naturvärde (område 4). Naturvärden är knutna till områdets kuperade terräng och 
variation samt inslaget av äldre träd och död ved. I en brant förekommer äldre lövträd, 
både levande och döda, och tillsammans med block skapar de mikrohabitat och 
förutsättningar för olika typer av organismer. Övriga äldre och grövre träd i området 
innehåller spår efter vedlevande insekter och hackspettar.

På andra sidan vägen, mot Lagunen, finns ett område bestående av alsumpskog som 
har klassats till visst naturvärde (område 10). Naturvärdena är knutna till en liten 
mängd död ved. Denna varierar i grovlek, nerbrytningsgrad samt om den är stående 
eller liggande. Dimensionerna är av mindre slag med stamdiametrar på 2-3 dm och al 
är det dominerande trädslaget.

Två västkustrosor finns enligt ArtDatabanken (2014-03-07) i anslutning till planerad 
bebyggelse. Det ena fyndet i område 4 är ifrån 1985 med en noggrannhet på 1000 
meter. Fyndet har inte återfunnits vid inventeringen av västkustros (Molander del 1 
och 2 2011). Det andra fyndet återfanns vid inventeringen. 

Övrig mark består av främst barrskog med talldominans.

Tjörns Entré

Söder om terminalområdet ligger en havsstrandäng som klassats som Naturvärde 
(område 5), figur 14. Naturvärdena i området utgörs främst av de botaniska värden, 
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där flera så kallade ”typiska arter” för Natura 2000 finns, bland annat stagg och 
styvmorsviol. Närmare havet förekommer tidvis översvämningar av området vilket 
kan skapa förutsättningar för störningskrävande kärlväxter och organismer.

Figur 14. Område söder om terminalområde som föreslås skötas. 

Det område som klassats har föreslagits som skötselområde (Kvamme K. och Sörensen 
J. 2012), se figur 11. Området har behov av skötsel som till vis del redan verkar pågå i 
form av buskröjning runt kulturlämning. 

Övrig mark, i anslutning till terminalområdet, är gräsbevuxen med inslag av lövträd, 
främst björk.

Södra Almön

På Södra Almön finns ett barrskogsområde (område 6 Naturvärde och område 11 Visst 
naturvärde) och en mindre alsumpskog (område 7 Naturvärde), figur 11 och 15. 

De främsta naturvärdena i område 6 och 11 är knutna till de enstaka äldre tallar som 
uppnår en trolig ålder på upp till 120 år och en stamdiameter på 5-7 dm. Tallarna har 
pansarbark och plattad trädkrona. Det finns vidare spår efter vedlevande insekter i 
träden och på ett antal alar mot vattnet finns spår efter hackspettar. I västra kanten av 
område 11 förekommer den rödlistade västkustrosen.
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Figur 15. Tallskogen på södra Almön, bild tagen från Tjörns Entré.

I alsumpskogen är naturvärdena knutna till främst död ved samt ett äldre 
lövträdsskikt. Död ved förekommer i olika dimensioner och nerbrytningsgrader och 
finns både som lågor och stående torrträd. Det är främst allågor som dominerar den 
döda veden och en vanlig stamdiameter är 2-3 dm. Vidare förekommer enstaka lågor 
av björk samt högstubbar av både al och björk. Den döda veden gynnar främst 
kryptogamer och vedlevande insekter som i sin tur gynnar fågellivet. I området 
förekommer äldre lövträd av både al och björk. Översvämningar från havet ger 
området en naturlig störning som ökar värdet.

Efter inventeringen har det observerats att alsumpskogen delvis har påverkats av att 
området till viss del fyllts ut och avverkats. 

Öster om område 7 består marken av en öppen parkeringsyta nära färjeläget och 
nedanför den en strand. Längst mot öster börjar en högre klippa mot vattnet, 
tallbeklädd och igenväxt med ungt löv och buskage. 

5.1.2 Påverkan och effekt

Hela planområdet

I och med exploateringen kommer en stor del av planområdet att avsättas för skötsel.  
Förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald kommer att förbättras. 
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I andra delar som kommer att exploateras kommer skogsmark och strandområden att 
tas i anspråk för bebyggelse. Bebyggelsen påverkar naturmiljön negativt genom att 
stora ytor tas i anspråk och att stora delar av skogen försvinner. De naturliga 
förutsättningar som finns på plats, gamla träd och viktiga spridningsstråk, har inte 
studerats i detalj och riskerar att gå förlorade. Effekten blir att det blir en tydlig 
skillnad mellan naturområden och exploateringsytor. Almön delas upp i områden som 
sköts med höga värden för natur och friluftsliv, och områden med mer eller mindre 
privatiserad kvartersmark. 

Norra Almön

Den största exploateringen sker inom campingområdet. Campingområdet föreslås 
utökas med ett mindre område i nordväst, som i gällande plan utgörs av 
strandskyddad parkmark. Området är delvis redan taget i anspråk av villavagnar. Inga 
särskilda naturvärden finns utpekade inom området. Några västkustrosor växer väster 
om planerat område.

Inom det som idag är planerat som friluftsbad och parkmark kommer en bastubrygga 
och en servicebyggnad till friluftsbadet att kunna byggas. Detta inom föreslaget för ett 
sammanhängande naturområde där skötsel ska upprättas. Den gång- och cykelväg, 
som idag går från gångbron i väster och längs med Almöns nordvästra strand, föreslås 
förlängas i norr fram till och förbi friluftsbadet och till campingen. Dessa förslag har 
inte föregåtts av detaljerade undersökningar. Trots att områdena är små till ytan kan 
det innebära negativ påverkan.  

I och med att fler människor förväntas vistas i området ökar generellt slitaget på 
områdena. Risken att sällsynta växter skadas och plockas och att området skräpas ned 
ökar.  

Hela norra och nordvästra Almön kommer att skötas när en skötselplan har upprättats.  
Skötseln kommer avsevärt att förbättra situationen för den hotade västkustrosen och 
öka den biologiska mångfalden i hela området. Skötseln kommer att anpassas efter 
förutsättningar och naturtyp och delas in i delområden. Åtgärderna kommer att 
förstärka hela områdets naturvärden även de områden som inte klassats idag. 

Genom området med de högsta naturvärdena planeras en GC-väg, en passage genom 
området till en ny gångbro och en naturlekplats. Det påverkar området negativt i och 
med biotopförluster. Vid detaljprojektering till granskningsskedet kommer största 
möjliga hänsyn att tas. Ytorna bedöms som relativt små i jämförelse med hela ytan som 
avsätts för skötsel.

Planens genomförande på Norra Almön bedöms ha en positiv påverkan på 
naturvärdena. Effekten blir att naturvärdena för hela norra och nordvästra Almön 
förstärks. Områden som är viktiga för västkustrosen och för biologisk mångfald 
kommer inte längre att växa igen. Förutsättningar kommer skapas för en ökad 
biologisk mångfald i kombination med rekreation. 
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Mellersta Almön

Den största delen av exploateringen sker inom strandskyddat område som inte har 
några utpekade naturvärden. Ett par stenmurar går i öst-västlig riktning och ett par 
rödlistade arter kommer delvis i konflikt med exploateringen.

Område 9 bedöms påverkas negativt av exploatering. En väg kommer att dras rakt 
igenom området, med bebyggelse på båda sidor. De gamla tallar och björkar som finns 
i området har inte mätts in och därför har inte någon särskild hänsyn kunnat tas till 
dem i planeringen. Inom ett mindre område som är planerat som naturmark kommer 
träd att sparas. De naturvärden som finns inom kvartersmark riskerar att helt gå 
förlorade. 

Centrala Almön

En stor del av exploateringen sker inom strandskyddat område som har utpekade 
naturvärden. Tallskogen i branten kommer att påverkas dels genom att hus och en ny 
väg placeras i branten, dels genom att vissa branta områden kommer att behöva 
avbanas för att undvika skred och ras. Detta kräver sprängningsarbeten och troligtvis 
kommer en större yta att påverkas än själva ytorna för exploatering. Det kan inte 
uteslutas att de hydrologiska förhållandena påverkas. 

Alsumpskogen kommer helt att försvinna i och med att området vid Lagunen kommer 
att fyllas ut. 

Tjörns Entré

Exploateringen sker inom strandskyddat område som inte har några utpekade 
naturvärden. 

Byggrätten är placerad dels på land och dels på vatten. Det är osäkert om området 
kommer att behöva fyllas ut när byggnaden och promenadstråken anläggs. De björkar 
och lövträd som idag växer på platsen kommer att behöva tas ned. I och med planerad 
parkmark kommer nya träd att planteras. 

Området som ligger söder om terminalområdet kommer att skötas. Detta kommer att 
stödja den skötsel som redan utförts och gynna hävdberoende växtlighet. På lång sikt 
kan området bli mycket värdefullt ur naturmiljösynpunkt.

Södra Almön

En del av exploateringen sker inom strandskyddat område som har utpekade 
naturvärden. 

Tallskogen kommer att påverkas då största delen av ytorna kommer att exploateras. I 
sydväst är parkmark planerad. Området kommer att förändras så mycket att det är 
osäkert vad som kommer att kunna finnas kvar av den ursprungliga naturen. I och 
med anläggandet av parkområde kommer nya träd att planteras. De gamla tallar som 
finns i området har inte mätts in och därför har inte någon särskild hänsyn kunnat tas 
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till dem i planeringen. Inom ett mindre område som är planerat som naturmark 
kommer träd att sparas. De naturvärden som finns inom kvartersmark riskerar att helt 
gå förlorade. Effekten blir att området förändras så att de naturvärden som idag finns 
på platsen gårförlorade. 

Alsumpskogen som idag redan är påverkad av viss utfyllnad, kommer helt att 
försvinna i och med att området kommer att fyllas ut. Troligtvis kommer området helt 
att behöva grävas om, eftersom man vid byggnation behöver fyllnadsmaterial av inerta 
massor.

5.1.3 Skadebegränsande åtgärder

Nedan föreslås ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen från nuvarande 
planförslag. De som är viktigast och som bedöms vara möjliga att genomföra till 
granskningsskedet konsekvensbedöms. Det är alltså för en situation då samtliga 
åtgärder som ej är kursiva är genomförda. De övriga åtgärderna (kursiv stil) är förslag 
på åtgärder som ytterligare skulle förbättra situationen.

Hela planområdet

• Innan utställning av planen bör det tas fram ett tydligare underlag för hur allmän 
plats och naturområdena i plan bäst kan stärka förutsättningar för en ökad biologisk 
mångfald i hela området. Tydligare stråk kan skapas som underlättar för arter att 
spridas. Anpassa bebyggelsen efter förutsättningarna på plats. Planera för hur död 
ved, lågor och torrakor, ska hanteras. Även mitt i bebyggelsen kan detta vara aktuellt 
för att berika boende med ”natur in på knuten”. Underlaget kan med fördel tas fram 
tillsammans med stråk som även kan nyttjas för friluftslivet, eller som närrekreation 
för de närboende.

• Områden på mellersta Almön och södra Almön som planeras som Natur och Park i plan kan 
ingå i en skötselplan och skötas så att de platsspecifika förutsättningarna bäst tas tillvara.

• Mät in värdefulla träd inom hela planområdet. Områden där det lokalt förekommer 
fler äldre träd bör planeras som naturmark, med bestämmelse att träd med en viss 
stamdiameter inte får fällas.

• Mät in och planera bebyggelsen så att stenmurarna kan bevaras och tas tillvara i 
planeringen. 

• Vid nyplanteringar rekommenderas att använda sig av arter av ädellövträd, vilka hör 
till vårt kulturarv och ofta är rika på insekter, svampar och lavar.

Norra Almön

• Innan utställning av planen bör skötselplanen tas fram som beskriver skötseln i olika 
delområden och tar fram mål för delområdenas utveckling. I samband med det kan 
anpassningar göras i plan som ytterligare förstärker natur- och friluftslivets värden. 
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När planen är framtagen kan man göra ekonomiska bedömningar som är viktiga att 
veta när avtal skrivs i samband med planens antagande. 

• Informera om de höga naturvärdena och skötselarbetet i området, så att medvetenheten om 
områdets värden ökar. Detta kan med fördel ske i samband med det planerade naturrummet.

• För att säkra skötseln långsiktigt bör uppföljning av naturvärdena ske. Hur 
uppföljningen bäst kan göras bör tas fram i samband med skötselplanen. Uppföljning 
bör ske med maximalt fem års mellanrum. 

• Skapa tydliga avtal för skötseln så att relationen mellan exploatörerna och 
kommunen tydliggörs. Det är viktigt att skötselavtalet förankras bland såväl 
exploatörer som kommun, så att tillräckligt med resurser avsätts för årlig skötsel.

• Skydda västkustrosens växtplatser. Hur detta bäst görs bör specificeras ytterligare i 
skötselplanen.

• Ytor för bebyggelse av servicebyggnad och bastubrygga bör detaljstuderas 
tillsammans med biolog/ekolog och eventuellt anpassas.

• De områden inom campingen där det växer västkustrosor bör skötas. Informationsskyltar 
skulle öka medvetenheten om rosen inom campingområdet. 

• Minimera ytan som GC-vägen kommer att ta i anspråk. 

• Ta bort den GC-väg och den gångbro som nu är planerad genom naturområdet längs med 
västra stranden. 

• Flytta naturlekplatsen. Kan med fördel ligga längs med naturstigen men utanför området med 
mycket höga naturvärden (område 1)

• Planera samlingspunkter och bänkar på områden som gynnas av slitage och framstår som 
attraktiva i landskapet. 

Mellersta Almön

• Mät in och planera bebyggelsen så att stenmurarna kan bevaras och tas tillvara i 
planeringen.  

• Mät in träd och anpassa bebyggelsen så att de äldre tallarna och björkarna får finnas 
kvar. 

• Områden där det lokalt förekommer fler äldre träd bör planeras som naturmark, med 
bestämmelse att träd med en viss stamdiameter inte får fällas.

• Där det förekommer enstaka äldre träd kan en bestämmelse införas inom 
kvartersmark att utmätta träd inte får fällas.  

• Lämna död ved och eventuella nedtagna träd i närområdet. 
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Centrala Almön

• Undvik i största möjliga mån att förändra terrängen. 

• Mät in träd och anpassa bebyggelsen så att de äldre tallarna och lövträden får finnas 
kvar.

• Lämna död ved och eventuella nedtagna träd i närområdet. 

• Säkra västkustrosens växtplats i norr. 

Tjörns Entré

• Innan utställning av planen bör en skötselplan tas fram som beskriver skötseln och 
tar fram mål för områdenas utveckling.

• Planera samlingspunkter och bänkar på områden som gynnas av slitage.

Södra Almön

• Mät in träd och anpassa bebyggelsen så att de äldre tallarna och lövträden får finnas 
kvar.

• Lämna död ved och eventuella nedtagna träd i närområdet.

• Säkra västkustrosens växtplats i sydväst.Hur detta bäst görs bör specificeras 
ytterligare i skötselplanen.

5.1.3 Konsekvensbedömning

Huvudalternativ

Planens genomförande bedöms ge måttliga negativa konsekvenser för de samlade 
naturvärdena inom planområdet för Tjörns entré och Almöstrand. Bedömningen 
grundar sig på att det kommer att upprättas årlig skötsel, vilket kommer att hejda 
igenväxning och ge bättre förutsättningar för västkustrosen. Det är dock osäkert om 
områdena kommer att utvecklas fullt ut för att säkra västkustrosens växtplatser på 
lång sikt. De åtgärder som kommer att utföras inom föreslaget skötselområde kommer 
negativt att påverka platsen då inte rätt hänsyn kunnat tas till de biologiska 
förutsättningarna.  Den planerade exploateringen i de övriga områdena tar inte 
tillräcklig hänsyn till de naturvärden som finns på platsen. Många av de äldre träden i 
området kommer att försvinna. Det blir en markant skillnad mellan natur som sköts 
och exploaterade ytor.

Huvudalternativ med föreslagna skadebegränsande åtgärder

Planens genomförande bedöms ge små-måttliga positiva konsekvenser för de 
samlade naturvärdena inom planområdet för Tjörns entré och Almöstrand. 
Bedömningen grundar sig på att rekommendationerna under skadebegränsande 
åtgärder följs och att hela den föreslagna skötselytan sköts. De höga naturvärden som 
finns på norra Almön och i anslutning till Tjörns entré kommer att förstärkas. Förslaget 
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innebär att den negativa trenden av igenväxning kommer att brytas och 
förutsättningar kommer att kunna skapas för att de naturvärden som har högst värde 
utvecklas ytterligare. Västkustrosen förväntas med utförd skötsel att ha en möjlighet 
att få en mer livskraftig population. Naturmark tas i permanent i anspråk och vissa 
områden (främst område 10 och 6) där naturvärden finns inom planen kommer helt att 
gå förlorade. Med rätt anpassningar kommer en större hänsyn ske till naturmiljön 
generellt och särskilt de områden med naturvärde eller visst naturvärde. De äldre träden 
kommer att kunna bevaras. Det kan inte uteslutas att exploateringsgraden kan behöva 
minskas i flera av exploateringsområdena. Exploateringen bör ske med största möjliga 
hänsyn. 

Den samlade bedömningen är att de kompensatoriska åtgärderna är mer värda på lång 
sikt än de förluster som sker. Planens genomförande kommer att bidra till en ökad 
biologisk mångfald. Medvetenheten hos alla aktörer kommer att öka och en av 
växtplatserna för den starkt hotade västkustrosen kommer långsiktigt att säkras.

Nollalternativ

För nollalternativet bedöms området få måttliga negativa konsekvenser. Om en ökad 
igenväxning sker hotas västkustrosen och kommer långsiktigt inte kunna finnas kvar 
på platsen. Den biologiska mångfalden kommer att minska. De naturvärden som 
skulle gå förlorade i och med exploateringen bedöms dock finnas kvar.

5.2 Marinbiologiska värden

5.2.1 Förutsättningar

Almöns vattenmiljöer ingår i kustvattenförekomsterna Askeröfjorden norr om 
Tjörnbron och Hake fjord mellan Tjörn och fastlandet söder om Tjörnbron. 

En marinbiologisk undersökning av bottnarna runt Almön genomfördes med 
videokamera 2011 (HydroGIS AB 2012). Undersökningsområdet är de vattenområden 
som är belägna väster och söder om Almön, figur 16. Väg 160, som förbinder Tjörn 
med fastlandet, samt vägen till Almön delar vattenområdet i en lagun med 
småbåtshamn i norr och ett mer omfattande grundområde i söder mot Saltholmarna 
och Höviksnäs. Under de båda vägarna finns en kulvert som medger viss 
vattengenomströmning. 

Syftet med den marinbiologiska inventeringen var att bedöma bottnarnas ekologiska 
värde och ge rekommendationer om anpassningar och åtgärder i samband med 
detaljplanering av Almöns vattenområden. Förutsättningar och konsekvensbedömning 
beskrivs för de delar som kan påverkas av eventuell exploatering. 
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Det har även genomförts 
strömningsberäkningar för 
vattenomsättningen i Almösund 
(DHI, 2013) för att utreda 
strömningshastighet och om 
breddning av kulvertarna kan 
förbättra genomströmningen 
och vattenkvaliteten i lagunen i 
Almösund. 

Södra Almön och Tjörns Entré 

Grundområdet som ligger 
mellan Saltholmarna och Almön 
är beläget vid Tjörns Entré och 
Södra området (3.1.1 figur 16). 

Den mångformiga och 
arealmässigt omfattande grunda 
bottnen är belägen i direkt 
anslutning till djuprännan som 
går öster om Almön. De 

angränsande hårdbottenmiljöerna utmed rännan längs Almöns östra sida gör området 
närmast unikt ur marinekologisk synpunkt. Vid djuprännan trivs hummer och 
området är av stor vikt för hummerreproduktion. 

Grundområdet ingår i ett sammanhängande område med grunda miljöer som börjar 
norr om Höviksnäs småbåtshamn och sträcker sig norrut mellan Tjörn och 
Saltholmarna. Bottnens mångformighet gör att värdefulla havsmiljöer för flera arter 
skapas. Här finns förutom ålgräsängar även tångvegetation, vegetationsfria, grunda 
sedimentbottnar med mycket hög potential för etablering av natingarter, hög potential 
för expansion av blåmusselbankar. De vegetationsfria grunda bottnarna har på våren 
en mycket hög och värdefull produktion av bentiska kiselalger. Det produktiva 
grundområdet är också värdefullt för fågellivet. Området är väldigt grunt och 
bottensamhällena får därmed vara orörda.

Området bedöms ha ett mycket högt ekologisk värde. (HydroGIS 2012)

Mellersta och Centrala Almön

Lagunen vid Mellersta och centrala Almön (område 3.1.2, figur 16) har i nuläget en låg 
vattenomsättning. Beräkningar visar att omsättningstiden är relativt lång (1-2 veckor). 
Den vägbank med kulvertar som finns i södra delen innebär att vattenutbytet i lagunen 
begränsas kraftigt, figur 17.  Det är en av de vikar längs Bohuskusten som har mest 
problem med fintrådiga alger. 

Figur 16. Marina undersökningsområden vid Almön har 
markerats med röda rektanglar och cirklar. Inventeringen 
genomfördes 2011. Karta hämtad ur HydroGIS 2012.  

 Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Tjörns entré och Almöstrand
 Samrådshandling 14-04-15

42



Figur 17 Lagunen på försommaren. Kulvertarna i vägbanken begränsar vattengenomströmningen och 
algblomning är vanligt förekommande.

Lagunen drabbas varje säsong av algblomning och efterföljande syrebrist och 
luktproblem från förruttnelse. Lagunen har betydelse för fågellivet då vadarfåglar 
söker bland annat småfisk i de grundaste delarna längs stranden. Det lilla skäret i 
södra delen har också betydelse för fågellivet. 

Bedömningen är att lagunen har ett förhållandevis lågt värde, men har god potential för att 
kunna bli en grundbottenmiljö med högt marinekologiskt värde om vattengenomströmningen 
förbättras. (HydroGIS 2012)

Norra Almön

Småbåtshamnen i Almösund är bebyggd (figur 3.1.3 och 3.3.4 på figur 16). Området 
bedöms ha relativt lågt ekologiskt värde då området är utbyggt och påverkat av 
hamnverksamhet och muddring. 

Almösund, nordöstra delen vid Norra Almön (område 3.1.5) består av ett 
grundområde i vattenområdet precis norr om befintlig småbåtshamn. Området hyser 
höga naturvärden med mångfacetterade bottensamhällen med tät ålgräsvegetation i 
god kondition och stora bottenytor med tät tångvegetation samt stora förekomster med 
hjärtmusslor. Tidigare genomförda sedimentprov visar på relativt låga 
föroreningshalter (Marin Miljöanalys 2010).

Bedömningen är att grundområdet med blåmusselbank, hjärtmusslor och ålgräs har höga 
ekologiska värden bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt. (HydroGIS 2012)
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5.2.2 Påverkan och effekt

Södra Almön och Tjörns Entré

Ett sammanhängande ålgräsbälte breder ut sig öster om färjeläget på södra Almön, 
figur 18. Väster om färjeläget är botten djupare än fyra meter. Där planeras en 
småbåtshamn med flytbryggor samt en kaj som förankras mot berget. I den västra 
delen, vid Tjörns entré, planeras en serveringsbrygga som pålas. Här kommer en 
kanotuppläggningsplats att finnas som ska underlätta för kanotister att ta sig i land vid 
Tjörns entré. 

Grundområdet söder om Almön har mycket höga ekologiska värden och är dessutom 
mycket känsligt för minskad vattenomsättning, båttrafik och störningar. Med en 
bergsfast kaj samt flytbryggor till småbåtshamnen säkras vattengenomströmningen till 
grundområdena (HydroGIS 2012). Åtgärder som underlättar båttrafik eller muddring 
av grundområden får ej genomföras. Serveringsbryggan vid Tjörns entré innebär att 
bottnar beskuggas, vilket försämrar produktionen av mikroalger och därmed 
försämrar tillgången på fiskföda. För närvarande går det en grund vattenledning här 
som gör det svårt för båttrafik att nå den föreslagna serveringsbryggan, vilket är 
positivt för bottenmiljön. 

Figur 18. Kartskiss över färjeläget på södra Almön. Grönt område markerar område med ålgräsängar. Förslag 
på lämplig plats för flytbryggor i småbåtshamn (röd ring) överensstämmer med småbåtshamn i föreslagen 
plan. (HydroGIS 2012)
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Mellersta och Centrala Almön

Den östra delen av Lagunen planeras för konferensanläggningar mm. Det innebär att 
en yta av cirka 0,25 ha vattenmiljö fylls igen och bebyggs. Utfyllnaden innebär att 
vattenvolymen minskar i lagunen, vilket i nuvarande situation kan ha en viss positiv 
effekt på genomströmningshastigheten. Effekten bedöms dock bli så liten att påverkan 
blir marginell på algblomningsproblematiken. Längs den östra stranden planeras tre 
mindre bryggplattformar längs vattnet som troligen kommer att pålas. En gång- och 
cykelbro planeras i den norra delen av lagunen, vilket också innebär pålning i vattnet. 
Pålningen bedöms inte påverka genomströmningen i det planerade läget. 

Om kulvertarna ersattes av en cirka 35 meter brett brospann skulle genomströmningen 
genom Almösund kunna öka drastiskt, med en vattenomsättning idag på 1-2 veckor 
till mellan 0,5-4 dygn (DHI 2013). Det skulle innebära att lagunen sannolikt skulle 
omvandlas från en miljö med låga ekologiska värden till en vattenmiljö med mycket 
höga naturvärden.

Norra Almön

I småbåtshamnen i Almösund planeras ingen byggnation i vattenmiljön som ger 
effekter i vattenmiljön.

Planen medger utbyggnad av småbåtshamnen mot norr i grundområdet i den 
nordöstra delen av Almösund. En utökning av småbåtshamnen skulle innebära att ett 
område med höga naturvärden försvinner. Det innebär en biotopförlust där höga 
värden försvinner. I första hand bör en utbyggnad av småbåtshamn i detta läge 
undvikas för att undvika stora konsekvenser.

Om utbyggnaden av en småbåtshamn i detta läge bedöms som en kommunalt viktig 
placering och inga andra alternativ finns, bör biotopförlusten som uppstår 
kompenseras med anläggning av nya miljöer på lämpliga platser för att minimera 
effekterna och konsekvenserna av planen. En sådan kompensation bör utredas 
närmare i tillståndsprövningen av vattenverksamhet enligt 11 kap. I den 
marinbiologiska utredningen (HydroGIS 2012) beskrivs hur en sådan kompensation 
kan genomföras. 

På den nordöstra delen av udden på Almön planeras en bastubrygga som innebär 
pålning i vatten. Bottenmiljön har inte utretts. En anläggning kan innebära 
beskuggning av bottnar med ålgräs och produktion av alger. En botteninventering bör 
därför genomföras för att effekter ska kunna bedömas och lämpliga åtgärder 
rekommenderas. 

5.1.3 Skadebegränsande åtgärder 

Nedan föreslås ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen från nuvarande 
planförslag. De som är viktigast och som bedöms vara möjliga att genomföra till 
granskningsskedet konsekvensbedöms. Det är alltså för en situation då samtliga 
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åtgärder som ej är kursiva är genomförda. De övriga åtgärderna (kursiv stil) är förslag 
på åtgärder som ytterligare skulle förbättra situationen.

Hela planområdet

• Vid arbete som kan påverka havsmiljön ska eventuella skyddsåtgärder planeras 
tillsammans med marinbiolog, till exempel vid arbete i strandmiljön, muddring och 
andra grumlande arbeten. 

Södra Almön och Tjörns entre

• Ingen pålning bör ske i småbåtshamnen.

• Muddring som innebär att motorbåtstrafik möjliggörs genom grundområdet skall 
undvikas.

• Minimera beskuggning av bottenmiljö i grundområdet.

Mellersta och central Almön

• Den absolut viktigaste åtgärden är att utreda möjligheten att öppna upp kulvertarna 
och ersätta dem med en bro som medger ökad genomströmning enligt förslag i 
strömningsrapporten (DHI 2013). En breddning på 35 meter medges i planen men är 
idag inte ett krav för genomförande av planen. Möjligheterna att knyta upp åtgärden 
till utvecklingen på Almön bör utredas till granskningsskedet. 

• Om kulvertarna inte ersätts kan genomströmningen utformas som en meandrande kanal i 
samband med utfyllnad till Tjörns entré. Eventuellt två kanaler, varav den ena kan gå mot 
väster längs vägbanken. Då erhålls bästa vattenomsättning under nuvarande förutsättningar 
i lagunens södra delar.

• Vid utfyllnad i lagunens södra del bör den lilla ön bevaras för fågellivet.

Norra Almön

• Om småbåtshamnen i den nordöstra delen av Almösund byggs ut i grundområdet 
bör en kompensation genomföras för den biotopförlust av värdefulla habitat som 
uppstår. Kompensationen skulle kunna vara att anlägga nya grundområden och 
etablering av ålgräsängar. Förslag till metod för kompensation beskrivs i den 
marinbiologiska utredningen (HydroGIS 2012).

• En marinbiologisk inventering bör genomföras för att kunna anpassa föreslagen 
placering av bastubrygga efter eventuella naturvärden i vattnet och möjliggöra en 
konsekvensbedömning.

5 . 1 . 3  Ko n s e k ve n s b e d ö m n i n g

Huvudalternativ

Planens genomförande utan skadebegränsande åtgärder bedöms ge upp till stora 
negativa konsekvenser för de samlade marina naturvärdena om inte kulvertarna som 
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stryper vattenflödet i Almösund byts ut till en bred vattenfåra, vilket planen trots allt 
medger. Bedömningen grundar sig på att ett område med högt ekologiskt värde i 
nordöstra Almösund behöver muddras bort i samband med en utbyggnad av 
småbåtshamnen norrut, vilket innebär att värdefulla livsmiljöer för marin flora och 
fauna i Bohuslän försvinner. Konsekvenser av mindre karaktär uppstår då 
bottensubstrat beskuggas genom brygganläggning i västra delen av grundområdet 
söder om Almön. Kunskap om hur bastuanläggning på nordöstra Almön påverkar det 
marina livet saknas. 

Huvudalternativ med föreslagna skadebegränsande åtgärder 

Om kulvertarna byts ut och vattenfåran under vägarna breddas, vilket medges i 
planen, och dessutom bevarar nordöstra Almösunds grundbotten alternativt 
kompenserar för förlusten genom anläggning av ålgräsbottnar på andra platser, 
bedöms konsekvenserna bli stora och positiva för Almösunds marinbiologiska 
värden. Bedömningen grundar sig på att lagunens vattenomsättning då ökar och kan 
omvandlas till en havslagun med höga marinbiologiska värden, som de söder om 
Almön med syresatt botten. Man bedöms kunna få en bättre boendemiljö sommartid 
intill lagunen då problemen med algblomning och lukt från syrefria bottnar troligen 
försvinner.

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms ge upp till stora konsekvenser. Bedömningen grundar sig på 
att grundområdet i nordöstra Almösund ingår i en detaljplan som medger utbyggnad 
av småbåtshamn i grundområdet. Om utbyggnaden sker och tillstånd för 
vattenverksamhet ges kan den värdefulla grunda miljön med ålgräsängar gå förlorad 
utan att kompensation genomförs. 
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5.3 Rekreation och friluftsliv 

5.3.1 Förutsättningar

Övergripande

Almön är ett viktigt område ur rekreationssynpunkt, både för Myggenäsborna och för 
besökande (Tjörns kommun, 2010). Almön räknas som tätortsnära natur för Myggenäs. 
Norra Almön är av stort värde för det rörliga friluftslivet. 

Ortsbefolkningen vill gärna lyfta fram de sköna och spektakulära omgivningarna runt 
Myggenäs och kallar boendet för ett ”maritimt-rekreativt boende” (Tjörns kommun 
2010). I det arbete som gjordes våren 2010 med tätortsstudie för Almösund, Myggenäs 
och Almön bjöds allmänheten in till ett dialogmöte. Då togs kartor fram som visar både 
på hur området runt Myggenäs används idag. På kartan kan man bland annat se 
utpekade promenadstråk, natursköna platser och utkiksplatser, se bilaga 4. 

I kommunens Översiktsplan 2013 anger kommunen att en genomtänkt grönstruktur är 
viktig där hänsyn tas till naturliga stråk så som strand- och brynzoner, gång- och 
cykelstråk samt vandringsleder (Tjörns kommun 2013). Det har funnits önskemål om 
att skapa promenadstråk runt hela Almön längs med vattnet. Privata fastigheter på 
östra sidan av ön, mellan den norra och den södra campingen, gör att det inte till idag 
har kunnat genomföras.  

Norra Almön

Hela norra Almön används aktivt av badgäster, hundägare, närboende, skola, förskola 
och campinggäster, figur 19. Området erbjuder en variation av olika naturmiljöer med 
öppna strandängar, klipphällar och skogsmiljöer. Den nordöstra stranden har klippor 
ner till vattnet och dessa används av badgäster. Den nordvästra stranden, söder om 
gångbron, utgörs av öppna strandängar med buskvegetation. 

Området vid strandängarna, öster om gångbron vid småbåtshamnen, upplevs av 
ortsbefolkningen som en vacker naturplats (Tjörns kommun 2010). Det ligger inom det 
område som klassats högst i naturvärdesinventeirngen (område 1) på grund av mycket 
höga naturvärden.  Stenmurar avgränsar strandängarna mot skogsområdet i öster. 
Stigar genom skogen gör det möjligt att promenera mellan campingen och den västra 
stranden.

Det viktigaste promenadstråket går från gångbron i väster, längs med stranden norrut, 
fram till badet vid den norra campingen. Promenadstråket fortsätter genom campingen 
och tillbaka till gångbron längs den västra stranden, se figur 10. Huvudstråket går 
längs med stranden, men flera mindre stigar går kors och tvärs genom hela norra och 
västra delen av Almön.
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Figur 19. Bilder från norra Almön. 
övre höger: småbåtshamnen övre vänster: tall nära norra udden
mellersta vänster: strandängar, nordvästra Almön mellersta höger: Almöns Norra udde badbrygga 
nedre vänster: promenadstig på Norra Almön nedre höger: promenadstig, Nordvästra Almön.



Mellersta Almön

Det finns inga kända stråk eller stigar i skogsmiljöerna som används aktivt för 
friluftsliv. Ett större skogsområde på mellersta Almön är slybevuxet efter en 
avverkning och bedöms inte ha något särskilt värde för det rörliga friluftslivet. 
Skogsområdet med utpekade naturvärden och det skogsområde som bebyggs mot 
branten närmast väg 160 bedöms ha ett visst värde för friluftslivet. Det är en av två 
skogsbeklädda höjdområden på Almön som kan utgöra viktiga utsiktsplatser. Ett annat  
höjdområde finns på mellersta delen. Båda dessa höjdområden bedöms ha ett värde för 
det rörliga friluftslivet. 

Vägen längs med den östra stranden används för både för biltrafik och gående. Privata 
fastigheter längs med östra stranden gör att strandområdet inte är tillgängligt för 
allmänheten. 

Centrala Almön

Det finns inga kända stråk eller stigar i skogsmiljöerna. Området vid lagunen är litet 
och inklämt mellan vägen och vattnet och utgörs av fuktig mark. Branten öster om den 
korsande vägen är mycket svårtillgänglig.

Närområdet längs med väg 160 är bullerpåverkat. Områdena används inte aktivt för 
friluftslivsändamål och bedöms ha låga värden för friluftslivet.

Tjörns Entré

Området är idag ett litet markområde mellan vägarna 160, 169 och vattnet. 
Bussterminalen utgör den största delen av ytan. Området söder om terminalen där 
skötselplan föreslås är en naturskön plats. 

Södra Almön

Södra delen av Almön korsas av väg 160. Detta innebär bullerstörningar i vägens 
närmaste omgivning och risker att vistas vid vägområdet. 

Stränderna längs med södra Almön är idag delvis mycket otillgängliga för 
allmänheten, på grund av igenväxande vegetation och klippor. Ett strandområde finns 
tillgängligt väster om färjeläget, se figur 20.
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Figur 20. Strandområde väster om färjeläget

5.3.2 Påverkan och effekt

Hela planområdet

En stor yta som har höga värden för rekreation och friluftsliv avsätts som Naturmark i 
planen. Ett större sammanhängande område på norra Almön och ett mindre område 
vid Tjörns entré kommer att skötas enligt en skötselplan, vilket kommer att öka 
attraktionskraften i området och gynna det rörliga friluftslivet. 

Stora områden på mellersta, centrala och södra Almön kommer att tas i anspråk till 
bebyggelse. Det är ytor som idag inte är särskilt nyttjade ur rekreationssynpunkt men 
som i framtiden skulle kunna få höga värden, i och med att Almön i övrigt är ett 
mycket populärt område för rekreation. Mark som idag är tillgänglig i juridisk mening 
för det rörliga friluftslivet kommer att avsättas som kvartersmark och mer eller mindre 
privatiseras. 

I och med detaljplanen kommer flera nya promenadstråk och passager komma till, 
figur 21. Det kommer att skapas ett promenadstråk i öst-västlig riktning över Almöns 
höjdområden. Promenadstråken längs med den västra stranden kommer att göras helt 
bilfria och områdena längs med den södra stranden kommer att göras tillgängliga 
genom en strandpromenad längs med hela stranden, från Tjörns entré i väster till den 
nya småbåtshamnen och bastubryggan i öster. 
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Figur 21 Vägar, gång- och cykelvägar samt 
promenadstråk inom planområdet. De olika färgerna 
anger hur marken påverkas.



Norra Almön

Almöns norra udde med klipphällar och badplats är ett område som i och med planen 
kommer att utvecklas för friluftslivet. Här planeras en servicebyggnad för 
friluftsbadets ändamål och en bastubrygga. Gångstigar kommer att göras i ordning 
längs med vattnet på nordvästra och norra Almön. Kommunen planerar att lyfta 
värdena inom naturområdena och skapa en naturstig. Informationsskyltar med särskilt 
fokus på västkustrosens park kommer att sättas upp. 

De åtgärder som sker inom campingområdet kommer att göra mark som idag har 
privatiserats mer tillgänglig. Det finns en risk att campingverksamheten i framtiden 
kommer att vilja avskärma verksamhetsområdet och utestänga allmänheten från 
campingområdet. Passager har dock säkrats i planen. 

Hela norra och nordöstra Almön kommer att skötas enligt en skötselplan, vilket 
kommer att höja upplevelsevärdena, öka tillgängligheten och öka attraktionskraften. 
För norra Almön bedöms planens genomförande få en stor positiv påverkan och effekt.

Mellersta Almön

Mark som idag är tillgänglig för det rörliga friluftslivet kommer att avsättas för 
kvartersmark och mer eller mindre privatiseras. 

Stora delar av den slybevuxna skogen kommer att bebyggas. Den används inte aktivt 
för friluftslivsändamål och bedöms ha låga värden för friluftslivet. 

Ett barrskogsområde som klassats till visst naturvärde, med äldre träd och ett buskskikt 
med blåbärs- och lingonris, kommer att tas i anspråk av bebyggelse och en ny väg. 
Området bedöms ha ett visst värde för friluftslivet. 

Ett höjdområde är avsatt som naturmark och här planeras för gångstigar i öst-västlig 
riktning. Delar av gångstigen kommer att gå genom naturmark och delar kommer mer 
att vara en passage mellan kvartersmark. Stråket innebär att man har en möjlighet att 
passera, men känslan av att röra sig i naturen försvinner delvis. Ytterligare ett 
gångstråk planeras upp till den högst belägna platsen norr om väg 160. Själva 
höjdområdet ingår inte i detaljplanen.

Den bilväg som går längs med stranden görs om till gång- och cykelväg. På tre ställen 
längs med vattnet möjliggörs för bryggplattformar i lagunen. Dessa kan fungera som 
rast- och mötesplatser.  

Centrala Almön 

Mark som idag är tillgänglig för det rörliga friluftslivet kommer att avsättas för 
kvartersmark och mer eller mindre privatiseras. 

Ett gångstråk planeras mellan kvartersmark, upp genom ett område på mellersta 
Almön, figur 21. Gångstråket leder till den högst belägna platsen norr om väg 160 och 
kommer att göra den plattsen tillgängligare.
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Den bilväg som går längs med stranden görs om till gång- och cykelväg. Vid 
bebyggelsen i lagunen dras gång- och cykelvägen längs med vattnet och fortsätter 
sedan längs med väg 160. Detta gör att hela strandområdet kommer att bli 
tillgängligare.

Tjörns Entré

Åtgärderna i området bedöms gynna det rörliga friluftslivet och ge positiva effekter. 
Det servicecenter som kommer att byggas vid stranden och gångstigar som kommer att 
skapas längs med stranden bedöms ha positiv påverkan på friluftslivet. Skötseln av 
området söder om bussterminalen kommer ytterligare att öka attraktionskraften. 

Södra Almön

Mark som idag är tillgänglig för det rörliga friluftslivet kommer att avsättas för 
kvartersmark och mer eller mindre privatiseras. 

De tallskogsmiljöer som tas i anspråk av bebyggelse bedöms ha ett lokalt värde för 
friluftslivet då det är en plats vid vattnet med äldre skog. Dessa värden riskerar att gå 
förlorade i och med byggnation på platsen. I dagsläget är dock platsen bullerpåverkad 
och mycket otillgänglig på grund av tät vegetation. Området används inte aktivt för 
friluftslivsändamål. I och med den planerade strandpromenaden kommer stranden att 
bli mer tillgänglig än innan. 

Strandmiljön väster om färjeläget bedöms ha ett lokalt värde för friluftslivet. Området 
kommer helt att ändra karaktär i och med bebyggelsen. Strandremsan längs med 
vattnet kommer att bevaras där strandpromenaden kommer att gå. 

Klipporna öster om färjeläget är idag otillgängliga för friluftslivet. I och med planerade 
bryggor kommer denna del göras tillgänglig. Från bastubyggnaden längst ut på udden 
öppnas det vackra vyer ut mot vattnet.  

Ett sammanhängande promendstråk kommer att göra hela södra Almön tillgängligt på 
ett nytt sätt. Från Tjörns Entré kommer man inte längre behöva gå längs med 
bilvägarna för att ta sig till Brattöfärjan. I och med planen skapas ett nytt 
rörelsemönster och mötesplatser längs med stranden. 

5.3.3 Skadebegränsande åtgärder

Nedan föreslås ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen från nuvarande 
planförslag. De som är viktigast och som bedöms vara möjliga att genomföra till 
granskningsskedet konsekvensbedöms. Det är alltså för en situation då samtliga 
åtgärder som ej är kursiva är genomförda. De övriga åtgärderna (kursiv stil) är förslag 
på åtgärder som ytterligare skulle förbättra situationen.
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Hela planområdet

• Inför granskningsskedet bör anpassningar göras för att lättare ta sig genom områden 
som föreslås bebyggas. Anpassa bebyggelsen efter de förutsättningar som finns på 
platsen så att bebyggelse och friluftsliv kan utvecklas tillsammans. 

• Minimera ytorna av privat tomtmark. Bebyggelse kan ha en ordnad och 
ianspråktagen gatusida/entrésida, och en mer vild baksida utan ordinär tomtmark

• Se över passagerna längs med vattnet så att konflikten mellan privata och 
friluftslivets intressen minimeras. 

• Säkra med planbestämmelse eller exploateringsavtal att bryggområden eller 
campingområden inte kommer att privatiseras och spärras av.

• Minimera ytorna för kvartersmark och undersök möjligheterna att gruppera 
bebyggelse med natur emellan.  

Norra Almön

• Säkra genom planbestämmelse eller exploateringsavtal att områden inte kommer att 
privatiseras och eller spärras av. Detta gäller särskilt bastubryggan, servicehuset och 
campingområdet.

Mellersta och Centrala Almön

• Justera bebyggelsen så att promenadstråken i öst-västlig riktning och upp mot 
höjdområdena inte kommer i konflikt med kvartersmark. 

• Inkludera det södra höjdområdet i plan och planera här för en utsiktsplats. 

Södra Almön

• Detaljprojektera gångstigen längs med vattnet. Här är det trångt om utrymme för 
friluftslivets ändamål. Anpassa bebyggelsen så att den upplevs som inbjudande för 
personer som nyttjar strandpromenaden. 

5.1.3 Konsekvensbedömning

Huvudalternativ

Planens genomförande bedöms ge små negativa konsekvenser för de samlade 
rekreationsvärdena inom planområdet för Tjörns Entré och Almösund. De viktigaste 
områdena för rekreation och friluftsliv på norra och södra Almön kommer att skötas 
och värdena i dessa områden kommer att öka. Dessa åtgärder bedöms dock inte kunna 
väga upp de negativa konsekvenser som en exploatering utan tillräckliga 
hänsynsåtgärder skulle innebära.

Huvudalternativ med föreslagna skadebegränsande åtgärder

Om de skadebegränsande åtgärderna följs bedöms planens genomförande ge små-
måttliga positiva konsekvenser genom att hela den föreslagna skötselytan sköts. Ytor 
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har avsatts i planen för att främja friluftslivets intressen. Nya gångstråk gör mark 
tillgänglig som idag är otillgänglig. De största negativa konsekvenserna är att ytor som 
potentiellt i framtiden kan vara intressanta för friluftslivets värden permanent tas i 
anspråk för bebyggelse. Bebyggelsen anpassas så att mer fria stråk i natur möjliggörs 
och kvartersmarken som tas i anspråk minimeras. Detta kan komma att innebära att 
exploateringsgraden behöver minskas. Bebyggelsen anpassas till de naturliga 
förutsättningarna så att potentialen och värden för friluftslivet kan tas tillvara i de 
bebyggda områdena. 

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser. Områdena kommer att 
utvecklas utan några särskilda åtgärder. Norra Almön bedöms fortsatt vara en attraktiv 
plats men kommer att bli något otillgängligare i och med igenväxning. Inga 
sammanhängande gång eller gång- och cykelstråk stråk kommer till. Attraktiva 
områden längs med vattnet fortsätter att vara delvis trafikerade och delvis 
otillgängliga. Skogsområdet och de orörda strandområdena på mellersta, centrala och 
södra Almön finns kvar och kommer att vara fortsatt tillgängliga för det rörliga 
friluftslivet. 

5.4 Landskapsbild

5.4.1 Förutsättningar

Övergripande beskrivning av landskapet

Landskapet på Tjörns nordöstra udde utgörs av skogsklädda höjder, branta sluttningar 
och skyddade dalgångar och raviner. Det är i viss mån ett karakteristiskt bohuslänskt 
landskap, men det är idag mer skogbevuxet än vad som är typiskt. Almön består av 
två höjdryggar: den större, närmast Myggenäs, går i lätt nordväst-sydostlig riktning, 
den mindre i öster går i nordost-sydvästlig riktning. Mellan dem finns ett lägre parti 
som tidigare varit strandängar, men idag är den ena av Almöns två campingar. 

På Almön finns en variation av olika naturmiljöer med öppna strandängar, klipphällar, 
och skogsmiljöer. Tidigare dominerades landskapet av öppna hällmarker och 
strandängar som användes för bete och slåtter. De öppna markerna är idag 
koncentrerade till strandremsor och strandängar samt små gläntor och hällmarker. I 
Almöns norra och södra del är klipphällar och tallmark mer frekvent förekommande, 
medan området däremellan är mer igenväxt och skogspräglat. Skogen koncentreras i 
första hand till de branta sluttningarna och de högre partierna, och är delvis spontant 
etablerad och delvis planterad. Denna förändring av landskapet har skett de senaste 
hundra åren. I de högsta lägena är skogen glesare och sikten blir friare. 

Kortfattad karaktärsbeskrivning

Detta mer skyddade landskap är grönare och mindre vindpinat än det på skärgårdens 
västra sida, men inte mindre typiskt. Klippor som möter vattnet, branta och ibland 
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skogsklädda berg som reser sig ur flacka åker- och ängsmarker, långgrunda 
strandängar och skog i sluttningar karaktäriserar det här landskapet. 

I anslutning till Tjörnbron och Myggenäs är landskapet tydligt påverkat av 
infrastruktur och bebyggelse och i vissa delar framträder inte den övergripande 
landskapsstrukturen. 

Det finns i stora delar av Bohuslän en tradition av att ”bruka landskapet” efter sina 
behov, vilket tar sig uttryck i en mindre romantisk syn på vilka förändringar eller 
ingrepp som kan och bör tillåtas i landskapet. Ett exempel är den relativt okänsliga 
igenfyllningen av det som tidigare var ett litet sund mellan Almön och fastlandet. 

Landskapet vid Tjörnbron och Tjörns entré samt på Centrala och Södra Almön

Tjörnbrons mäktiga brospann och höga pyloner är ett mäktigt inslag i landskapsbilden 
och medger vida utblickar åt både norr och söder. Härifrån är upplevelsen av hav, ljus 
och vind påtaglig. 

Almöns läge precis vid Tjörnbrons västra landfäste samt i fri sikt från fastlandet gör att 
landskapet upplevs av många. Väg 160 som leder över Tjörnbron och vidare mot Orust 
är intensivt trafikerad, i första hand under sommarhalvåret, och för många besökare är 
detta det första mötet med Bohusläns kustlandskap. 

Bron landar på den östligaste av Almöns höjder och leder sedan ner mot Myggenäs 
korsväg med Tjörns entré. Den här delen av bron utgör en effektiv barriär mellan hela 
den norra delen av ön (här omnämnt som Norra Almön, Centrala Almön och Mellersta 
Almön) och den södra delen, och gör att alla passager mellan norr och söder måste ske 
genom den viadukt som leder under väg 160. 

Hela den södra delen är påtagligt påverkad av närheten till bron och den trafik som 
passerar på den. Den del av Almön som ligger söder om Tjörnbron har en tydlig 
topografi, med bron och vägen är även påtaglig i den Centrala Almön, som i dagsläget 
både upplevelsemässigt och faktiskt (med utfyllnader, vägbankar och trafikstörningar) 
upplevs som en del av vägens influensområde. Detta gäller också i allra högsta grad 
Tjörns entré och Myggenäs korsväg. Där har nu ett resecentrum med pendelparkering 
och busshållplatser skapats för att förbättra möjligheterna för kollektivtrafiken. 

Landskapet på Mellersta Almön och Norra Almön

Ju längre norrut på Almön, desto mindre påverkan från trafiklandskapet. Almöns form 
och höjdryggens nordsydliga riktning gör att den västra sidan upplevs som väl 
skyddad från påverkan från trafik och buller. 

Den västra sidan är riktad mot Myggenäs och lagunen och tillsammans bildar höjderna 
bakom Myggenäs centrum, lagunen och Almön ett skönt skålformat landskapsrum. 
Från Myggenäs centrum har man god överblick över Almöns skogsklädda västra sida. 
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Längst i norr ligger Norra Almön. Här ligger Almöns andra camping. Den ligger dock 
väldigt avskiljt från Myggenäs centrum, eftersom den ligger på höjdryggens äntra sida 
och helt riktar sig åt öster. Denna norra del är både mer präglad av klippor och tallar, 
som vid badplatsen och uppe vid den högsta höjden, och mer frodig och präglad av 
lövvegetation och strandängar, som in mot lagunen och mot småbåtshamnen i norr.

5.4.2 Påverkan och effekt

Hela planområdet

Begreppet landskapsbild används på något olika sätt i olika sammanhang. Här avses 
landskapsbild i ett relativt vitt perspektiv, det vill säga de upplevelsemässiga och 
visuella aspekter som tillsammans med landskapets topografi, vegetation, klimat etc. 
tillsammans skapar ett intryck av det aktuella landskapet. Gemensamt för båda 
perspektiven är att de beskriver kopplingen mellan landskapets form och innehåll 
samt hur vi upplever det. För att visualisera hur planförslaget kan komma att se ut 
finns det en sammanställning med foton från en modell (tillgänglig på kommunens 
hemsida under samrådstiden).

Den föreslagna exploateringen innebär att en stor del av Almön kan komma att 
bebyggas.  Endast Norra Almön och den östra delen av Södra Almön är undantagna 
exploatering. I övrigt kommer en stor del av Almön att, istället för att vara ett område 
dominerat av skog, bli bebyggt. Stora delar av den skogsmark som idag är tillgänglig, 
om än inte välkomnande, blir privat tomtmark. Det påverkar upplevelsen av 
landskapet på flera olika sätt. För att tydliggöra detta används här två olika perspektiv, 
dels interna visuella och upplevelsemässiga effekter, det vill säga sådana effekter som 
upplevs på platsen, dels externa, dvs sådana effekter som upplevs utifrån. 

Norra Almön

Norra Almön är den del av ön där minst exploatering kommer att ske. Campingen får 
möjlighet att inom sitt område bygga mindre stugor för uthyrning. Dessutom kommer 
småbåtshamnen mot Almöstrand att byggas ut. De externa visuella och 
upplevelsemässiga effekterna av föreslagen exploatering är alltså väldigt begränsade. 
Däremot finns goda möjligheter att de interna effekterna blir större. Högre skötselgrad 
och större tillgänglighet till området med bättre gång- och cykelstigar, information och 
naturlekplats kommer att göra det mera välkomnande och attraktivt.

Mellersta Almön

Den mellersta delen kommer att bebyggas med till största delen mindre en- och 
tvåfamiljshus. Denna del blir enligt föreslagen exploatering relativt tättbebyggd. 
Endast mindre delar av området kommer att kunna bevaras som de är. I andra delar av 
området, som inte blir bebyggda, kommer naturmarken att återställas och 
återplanteras med samma vegetationstyp som finns där idag. Men det övergripande 
intrycket av området utifrån kommer att vara att skogen till stor del har ersatts av 
gator, trädgårdar och hus.
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Tittar man på området utifrån kommer den här delen av Almön att upplevas i första 
hand inifrån Myggenäs centrum och från Tjörnbron. Ur båda synvinklarna kommer 
effekten av förändringen av landskapet att vara påtaglig. Från Myggenäs centrum 
kommer Almöns bebyggelse att förändra upplevelsen av att samhället tar slut vid 
lagunen. På grund av topografin och öns läge kommer utbyggnaden på Almön att vara 
väl synlig härifrån och samhället som idag slutar med naturmark i öster avslutas 
istället med bebyggelse. Härifrån upplevs exploateringen emellertid inte som så 
omfattande eftersom den delen av Almön som ligger närmast Myggenäs centrum, 
Norra Almön, även fortsättningsvis kommer att vara naturmark. 

Från Tjörnbron är bilden något mera komplicerad. Härifrån upplevs Almön idag som 
ren naturmark. Almön utgör en sorts skärm mot Myggenäs. Stora delar av 
exploateringen kommer att vara synlig även härifrån och en stor del av det som 
upplevs som Almön kommer bli bebyggt. Den norra delen av Almön upplevs inte så 
tydligt från bron och det föreslagna skötselområdet riktar sig i första hand åt väster och 
åt norr. Påverkan på landskapet från Tjörnbron kommer alltså att bli påtaglig.

Centrala Almön

Utbyggnaden i den centrala delen av Almön utgörs dels av en rad flerbostadshus som 
ligger indragna i den branta sluttningen öster om den föreslagna matargatan, dels av 
ett kontors- och verksamhetsområde som ligger inom en del av lagunen som föreslås 
fyllas ut. Både den stora utfyllnaden och indragningen i sluttningen kommer att 
påtagligt förändra landskapet på platsen. 

Den tydligt ändrade strandlinjen övergår från att vara en naturligt vindlande 
strandlinje till en strikt kajkant och en brygga med strandpromenad. Den här delen av 
Almön ligger i direkt anslutning till väg 160, Tjörns entré och Myggenäs korsväg och 
kommer att upplevas av en stor del av de boende och besökande till Tjörn och Orust, 
vilket gör den viktig även i ett större perspektiv.

Södra Almön

Södra Almön är den delen av Almön där den största exploateringen föreslås tillåtas. Ur 
landskapsperspektiv är detta den exploatering som dels är mest exponerad utifrån, 
dels mest avvikande från den befintliga skalan och karaktären på platsen. Här medger 
den föreslagna exploateringen att flerfamiljshus med mellan fem och sju våningar 
byggs längs stranden. Detta område är idag en större, grusad yta som främst används 
sommartid som parkering för besökare till Brattön. 

Verksamheter i öster och väster

Områdets västra del utgörs av en udde som idag delvis är tydligt påverkad av 
trafikmiljön. Närmast vägen upplevs området som skräpigt. Men här finns också fina 
klippor vid strandlinjen och knotiga bergstallar på berg-i-dagen. Uddens karakteristik, 
att den skjuter ut i vattnet, gör att man här också upplever kustlandskapet tydligare. 
Här föreslås 4-5 verksamhetslokaler i ett och ett halvt plan. 
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Öster om dessa, och mera indraget mot sydsidan av Almöns västra höjdrygg, föreslås 
en längsgående byggnad för verksamheter. Längst i öster, öster om det befintliga 
färjeläget, föreslås också en eller ett par byggnader för verksamheter, med publika ytor 
för verksamheter med kopplingar till färjeläget, turism eller liknande. Platsen är tänkt 
som en mindre hamnplan, som knyter samman den föreslagna småbåtshamnen och 
badplatsen med färjeläget och bebyggelsen. 

Den östra delen av bebyggelsen är relativt låg (2-3 våningar) och ligger väl förankrad 
mot den östra av Almöns två höjdryggar. Även den längsgående byggnaden för 
verksamheter längre i väster tar stöd i bakomliggande höjder och upplevs på så sätt 
som förankrad i landskapet. 

Verksamhetslokalerna på udden upplevs från söder och väg 169 som en relativt 
naturlig koppling mellan resecentret vid Tjörns entré och den föreslagna bebyggelsen 
längre österut. Inte heller från Tjörnbron och väg 160 eftersom de ansluter till uddens 
befintliga höjder och i viss mån skärmas av den mur som riskbedömningen kräver och 
av vegetation. Däremot blir de mer påtagliga från öster på grund av uddens 
framskjutna läge. Den vyn är det dock få som upplever och den påverkan kan därför 
kännas acceptabel i relation till den sammanlänkande funktion som dessa hus kan ha. 

Flerfamiljsbostäder i mitten

Flerfamiljshusen är både i omfattning och läge den bebyggelse som ur ett 
landskapsperspektiv är mest avvikande. De är placerade mellan Almöns båda 
höjdryggar och står därför relativt fria. De upplevs både från Tjörnbron, från väg 169 
och från öster. Från Tjörnbron och rastplatsen vid brons västra landfäste framstår de 
som framträdande och främmande i vyerna över landskapet söderut. Österifrån är 
påverkan inte lika markant. Därifrån ligger bebyggelsen lätt indragen bakom den östra 
höjdryggen vilket gör att intrycket av de relativt höga husen inte upplevs lika 
avvikande. Söderifrån är emellertid intrycket av den både höga och relativt massiva 
bebyggelsen påtaglig. Den fria sikten mot Tjörnbrons spann mellan Almöns båda 
höjdryggar är från söder till stor del hindrad och upplevelsen av landskapets 
varierande karaktär och tydliga brutenhet försvagas.

Tjörns entré

Vid Myggenäs korsväg, där väg 160 och 169 korsas, har ett resecentrum för 
kollektivtrafik skapats. I anslutning till det föreslås en envåningsbyggnad som dels kan 
innehålla service för de resande, men som också kan fylla andra och mera utåtriktade 
funktioner. Ett exempel skulle kunna vara turistinformation, kanotuthyrning, kafé och 
galleri. Föreslaget läge för en sådan byggnad är precis längs strandkanten söder om 
busshållplatserna. Byggnadens läge gör den väl synlig från de omgivande vägarna och 
från vattnet. Byggnadens låga höjd gör dock att den inte kommer att upplevas som 
dominerande. För att inte hindra utblickarna över vattnet är det angeläget att 
byggnaden görs så genomsiktliga som möjligt. 
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Sammanfattning effekter

Sammantaget är effekten av den föreslagna exploateringen att intrycket av landskapet 
där Tjörnbron landar kommer att förändras markant. Det som idag upplevs som 
naturmark kommer efter utbyggnaden av området att vara och upplevas som en 
relativt tätt bebyggd del av Myggenäs.

5.4.3 Skadebegränsande åtgärder

Nedan föreslås ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen från nuvarande 
planförslag. De som är viktigast och som bedöms vara möjliga att genomföra till 
granskningsskedet konsekvensbedöms. Det är alltså för en situation då samtliga 
åtgärder som ej är kursiva är genomförda. De övriga åtgärderna (kursiv stil) är förslag 
på åtgärder som ytterligare skulle förbättra situationen.

Hela området 

• För att begränsa effekterna av den föreslagna bebyggelsen har olika åtgärder 
vidtagits för att skapa ett så tilltalande och sammanhållet område som möjligt. 
Därför har ett gestaltningsprogram som reglerar fasaduttryck, takvinkel och -
material och färgsättning med mera tagits fram. Gestaltningsprogrammet ska 
tillämpas vid bygglovgivning enligt exploateringsavtal. Planbestämmelserna har 
också införts för takvinkel, fasadkulörer och fasadmaterial.

Norra Almön

Ur landskapsbildsperspektiv krävs inga skadebegränsande åtgärder i den här delen av 
Almön. Området kommer även fortsättningsvis att vara naturmark, camping och 
naturmark. Tvärtom utgör skötselområdet och en reglering av campingens utbredning 
på norra Almön i sig en skadebegränsande åtgärd för hela utvecklingen av Almön. Att 
området blir mer tillgängligt är också positivt eftersom det ökar 
användningsfrekvensen och ger fler människor möjlighet att uppleva området.

Mellersta Almön

• Återplantering av för platsen naturlig vegetation bör ske där vegetation påverkats 
vid anläggning och byggnation även på områden/kvartersmark som inte omfattas 
av särskild planbestämmelse för återplantering.

Södra Almön

• Återplantering av för platsen naturlig vegetation bör ske där vegetation påverkats 
vid anläggning och byggnation även på områden/kvartersmark som inte omfattas 
av särskild planbestämmelse för återplantering.

Tjörns entré

• Naturmarken som omger resecentret och den föreslagna byggnaden bör bevaras eller 
återställas genom skötsel för att få en tydligare strandängskaraktär. 
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• Byggnaden bör utföras i färg och material på ett sådant sätt att den inte avviker 
tydligt från karaktären på platsen.

5.4.4.Konsekvensbedömning

Huvudalternativ

Utan de skadebegränsande åtgärderna bedöms förslaget att ge stora negativa 
konsekvenser. Hela området, med Norra Almön undantaget, kommer att få en helt 
annan karaktär än idag. Ur ett lokalt och kommunalt perspektiv är påverkan på 
landskapsbilden betydande genom den stora exploateringsgraden i ett nu 
lågexploaterat område och den planerade storskaliga bebyggelsen i den södra delen av 
Almön och Tjörns entré. 

Huvudalternativ med föreslagna skadebegränsande åtgärder

Hela området, med Norra Almön undantaget, kommer att få en helt annan karaktär än 
idag, men förutsättningarna för att exploateringen bidrar positivt till Myggenäs och 
Tjörns kommuns utveckling är goda. Den relativt höga exploateringen kräver omsorg 
om bebyggelsens utformning och terränganpassning för att inte området skall 
uppfattas som överexploaterat. De skadebegränsande åtgärderna med bl.a. ett 
gestaltningsprogram som tar hänsyn till bebyggelsens uttryck i landskapet är mycket 
viktiga för att området ska utformas med omsorg och med en karaktär som är 
anpassad till platsen och landskapet. Med skadebegränsande åtgärder kan 
konsekvenserna bli måttliga.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär få konsekvenser ur ett landskapsbildsperspektiv. Området 
kommer inte att förändras på ett sådant sätt att landskapsbilden påverkas märkbart. 

5.5 Strandskydd

5.5.1 Förutsättningar

Syftet med strandskyddet

Land- och vattenområden som ligger inom 100 meters avstånd från strandlinjen 
omfattas som regel av strandskydd (MB 7 kap 13–18§§). Syftet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur 
och växter.

Inom strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader eller ändra befintliga 
byggnader så att de kan användas till väsentligen annat ändamål. Man får inte heller 
utföra grävningsarbeten eller andra arbeten för att förbereda bebyggelse. Dessutom får 
man inte uppföra anläggningar eller anordningar som stänger ute allmänheten från ett 
område de tidigare har haft tillträde till. Exempel på det sistnämnda är bryggor, 
flaggstänger, staket, bersåer, grillplatser, lekplatser och golfbanor. Man får heller inte 
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vidta åtgärder som väsentligt kan försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter, såsom 
att sprida gödsel, fälla träd eller gräva. 

Upphävande av strandskyddet i plan

Kommunen kan vid framtagande av nya detaljplaner genom en administrativ 
bestämmelse upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl och om intresset av att 
ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset (Boverket 2009).

Enligt 7 kap. 18 § c MB får endast de sex särskilda skäl som finns angivna i lagstiftningen 
beaktas vid upphävande. Det finns ytterligare särskilda skäl som får beaktas, men det 
är om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 7 
kap. 18 § d MB. De sex skäl som gäller i normalfallet är följande:

Om området:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om något av de särskilda skälen för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet är 
uppfyllt blir nästa steg att bedöma om djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt 
sätt och om allmänhetens tillgång till strandområden försämras (Naturvårdsverket & 
Boverket, 2009). Om de biologiska värdena eller allmänhetens tillgång till 
strandområden påverkas på ett oacceptabelt sätt får man inte upphäva strandskyddet.

Enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken måste fri passage längs med stranden säkerställas i 
detaljplanen. Ett beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplan ska inte omfatta den 
fria passagen. Strandskyddet finns alltså kvar i den del närmast stranden som avsätts 
som fri passage. Det är funktionen av den fria passagen som är det väsentliga, det vill 
säga att passagen ska vara och upplevas som tillräckligt bred för att människor inte ska 
avhålla sig från att vistas på platsen och passera. Den fria passagen bör normalt vara 
minst några tiotal meter (prop. 2008/9:119, s112). Detta kan dock variera, beroende av 
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förhållandena på platsen, lokala förutsättningar, så som byggnadstraditioner och 
variationer i vattenstånd (Naturvårdsverket & Boverket, 2009).

Strandskydd på Almön

Två detaljplaner för campingändamål på Almön vann laga kraft 1985. I särskilda beslut 
upphävdes strandskyddet för hela planområdet för den södra campingen och för del 
av planområdet för den norra campingen (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
1985-01-18 och 1985-01-25). Anledningen till att inte strandskyddet upphävdes i hela 
detaljplanen var att man ville ta hänsyn till landskapets känslighet, strandområdenas 
och höjdpartiets naturvärden, och trygga tillgängligheten för allmänheten. I och med 
att strandskyddet upphävdes i plan inarbetades dess intentioner i plan så att 
landskapets karaktär skulle behållas.

Efter ny lagstiftning 1 juli 1994, ändrades strandskyddsbestämmelserna i dåvarande 
naturvårdslag att omfatta, förutom ett skydd för allemansrätten, ett skydd för växt- och 
djurlivet utmed stränderna. Förändringen innebar att ett generellt strandskydd om 100 
meter gäller, tillsammans med det utvidgade skyddssyftet för att skydda växt- och 
djurliv utmed alla stränder, såvida det inte är uppenbart att dessa saknar betydelse för 
växt och djurliv. För att precisera utsträckningen av detta nya generella strandskydd 
tog Länsstyrelsen kommunvisa specificerade beslut om var strandskyddet skulle gälla 
(Länsstyrelsen i Västra Götaland, 1999-06-18). För Tjörns kommun vann beslutet laga 
kraft 1999-07-01. Strandskyddsområdet varierar mellan 0 till 300 meter från 
strandlinjen både på land och i vatten längs kusten. För Almön är strandskyddet upp 
till 300 meter på både land och i vatten, och de områden som upphävdes 1985 är 
fortfarande upphävda, se figur 5 under avsnitt 2 Allmän beskrivning av området.

Numera återfinns standskyddsbestämmelserna i miljöbalken (MB). I 7 kap. 18 g § MB 
anges att om strandskyddet har upphävts, för ett område med en bestämmelse i en 
detaljplan enligt plan- och bygglagen gäller strandskyddet åter om området upphör att 
omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna (Naturvårdsverket & Boverket, 
2009.) Det gäller också om detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en 
ny detaljplan.

För Almön har visserligen strandskyddet upphävts i och med detaljplaneläggningen 
av campingarna (1985), men i och med beslutet från 1999, är det enligt Länsstyrelsen 
(Länsstyrelsen, muntl. 2012-07-03) det senaste beslutet man ska utgå ifrån och det är 
det preciserade strandskyddet som ska gälla, oberoende om det är en ny detaljplan 
som ersätter en gammal plan eller om ett helt nytt område planeras. Enligt detta 
synsätt är det strandskyddet som finns utmärkt i figur 5 som gäller för närvarande och 
som planläggningen ska förhålla sig till. Vid en ny kontakt med Länsstyrelsen (muntl. 
2014-03-24) hade inte rättsläget ändrats . En översyn av det utvidgade strandskyddet 
skickades ut till Tjörns Kommun 2014-01-29. I remissen föreslås ett utökat strandskydd 
om 300 meter vid Tjörns kust. Beslut kommer att fattas innan utgången av 2014. 
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Som särskilt skäl anges skäl nr 5 och nr 3. Planeringen syftar till att utveckla tätorten 
och vattenanknutna anläggningar. 

5.5.2 Påverkan och effekt

Övergripande

Stora ytor av strandskyddad mark tas i anspråk för bebyggelse. Strandskyddet föreslås 
hävas i all kvartersmark. Hur marken påverkas av exploateringen visas i figur 22. De 
högsta natur- och rekreationsvärdena på Almön finns på norra Almön, dessa föreslås 
vara Natur i plan och föreslås skötas. De största ytorna som föreslås exploateras på 
Almön har inte höga natur- eller rekreationsvärden då marken mestadels är 
slybevuxen skog. 

Några skogsområden föreslås exploateras som har klassats till Naturvärde och Visst 
naturvärde. Dessa värden riskerar att helt gå förlorade i och med föreslagen 
exploatering.

Längs med Almöns västra och södra stränder föreslås bebyggelse inom 100 meter från 
strandlinjen. En fri passage med varierande bredd möjliggör för allmänheten att vistas 
och passera mellan bebyggelse och strandlinje. 

Norra Almön

För norra Almön föreslås 10-15 campingstugor att kunna uppföras inom strandskyddat 
område. Området är delvis redan taget i anspråk av villavagnar. Inga särskilda 
naturvärden finns utpekade inom området. 

Den skötsel som föreslås ligger i linje med strandskyddets syften. 

Påverkan på strandskyddets syften bedöms som liten. Det bedöms inte bli någon 
negativ effekt.

Mellersta Almön

Planens genomförande innebär förluster av strandskyddad mark då stora ytor 
permanent tas i anspråk för exploatering. I och med att hela kvartersmarken hävs i 
plan bedöms ytorna uppgå till ca 25 % av strandskyddet inom den norra och mellersta 
Almön ihop.

De största delen av marken har inga utpekade naturvärden. Ett område med visst 
naturvärde tas i anspråk. Naturvärdena inom området bedöms gå förlorade.

Den största delen av området planeras i ett område som inte har några särskilda 
värden för friluftslivet. Det finns inga kända stråk eller stigar i skogsmiljöerna som 
används aktivt för friluftsliv. En del av bebyggelsen planeras inom områden som 
bedöms ha ett visst värde för friluftsliv. I och med exploateringen kommer dessa 
värden att försvinna. 
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Figur 22. Karta som visar hur marken påverkas av exploateringen.



Passager kommer att anläggas genom områdena och upp på höjdområdena. Detta 
kommer att öka tillgängligheten. Passagerna går dels genom Natur i plan men även 
genom kvartersmark. Passagerna kommer att ha en funktion för människor att ta sig 
genom området, vilket främst kommer att ha betydelse för de boende i området. 

Påverkan och effekt på strandskyddets syften bedöms som måttlig. Bedömningen 
bygger på att stora ytor strandskyddad mark tas i anspråk. Natur- och 
friluftslivsvärden inom ett område med visst naturvärde går helt förlorade. 

Centrala Almön

Planens genomförande innebär förluster av strandskyddad mark på de ytor som 
permanent tas i anspråk för exploatering. 

Ett område med naturvärde tas delvis i anspråk. Hela remsan av alsumpskog med visst 
naturvärde kommer att tas i anspråk. Naturvärdena inom området som exploateras 
bedöms gå förlorade. 

Det finns inga kända stråk eller stigar i skogsmiljöerna som används aktivt för 
friluftsliv, området är bullerpåverkat i och med närheten till väg 160. Alsumpskogen är 
ett mindre område vid vägen och på andra sidan är terrängen mycket brant. Området  
bedöms inte som intressant för friluftslivet. 

Inom detta område kommer strandzonen att påverkas och ersättas av utfylld mark på 
vilken byggnader kommer att stå. En passage kommer att tillskapas mellan det 
bebyggda området och vattnet. Passagen kommer att öka tillgängligheten. 

Förslaget innebär förlust i yta av en grund havsvik. I relation till hela grundområdet 
måste dessa förluster anses som små. Det finns dock risk att området som redan har 
dåliga förutsättningar kommer att påverkas ytterligare. Detta kan påverka ett större 
vattenområde som omfattas av strandskydd. 

Påverkan och effekt på strandskyddets syften bedöms som måttlig. Bedömningen 
bygger på att områden med naturvärden går förlorade och på de osäkerheter som finns 
i och med utfyllnaden av viken och eventuella försämringar av redan dålig 
vattenkvalitet i hela lagunen. 

Tjörns entré

Planens genomförande innebär att strandskyddet måste hävas för servicebyggnaden 
och gångstigar. 

Där exploatering sker på land finns inga kända naturvärden. Området kommer att 
göras tillgängligare genom den gångstig och broar som planeras. Framför byggnaden 
kommer man att kunna passera på bryggor. 
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Servicebyggnaden planeras på pålade bryggor ut i vattnet. Ett område kommer att 
fyllas ut och tas i anspråk som idag är vattenområde. Vattenområdet har mycket höga 
biologiska värden och är en grund havsvik som är känslig för ingrepp. 

Den skötsel som föreslås ligger i linje med strandskyddets syften.

Påverkan och effekt på strandskyddets syften bedöms som små-måttliga. 
Bedömningen bygger främst på att vattenområdet är mycket känsligt och de 
osäkerheter som finns kring hur byggnaden kommer att utformas och placeras och 
eventuella utfyllnadsarbeten i strandzonen. 

Södra Almön

Planens genomförande innebär förluster av strandskyddad mark på de ytor som 
permanent tas i anspråk för exploatering.

Ett tallskogsområde med naturvärde och visst naturvärde tas helt i anspråk av 
exploatering. Området med alsumpskog med naturvärde kommer att tas i anspråk och 
fyllas ut. Dessa utpekade naturvärden bedöms helt gå förlorade. Naturvärdena inom 
området som exploateras bedöms gå förlorade.

En strandpromenad kommer att skapas längs med stranden. Den kommer att delvis att 
utgöras av bryggor. Bryggor kommer att påverka den grunda havsviken negativt i och 
med skuggeffekter. Vissa delar av den fria passagen riskerar att komma i konflikt med 
bebyggelse. Särskilt i strandavsnittet väster om färjeläget.  

Bryggorna öster om Brattöfärjan har inte studerats i detalj men bedöms ha mycket 
bättre förutsättningar i och med att det är mycket djupare vatten där. 

Påverkan och effekt på strandskyddets syften bedöms bli måttliga. Bedömningen 
grundar sig främst på att samtliga utpekade naturvärden kommer att mista sina 
naturvärden. 

5.5.3 Skadebegränsande åtgärder

Nedan föreslås ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen från nuvarande 
planförslag. De som är viktigast och som bedöms vara möjliga att genomföra till 
granskningsskedet konsekvensbedöms. Det är alltså för en situation då samtliga 
åtgärder som ej är kursiva är genomförda. De övriga åtgärderna (kursiv stil) är förslag 
på åtgärder som ytterligare skulle förbättra situationen.

Hela området

De skadebegränsande åtgärder som föreslås i avsnitt om naturmiljö (5.1.3), 
marinbiologi (5.2.3), friluftsliv (5.3.3) och landskapsbild (5.4.3) gäller för strandskyddet. 
Utöver dessa förslås ytterligare åtgärder nedan. 

Norra Almön

Inga ytterligare åtgärder föreslås.
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Mellersta Almön

• Minimera ytorna av privat tomtmark. Bebyggelse kan ha en ordnad och 
ianspråktagen gatusida/entrésida, och en mer vild baksida utan ordinär tomtmark 
när det gäller småhus. För flerbostadshus kan ianspråktagen yta minimeras för att 
öka känslan av ”hus i natur” där terrängen så medger. 

• Den fria passagen längs med den västra stranden bör detaljstuderas så att bästa 
möjliga utformning kan ske av bebyggelse närmast passagen. 

• Stråken mellan husen bör göras betydligt bredare så att de inte kommer i konflikt 
med bebyggelse och hemfridszoner. Stråken behöver anpassas till förutsättningarna 
på plats. 

• Stråken upp till höjdområdena kan med fördel ingå i den naturstig som planeras för norra 
Almön, vilket skulle locka till sig fler besökare än de som bor i området. 

• För att stärka natur- och friluftslivsvärdena inom denna del kan naturområdena och 
gångstråken ingå i en skötselplan.  

Centrala Almön 

• Anpassa bebyggelsen så att så mycket kvartersmark som möjligt blir allmänt 
tillgänglig i synnerhet delarna mot vattnet.

Tjörns Entré

Inga ytterligare åtgärder föreslås.

Södra Almön

• Detaljprojektera gångstigen så att så att den fria passagen blir så bred som möjligt 
och anpassa husens utformning så att det känns välkomnade att vistas i husens 
absoluta närhet.

5.5.4 Konsekvensbedömning

Huvudalternativ

Planens genomförande bedöms ge stora negativa konsekvenser för det samlade 
värdet för strandskyddets syften inom planområdet för Tjörns entré och Almösund. 
Stora ytor behöver upphävas i plan och konsekvenserna för naturvärden, friluftsliv, 
landskapsbild och upplevelsevärden och marinbiologiska värden sammantaget 
kommer att bli stora. 

Huvudalternativ med föreslagna skadebegränsande åtgärder

Om rekommendationerna under skadebegränsande åtgärder följs bedöms planen ge 
små-måttliga negativa konsekvenser för det samlade värdet för strandskyddets syften 
inom planområdet för Tjörns entré och Almösund. Bedömningen grundar sig på att 
rekommendationerna under skadebegränsande åtgärder följs. Särskilt viktigt i detta 
sammanhang är att hålla nere den faktiska ytan som behöver upphävas. För att detta 
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ska kunna uppnås bör stora anpassningar ske och exploateringsgraden måste troligtvis 
minska.

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte ge några effekter på strandskyddet och inga 
konsekvenser. Strandskyddet i området kommer inte att minska i yta. Stränderna 
kommer inte att exploateras och områdena kommer att vara tillgängliga för 
allmänheten. 

5.6 Hälsa och säkerhet

5.6.1 Förutsättningar

I avsnittet hälsa och säkerhet behandlas trafik, buller och risker samt föroreningar på 
mark och i vatten,VA-hantering. 

Trafik och säkerhet

Huvudvägnätet i området består av väg 160 från Tjörnbron mot Orust och väg 169 mot 
Rönnäng/Wallhamn. Hastighetsbegränsningar idag på väg 160 och 165 är 70 km/h. 
Väg 770 som går genom planområdet genererar idag en årsdygntrafik (ÅDT) på cirka 
550 fordon/dygn vilket varierar kraftigt över säsongen (150 - 1800 fordon/dygn 
maxtrafikflöde) med tillströmning av trafik till och från camping, rastplats, och 
färjeläge. 

De största säkerhets- och hälsoriskerna inom planområdet är kopplade till väg 160 som 
är primär transportled för farligt gods i området. Enligt statistik från Trafikverket 2009 
trafikerades väg 160 över Tjörnbron med 17 570 fordon per årsmedeldygn (ÅMD) 
varav 1050 fordon var tung trafik. Enligt uppskattning från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 
kördes under 365 640 ton farligt 
gods per år på väg 160 under 2006 
transporterat av 18 282 fordon. 2006 
genomfördes en undersökning av 
vilken typ av farligt gods som 
transporterades på väg 160 under en 
månad, september, se figur 23. 
Brandfarliga vätskor, frätande 
ämnen och brandfarliga gaser utgör 
den största delen av farligt 
godstransporterna. 
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Figur 23. Cirkeldiagrammet visar fördelningen mellan 
innehållet i olika farliga godstransporter under en 
septembermånad 2006 (Räddningsverket 2006).



Geologi och avrinning

Myggenäs och Almön består av ett spricklandskap med markpartier fyllnadsmaterial 
ovan lera och havsbottensediment. Berggrunden i östra och norra delen av Almösund 
och Almön består genomgående av grå ådergnejser med möjlig förekomst av 
pegmatitådror. Strax norr om väg 160 i centrala Almön närmast matargatan har berget 
en ogynnsam sprickbildning som stupar ut mot bergskärningen. 

Höjdryggen norr om väg 160 löper i nord-sydlig riktning på Almön och utgör 
vattendelare för ytavrinningen i området. Hake- och Askeröfjorden har bägge 
miljöproblem bestående av övergödning. Den senare har också problem med 
ansamlingar av tungmetaller och övriga föroreningar. Marken på Almön räknas ha 
goda förutsättningar för infiltration om grundvattnet ligger tillräckligt djupt. 
Undersökningar av infiltration har endast genomförts väster om vattendelaren. I 
områden med ytligt berg är infiltrationskapaciteten nästintill obefintlig. 

Stigande vatten till följd av klimatförändringar och extrema vädersituationer

Vid exploateringar ska hänsyn tas vid lokalisering av samhällsviktiga funktioner 
(sjukhus, infrastruktur och tekniska förörjningssystem). Med bakgrund av 
klimatförändringar och extrema vädersituationer räknas effekter av dessa bli mer 
frekventa och påtagliga i framtiden. Risker föreligger vid byggnation i anslutning till 
hav, sjö eller vattendrag. Länsstyrelsen redovisar i rapporten Stigande vatten från 2011 
att helårsboende bör förläggas ovan 3,6 m.ö.h. för att undvika negativa effekter för 
boende. I figur 24 redovisas riktlinjer för på vilken nivå över havsytan som bebyggelse 
och infrastruktur bör planeras för att minska risken för effekter av klimatförändringar 
och extrema vädersituationer.

ÖVERSVÄMNINGSZON à ÖVERSVÄMNINGSZON à ÖVERSVÄMNINGSZON à ÖVERSVÄMNINGSZON à 

1 2 3 4
Markanvändning - kategori > 3,6 m* 3,1 – 3,6 m* 2,6 – 3,1 m* 0 – 2,6 m*

Helårsboende Ok Åtgärder krävs Undvik Undvik

Transporter; riksvägar, vägar utan alternativa 
förbifartsmöjligheter, järnväg, kollektivtrafik etc. Ok Undvik Undvik Undvik

Parkeringsplatser; uppställningsytor, vägar 
med alternativa förbifartsmöjligheter etc. Ok Ok Åtgärder krävs Åtgärder krävs

Dagligvaruhandel; livsmedel, apotek etc. Ok Åtgärder krävs Undvik Undvik

Industri och verksamheter (ej miljöfarlig); 
kontor, tillverkning, partihandel, driftsbyggnader 
etc.

Ok Åtgärder krävs Åtgärder krävs Undvik

Figur 24. Markanvändningsdiagram för översvämning från hav, vattendrag och Vänern. Endast utvalda 
markanvändningskategori är redovisade (Metria 2012).

* RH2000 m.ö.h. Beräknade översvämningszoner för Stenungssund och Almön.
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5.6.2 Påverkan, effekter och konsekvenser

I avsnittet beskrivs direkt påverkan från exploateringsplaner, dess effekter och 
konsekvenser på hälsa och säkerhet. Utredningar avseende Trafik, buller, risker och 
VA har genomförts för att kunna genomföra anpassningar av detaljplan samt precisera 
behov av åtgärder som påverkar hälsa och säkerhet, se lista med rapporter i bilaga 1.

Buller

Påverkan och effekter - övergripande

För att uppskatta inverkan av buller på personer som vistas i området har 
bullerberäkningar utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. 
Trafikbelastningen på vägarna varierar mycket mellan olika årstider där sommarens 
trafikflöden är betydligt större än vinterns trafikflöden. Ett årsmedeltrafikvärde har 
använts för beräkningar av bullereffekter på planerad bebyggelse.

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 slår fast följande riktvärden för buller vid 
planering av nya bostäder:

55 dBA ekvivalentnivå1 utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå2 vid uteplats i anslutning till bostad.

Det finns inga uppsatta riktvärden för lokaler i utomhusmiljön.

De bullerberäkningar som har genomförts visar att det framförallt är väg 160 och 
matargatan till bostäderna och campingen norr omväg 160 som skapar buller 
överstigande både riktvärden för dygnsekvivalentnivån (se figur 25) och maximal 
ljudnivå utomhus. Även väg 770 på södra Almön ger buller.

Uppsatta riktvärden för utomhusmiljöer kommer att uppfyllas för de flesta planerade 
bostäder i direkt anslutning till väg 160. Beräkningsresultat visar dock att vissa fasader 
på södra och centrala Almön överstiger riktvärdet (55 dBA) för den dygnsekvivalenta 
ljudnivån med mellan 1 till 3 dBA. Figur 26 och 27 visar fasader med inringade 
riktvärden där nivåer överskrids. I planbeskrivningen redovisas att bostäder inte får 
byggas om bullernivåer riskerar att överskrida gränsvärden för buller. I planen har 
alternativa användningsområden angetts. I fortsatt planering ska bullersituationen 
preciseras och utredas ytterligare och om gränsvärden inte kan uppnås genom åtgärder 
i fasad eller utemiljö kommer enbart annan verksamhet tillåtas.
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1 Den ekvivalenta ljudnivån är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under en given tidsperiod, t ex 
ett dygn som är normalt förekommande för vägtrafik.

2 Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under en viss tid.



Figur 25. Bullerspridningskarta som visar dygnsekvivalentnivåer för den planerade trafiksituationen vid 
utvecklingen av planområdet för Almön. Röda och gula områden markerar ytor där bullret överstiger 
riktvärden för fasader och uteplatser (ÅF 2014).

Påverkan och effekter - Centrala Almön

Bullernivån överskrids i lägenheter närmast matargatan, se figur 26. Bostäder får 
endast byggas om hälsosam ljudnivå kan skapas och gränsvärden hållas, i annat fall 
kommer enbart annan verksamhet att tillåtas. Den stora huskroppen närmast väg 160 
med störst bullerpåverkan (ej med i figur), kommer ha annat användningsområde än 
bostäder då gränsvärdena för buller ej bedöms kunna minskas genom åtgärder. 
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Påverkan och effekter - Södra Almön

Bullernivån överskrids i lägenheter högst upp i husen, se figur 27. Bostäder får endast 
byggas om hälsosam ljudnivå kan skapas och gränsvärden hållas i annat fall kommer 
enbart annan verksamhet att tillåtas. Troligen kan ljudnivån minskas genom fasad.

Skadebegränsande åtgärder

• Kompletterande/preciserande bullerberäkningar behöver ske i granskningsskedet 
för att säkerställa att riktvärdena kan hållas.

• Överväg om bullerberäkningar behöver beakta sommartrafik för att få en mer 
nyanserad bild av ljudmiljön i området.

• Där en mindre del av fasad beräknas få bullernivåer över riktvärdena kan åtgärder i 
fasaden detaljstuderas i granskningsskedet – bl.a. fasadens utseende och avstånd 
från bullerkälla genom indrag i fasad. Användningen bakom aktuell del av fasaden 
kan också ändras från bostad till teknikutrymme, förråd eller dylikt.
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Figur 26. Inringade bostadsfasader på 
centrala Almön där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad 
överskrider riktvärdet 55 dBA (ÅF 
2014).



• Där större delen av en fasad beräknas få höga värden behöver byggnadens placering 
och höjd samt bulleravskärmande åtgärder studeras till planens granskningsskede. 
Alternativet är att byta användning från bostäder till kontorsverksamhet.

Figur 27. Inringade bostadsfasader på södra Almön där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 
riktvärdet 55 dBA (ÅF 2014).

Konsekvenser - huvudalternativ

Konsekvenser bedöms som måttliga-stora för huvudalternativet. Med skyddsåtgärder 
bedöms konsekvenserna bli måttliga. Bedömningen grundar sig på att bostäder 
planeras inom bullerstörda zoner eller på gränsen till bullerstörda. Genom 
bestämmelser om att bostäder inte får planeras om gränsvärden för buller inte kan 
hållas säkras att bullermiljön inte överskrider gränsvärdena. Det innebär att bostäder 
enbart tillåts om preciserade bullerutredningar med åtgärder visar att bullernivåerna 
kan hållas inom gränsvärden.  Ljudnivåerna i bostadsmiljöer nära väg 160 bedöms 
ändå bli höga, även där riktvärdena underskrids. Sommartrafiken är högre och det är 
oftast då man använder balkong och utemiljö.

Konsekvenser - nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte innebära några konsekvenser ur bullersynpunkt då inga 
bostäder planeras nära väg 160.
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Trafik och säkerhet

Påverkan och effekter - övergripande

Runt väg 160 föreligger en generell risk för avkörning av vägen med farligt gods vid 
ytparkeringar i anslutning till kollektivtrafik. Riskanalysen utpekar verksamheter på 
Tjörns kommun använder giftig gas i mindre omfattning och i slutna system vilket 
transporteras längs väg 160. Sammantaget ökar det samhällsrisken för planområdet. 

Enligt förslag till utformning av detaljplan överskrids rekommendationerna på 
skyddsavstånd rörande farligt godstransporter för vissa typer av verksamheter på 
södra Almön. För att uppnå en acceptabel risknivå i området ska separata 
riskutredningar att genomföras för verksamheter inom 150 meter från väg 160 
(upplysning på plankarta) som preciserar skyddsåtgärder och anpassningar av 
bebyggelse. Det finns ett flertal riskreducerande åtgärder inarbetade i planen.

Påverkan och effekter - Centrala Almön

Hotell och konferensanläggningen norr om väg 160 på södra Almön har placerats med 
70 m skyddsavstånd till väg. 

Påverkan och effekter - Södra Almön

Bostadshus på södra Almön söder om väg 160 är lokaliserade med ett skyddsavstånd 
på 105-200 till väg 160. Trafikmängderna är hanterbara och kräver inte några 
ytterligare åtgärder. Fördjupade riskutredningar med preciserade skyddsåtgärder 
behövs i fortsatt planering inom 150 meter från väg 160/169. 

Skyddsåtgärder

Byggnader som återfinns inom 80 meter från väg 160 bör utföras med obrännbar fasad.

Anläggningar av plantage och buskage minskar konsekvenserna för vissa 
riskscenarier. 

Konsekvenser - huvudalternativ

För utbyggnadsalternativet bedöms konsekvenser som små då planeringen har tagit 
stor hänsyn till risker längs väg 160 i planen. 

Fördjupade riskutredningar och åtgärder behöver visa att riskerna minimeras och 
hamnar på en acceptabel nivå för de i riskutredningen utpekade områden på södra 
Almön och centrala Tjörn. Konsekvenserna kan minska om lämpliga skyddsåtgärder 
kan preciseras i fördjupade riskutredningar.

Konsekvenser - nollalternativ

Inga konsekvenser bedöms uppstå av nollalternativet då befintlig bebyggelse ligger 
på höjder och långt bort från väg 160. 
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Föroreningar på land och i vatten

Påverkan och effekter

För spillvatten tillämpas självfallsledningar där det är höjdmässigt möjligt. Fem 
stycken gemensamma pumpstationer beräknas täcka behovet för byggnation inom 
detaljplaneområdet. För samtliga hus på sluttningssidan nedan väg föreslås dessa 
pumpa spillvatten till självfallsledning i gatan. Lämplig placering av pumpstationer 
görs med hänsyn till geotekniska förhållanden och på så sätt hantera risken för 
uppflytning.

Exploateringsförslagets påverkan i detaljplaneområdet genererar föroreningar främst 
genom dagvatten från parkeringsplatser och gator i form av tungmetaller, vägsalt, olja 
och näringsämnen. Avståndet från recipient till utsläpp är direkt och kan inte renas på 
vägen vid eventuell olycka utan barriär eller dagvattenåtgärd.

Vid Tjörns entré och centrala Almöns konferensområde kommer störst andel 
hårdgjorda ytor att finnas. Område för infiltration av dagvatten från dessa ytor är 
preciserat i planen som park och dagvatten i planen. Den är dimensionerad enligt de 
rekommendationer som finns i VA-utredningen.

Infiltrering kommer att användas för dagvatten där marken har förutsättningar för 
detta. Att vattnet absorberas av vegetationen som renar, infiltrerar och avdunstar 
vattnet minskar behovet av dagvattenhanteringen.

Skadebegränsande åtgärder

Enligt VA-utredning föreslås att gator genom området utrustas med vegetationsklädda 
diken s.k. biodiken, se figur 28. Detta skulle kunna reducera påverkan på dagvatten 
från föroreningar och eventuella utsläpp. Botten på diket bör ligga ovan 
grundvattennivån. Detta bör vägas mot den ökade gatubredden som det innebär.

Oljeavskiljare för dagvatten kan vara en åtgärd för att minimera föroreningar från 
busshållplatser och parkeringar vid Tjörns entré.

Figur 28. Principskiss för Biodike (WSP 2013).

Konsekvenser

Konsekvenser bedöms som små både för huvudalternativet och nollalternativet. Det 
finns dock fortfarande risk för tillfälliga större utsläpp av förorenande ämnen vid 
kraftiga regn eller olyckor. Vattenomsättningen i recipienterna bedöms som relativ god 
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och dagvattenutsläpp bedöms inte påverka vattenförekomsterna som helhet däremot 
kommer det bli en ökad belastning på lagunen i Almösund som har låg 
vattenomsättning och övergödningsproblematik.  

Stigande vatten vid klimatförändringar och extrema vädersituationer

Påverkan och effekter - övergripande

Större delen av planområdets mark är lokaliserad över säkerhetsnivån för 
översvämningszonerna 3 och 4 och påverkas inte av stigande vatten. Tekniska 
skyddsåtgärder planeras vid byggnation inom zon 3 och 4 med reglerad lägsta 
golvhöjd över nollplanet, +3,6 m. Under denna nivå får förråd, garage och trapphus 
uppföras för bostadsändamål. Kontor, handel och kultur medges under +3,1 m om 
säkerhet mot inträngande vatten kan anordnas, tex i form av barriärer och/eller 
vattentäta konstruktioner. Med denna bestämmelse minskar risken för översvämning 
väsentligt. Risken kvarstår dock att det under perioder kommer vara begränsad 
tillgång till lokaler som byggs under nivåer under +3,6 m.

Påverkan och effekter - Norra Almön

Bastu-, förråds- och servicebyggnader kan komma att ligga lägre än +3,6 m.

Påverkan och effekter - Mellersta Almön

Inga byggnader föreslås under +3,6 m.

Påverkan och effekter - Centrala Almön

Närmast vattnet planeras för gång- och cykelbana samt byggnader för verksamheter. 
Dessa ligger inom zon 4 och riskerar att översvämmas vid en vattenhöjning. 
Byggnader kommer att byggas på lägre nivåer än +3,6 m men bostäder och 
verksamheter kommer att läggas öven den i planen föreskrivna säkerhetsnivån. 
Förrådsbyggnader och parkering kommer att hamna lägre än +3,1 m.

Påverkan och effekter - Tjörns entré

I sydvästra delen av planområdet förbereds för en entré till Tjörn. Serviceverksamhet, 
trafikområde och P-plats kommer att ligga högre än +3,1 m men inte över +3,6 m. 

Påverkan och effekter - Södra Almön

Fem stycken flerbostadshus planeras på södra Almön. Vid byggnation planeras dessa 
bostäder ha en lägsta golvhöjd +3,6 m (regleras i planen), garage kan ligga lägre. 
Boende i dessa hus kommer vid en eventuell vattenhöjning att få problem att ta sig in 
och ut ur bostaden. Verksamheter föreskrivs ligga högre än +3,1 meter i planen men 
kan tillåtas på lägre nivå om åtgärder mot vatteninträngning genomförs. Även garage 
kan tillåtas på lägre nivåer om åtgärder mot vatteninträngning kan genomföras.

Förråd och markparkering kan komma att ligga lägre än +3,1 m.  
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Skadebegränsande åtgärder

Bostadshus inom zon 2, 3 och 4 kommer att kräva åtgärder för att pumpa 
dräneringsvatten. Konstruktioner bör vara översvämningståliga eller täta. Ytterligare 
utredning rekommenderas för att utreda konsekvenser för bostäder planerade till zon 3 
och 4.

Konsekvenser - huvudalternativ

För huvudalternativet bedöms konsekvenser som små-måttliga då flerbostadshus 
och verksamhet planeras inom zon 3 och 4. Många åtgärder har planerats i planen som 
minskar känsligheten för stigande vatten. Risker kvarstår dock genom att hus och 
verksamhet planeras på lägre mark. I framtiden med stigande vatten kan 
tillgängligheten till dessa hus försvåras.  

Konsekvenser - nollalternativ

Det bedöms inte uppstå några konsekvenser av nollalternativet då befintlig 
bebyggelse ligger på höjder. 

5.7 Riksintresse 4 kap. miljöbalken

5.7.1 Förutsättningar

Hela Tjörns kommun samt 3 sjömil från baslinjen ut i havet är ett riksintresse för 
högexploaterad kust och omfattas av Miljöbalkens särskilda hushållningsbestämmelser 
4 kap 4§. Det innebär att natur- och kulturvärdena anses vara av riksintresse samt att 
fritidsbebyggelse endast får komma tillstånd som komplettering till befintlig 
bebyggelse. Ingrepp i miljön får endast ske om det ej påtagligt påverkar miljön och 
dess värden negativt. Bestämmelsen ska dock inte förhindra utveckling av befintliga 
tätorter. De värden som lyfts fram avseende riksintresset är (SOU 1971:75): 

1. Ursprunglighet inom vissa delar av området

2. Närhet till områden med många människor

3. Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, möjligheter till båtsport

4. Rekreationsmiljö för ett stort antal människor

5. Tillgängliga och attraktiva bad-, strand- och skärgårdsområden i vissa delar

6. Högklassiga fornlämningsmiljöer

7. Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer

8. Vetenskapliga natur- och kulturvärden

9. En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden
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5.7.2 Påverkan och effekt

Planförslaget innebär utveckling av Myggnäs tätort och är i det avseendet förenligt 
med bestämmelsen. Tillkommande bebyggelse har reglerats avseende höjd och 
utformning för att minska negativ påverkan på natur- och kulturvärden. Förslaget har 
även anpassats till allmänhetens möjligheter att vistas i området. Åtgärder som 
förbättrad tillgänglighet med stigar och gc-vägar längs vattnet, kvalitetshöjande 
åtgärder som skötselplan och bättre service vid camping och friluftsbad gynnar 
riksintressets värden. Förslaget kommer att påverka området genom ianspråktagande 
av mark som tidigare varit obebyggd, även genom utfyllnad i Almösund och påverkan 
genom förändrad landskapssiluett. 

5.7.3 Skadebegränsande åtgärder

Åtgärder som föreslås i avsnitt naturmiljö,friluftsliv och rekreation, strandskydd och 
landskapsbild minskar den negativa påverkan på värden som avses att bevaras genom 
riksintresset.

5.7.4 Konsekvenser

Huvudalternativ

Utvecklingen på Almön är förenligt med riskintresset för högexploaterad kust. 
Konsekvenserna för de värden som riksintresset avser att bevara är positiva vad gäller 
tillgängliggörandet av Almöns natur för friluftsliv i den norra delen av Almön. 
Påverkan på landskapsbilden i ett lokalt och kommunalt perspektiv är stort. 
Konsekvenserna bedöms som små för riksintresset högexploaterad kust och bedöms 
inte innebära påtaglig skada på riksintresset.

Huvudalternativ med föreslagna skyddsåtgärder

Med föreslagna skyddsåtgärder i föregående kapitel kommer påverkan på 
riskintressets värden att minska. 

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte ge några konsekvenser på riksintresset.

5.8 Riksintresse friluftsliv

5.8.1 Förutsättningar

Almön omfattas av ett riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § MB i den södra delen av 
Almön, Södra Bohusläns kust, se fig 5 under avsnitt 2 Allmän beskrivning av området. 
Riksintresset sträcker sig från Stenungsund och upp till Lysekil och täcker in kusten 
runt Tjörn. Området är ett utpräglat skärgårdslandskap med stor variation från 
exponerad ytterskärgård till skyddad och ofta lummig innerskärgård. Här finns fjordar 
och mer  eller mindre inneslutna vatten av mycket olika karaktär och landskapet hyser 
stora skönhetsvärden. Möjligheterna till bad, segling, kanoting, strövtåg, fritidfiske 
m.m. är  mycket stora, vilket genererar en omfattande besöksfrekvens i området för 
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friluftsliv, turism och rekreation. Stränderna är till ansenlig del fria från bebyggelse 
som kan hindra allemansrättligt utnyttjande.

Under 2013 har riksintresse för friluftsliv reviderats och ett nytt förslag på riksintresse 
för friluftsliv har tagits fram som omfattar hela den norra delen av Almön och 
Havstensfjorden. Detta riksintresse är just nu på remiss till naturvårdsverket. Tjörns 
kommun har haft invändningar mot avgränsningarna av riksintresset då de inte tagit 
hänsyn till föreslagen tätortsutveckling i Översiktsplan 2013. Konsekvensbedömningen 
görs på det beslutade riksintresset Södra Bohusläns kust.

5.8.2 Påverkan och effekt

I planen för Almöns utveckling har allmänhetens tillgänglighet till stränder säkerställts 
genom stigar och GC-vägar längs Almöns södra stränder. Men begränsas även av 
bebyggelse som tillkommer i strandzonen. Landskapsbilden kommer att kraftigt 
förändras och övergå från en naturkaraktär till bebyggt område mot söder.  

Ökningen av båttrafik bedöms enbart påverka upplevelsevärdena marginellt kring 
Almön då den nya båthamnen planeras nära farleden. Inga åtgärder planeras i det 
värdefulla grundområdet söder om Almön. 

5.8.3 Skadebegränsande åtgärder

Åtgärder som föreslås i avsnitt naturmiljö, friluftsliv och rekreation, strandskydd och 
landskapsbild minskar den negativa påverkan på värden som avses att bevaras genom 
riksintresset och det nya förslaget på riksintresse.

5.8.4 Konsekvensbedömning

Huvudalternativ

Området kommer att få en helt annan karaktär jämfört med idag. Förutsättningarna för 
att exploateringen bidrar positivt till Myggenäs och Tjörns kommuns utveckling för 
friluftsliv och turism är goda. Den satsning som görs med skötselområde kommer alla 
närboende och besökare tillgodo. Stigar och gc-vägar längs stränderna säkerställer 
tillgänglighet till strandmiljöerna. Bebyggelsen kommer att försämra tillgängligheten i 
den södra delen och förändrar landskapsbilden och upplevelsen av landskapet mot 
söder. Bebyggelsen kan inverka på upplevelsen av skärgården söder om Almön. 
Konsekvenserna på de värden som avses att bevaras bedöms ändå som små på grund 
av att det blir en liten påverkan. Sammantaget bedöms påverkan inte kunna innebära 
påtaglig skada. 

Huvudalternativ med föreslagna skyddsåtgärder

Det är viktigt att ytterligare minska påverkan på riskintresset. Med föreslagna 
skyddsåtgärder i föregående kapitel kommer konsekvenserna att kunna minska men 
ändå ligga inom små konsekvenser. 

 Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Tjörns entré och Almöstrand
 Samrådshandling 14-04-15

81



Nollalternativ

Nollalternativet bedöms inte ge några konsekvenser på riksintresset.
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6 Påverkan under byggtiden

Övergripande

Den planerade exploateringen kommer att ge upphov till konsekvenser under själva 
byggfasen. Temporära effekter består av störningar och ingrepp på naturmiljön, som 
på kortare eller längre sikt kan läkas. Naturen kan därför återfå sina tidigare 
naturvärden. Vid permanenta effekter kan inte naturen återhämta sig från störningen 
eller ingreppet. Det gäller exempelvis vid förlust av habitat. 

Vid genomförandet av planerna kring Almön förväntas både temporära effekter att 
uppstå. Förslag på skadeförebyggande åtgärder ges.

Påverkan och Effekt

Allmän säkerhet

Almön nyttjas av närboende och skola. En säkerhetsrisk kan uppstå vid 
anläggningsarbeten och byggnation nära områden som nyttjas av allmänheten. 
Geotekniska undersökningar visar på låg stabilitet i vissa delar av området. Det finns 
viss risk för ras. 

Störning av bottenstruktur samt strandmiljö

I samband med byggnation och anläggningsarbeten i strandmiljön kan det uppstå 
störningar. Vid muddring pålning och anläggningsarbeten i vatten är det särkilt stor 
risk för störningar. Det kan innebära att det sker en ökad grumling, spridning av 
organiska material samt föroreningar. Känsliga bottenmiljöer med bl.a. ålgräsängar kan 
påverkas negativt .

Utsläpp 

Vid byggprocessen samt från transporter ökar utsläppen. Påverkan i ekologiskt 
känsliga land- och vattenområden. Vatten kan påverkas av oljespill och kväverester. 
Utsläpp av spränggaser, stendamm, avgaser från fordon och arbetsmaskiner. Förorenat 
vatten kan medföra skada på fisk och andra vattenlevande organismer.

Buller och vibrationer

Av transporter, arbetsmaskiner samt vid byggprocessen uppstår buller och vibrationer. 

Naturmiljö

Det finns risk att enstaka västkustrosor kan skadas eller att växtplasten för 
västkustrosen helt förstörs. Grävning vid uppläggning av jord- och bergsmassor 
riskerar att skada marktäcke och trädskikt.

Påverkan på allmän väg 

Vid byggnation i närheten av väg 722 samt vägen fram till norra campingen ökar 
beslatningen av tunga transporter och en ökad trafikmängd detta kan påverka 
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framkomligheten . Det finns inga möjligheter att leda trafiken på någon alternativ väg. 
Detta ger effekter på trafiken till båda campingarna och trafikverkets rastplats kan 
komma att påverkas.

Skadebegränsande åtgärder

Allmän säkerhet
• För allmänhetens säkerhet bör byggarbetsplatser och upplag hägnas in.

Störning av bottenstruktur samt strandmiljö

• Vilka försiktighetsåtgärder som bör tillämpas är platsspecifikt och bör 
utvecklas i samråd med marinbiolog. 

• Om möjligt bör områden skyddas mot grumling. Särskilda skyddsåtgärder bör 
vidtas för att minimera grumling i vatten. Arbetsområfdet bör avgränsas med 
miljögardin.

• Arbeten i vatten eller i strandzonen utföras under perioder då påverkan på 
vattenlevande organismer är liten. 

Utsläpp

• Arbeten i eller i anslutning till vatten och ekologiskt känsliga områden ska ske 
så att risken för förorening är begränsad.

• I alsumpskogen i söda området har diverse massor lagts upp i strandzonen. 
Dessa bör undersökas så att det inte förekommer massor eller föremål som 
orsakar att förorenande ämnen sprids och kan orsakar skada. 

• Hantering av material, maskinunderhåll, med mera ska ske utan risk för 
förorening av mark och vatten. I händelse av utsläpp ska området akutsaneras. 

Buller och vibrationer
• Fastställda nivåer för ljud och vibrationer ska inte överskridas. 

• Bullerskyddsåtgärder vid sprängning och borrning bör vidtas.  

• Kommunikation med närboende ska ske både inför och under byggtiden. 

• Sprängning bör ske på i förväg bestämda tidpunkter dag och kvällstid. 

Naturmiljö

• Innan anläggningaarbeten börjar bör viktiga växtplatser för västkustrosen 
hängnas in och markeras. Särskild information bör gå ut till de som utför 
anläggningsarbeten om västkustrosens skyddsvärde. 

• Innan anläggningaarbeten börjar bör grova och äldre träd som kan sparas 
markeras. Dessa bör skyddas mot skador på stam, rötter och krona. Särskild 
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information bör gå ut till de som utför anläggningsarbeten om hur 
skyddsvärda träd bör hanteras.  

• Upplag av jord- och bergsmassor förläggs till områden som inte är ekologiskt 
känsliga. 

• Vid byggande som genomförs inom planerat skötselområde på Almön bör 
arbetsområdet minimeras. I första hand ska yta som tas i anspråk för den 
permanenta anläggningen användas för upplag och arbetsområde. Planering 
av skyddsåtgärder och ska planeras med biolog.

• Områdena bör återställas efter att byggprojektet är färdigt.  

Påverkan på allmän väg

- Eventuella skador på vägen bör åtgärdas. 

- Kommunikation med campingen bör ske både inför och under byggtiden.

- Arbeten som påverkar framkomligheten på vägarna bör helt undvikas under 
sommarmånaderna, de tider på året där trafikintensiteten är som högst. 
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7 Kumulativa effekter 
Med kumulativa effekter menas hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med 
andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar miljön i ett 
område. 

I arbetet har strandskyddad mark planerats för bostäder och annan verksamhet. Sett ur 
ett större perspektiv bidrar det till att den totala ytan oexploaterad strandlinje i Sverige 
minskar. Exploatering av tidigare oexploaterade ytor är en irreversibel process och de 
ytor som en gång har tagits i bruk går inte att återställa helt till dess ursprungliga 
karaktär och funktion. När antalet människor ökar nära natur- och friluftsområdena på 
norra Almön ökar också risken för oönskat slitage i naturområdena. Förutsättningen 
för bebyggelseutvecklingen på Almön är att kvaliteten på kvarvarande naturmiljöer 
som västkustrosens park och friluftsbadet höjs genom anordningar, information och 
skötsel. Det är viktigt att skötseln av natur- och friluftsområden långsiktigt säkerställs 
genom avtal som håller över tid för att säkra att det inte ska uppstå oönskade negativa 
effekter från bostadsutvecklingen. 

Bullernivåer som bedöms komma att tangera eller överskrida gränsvärden för 
utomhusmiljöer längs väg 160 och huvudgata innebär att boendemiljön men även 
rekreationsmöjligheterna utomhus sannolikt kommer att försämras över tid då 
trafikmängder kan antas öka i framtiden med fortsatt utveckling på Almön och Tjörn. 

Med utvecklingen på Almön kan positiva samhällseffekter på Tjörn uppstå genom 
bättre underlag för skolor, kollektivtrafik, allmän service och arbetstillfällen. Planen 
medverkar till många av de mål som finns i den nya översiktsplanen för Tjörns 
kommun.
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8 Miljömål och miljökvalitetsnormer

8.1 Uppfyllelse av lokala och nationella miljömål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till (Naturvårdsverket, 2013). Syftet med 
miljömålen är att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och 
naturmiljön, ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med 
naturresurserna. Miljömålen ska uppnås inom ett generationsperspektiv, det vill säga 
till år 2020. Västra Götalands län har olika indikatorer för att följa upp miljömålen. 
Både de nationella och de regionala miljömålen beskrivs detaljerat på 
Miljömålsportalen (www.miljomal.se). Tjörns kommun har dessutom lokala miljömål 
som bottnar i de natinella miljömålen.

Detaljplanen påverkar framför allt miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”God bebyggd 
miljö”, ”Ingen övergödning” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Nedan beskrivs på vilket 
sätt utvecklingen på Almön bedöms bidra till eller motverka möjligheten att uppfylla 
relevanta miljömål. 

Hav i  balans samt levande kust och skärgård

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust 
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar."

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust 
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar."

Tjörns lokala miljömål säger bland annat att haven kring kommunen ska ha en rik biologisk mångfald 
med stabila ekosystem. Rekreationsvärdet längs med kusten, med en bevarad och på en del håll 
förbättrad biologisk mångfald, är viktig även i framtiden. Nyttjandet av kusten ska beaktas utifrån ett 
hållbart och långsiktigt perspektiv.

Tjörns lokala miljömål säger bland annat att haven kring kommunen ska ha en rik biologisk mångfald 
med stabila ekosystem. Rekreationsvärdet längs med kusten, med en bevarad och på en del håll 
förbättrad biologisk mångfald, är viktig även i framtiden. Nyttjandet av kusten ska beaktas utifrån ett 
hållbart och långsiktigt perspektiv.

L Planen utan skyddsåtgärder motverkar uppfyllandet av målet. Exploateringar kommer att ske 
inom strandskyddade områden och värdefulla bottenhabitat riskerar att försvinna. Påverkan 
minskas något genom att tillgängliggöra stränderna och inarbetade åtgärder. 

K Med skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder kan den negativa påverkan på miljömålet 
neutraliseras. En ökad vattenomsättning i lagunen skulle dessutom på sikt göra denna mer 
biologiskt värdefull och tillföra produktiva bottenmiljöer och värdefulla habitat och bidra till 
miljömålet.

Levande skogar

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

Tjörns lokala miljömål är det samma som det nationella. Skog inom kommunen ska vara livskraftiga, 
inneha stabila livsmiljöer för växter och djur, samt vara bra rekreationsområden.
Tjörns lokala miljömål är det samma som det nationella. Skog inom kommunen ska vara livskraftiga, 
inneha stabila livsmiljöer för växter och djur, samt vara bra rekreationsområden.
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L Planen motverkar uppfyllandet av målet. Områden med tallskog och alsumpskog kommer att 
försvinna. Även äldre solitärt stående, gamla tallar riskerar att försvinna.

Med skyddsåtgärder som föreslås kan den negativa påverkan på miljömålet minska.

Ett  r ikt  odl ingslandskap

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."

Tjörns lokala miljömål är det samma som det nationella. De odlingslandskap och ängsmarker som finns 
inom kommunen ska bevaras och arter och kulturmiljöer värnas.
Tjörns lokala miljömål är det samma som det nationella. De odlingslandskap och ängsmarker som finns 
inom kommunen ska bevaras och arter och kulturmiljöer värnas.

J Planen bidrar till att uppnå målet. Ängsmarken i området med den rödlistade arten västkustros 
sköts inte idag och området påverkas av igenväxning. En skötselplan kommer att upprättas och 
med den finns goda förutsättningar att långsiktigt utveckla de höga biologiska värden som finns i 
området. 

God bebyggd mil jö

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

Tjörns lokala miljömål säger bland annat att Tjörns kommun ska vara en god bebyggd miljö där 
människors hälsa, växter och djur inte kommer till skada vid bebyggelse. Bebyggelse ska anpassas så 
att natur eller kulturvärden som inte går att ersätta exploateras.

Tjörns lokala miljömål säger bland annat att Tjörns kommun ska vara en god bebyggd miljö där 
människors hälsa, växter och djur inte kommer till skada vid bebyggelse. Bebyggelse ska anpassas så 
att natur eller kulturvärden som inte går att ersätta exploateras.

L Bostadsutvecklingen på Almön bidrar till att förstärka service och stämmer väl överens med 
översiktsplanens intentioner var bebyggelseutveckling ska ske. De viktigaste värdena för 
boende har tagits tillvara på norra Almön och förstärkts genom att det området har avsatts till 
natur- och friluftsområde. Vissa anpassningar till landskapet i plan minskar påverkan på 
landskapsbild men den höga exploateringsgraden och storleken på hus kommer att förändra 
upplevelsen av området drastiskt och några naturvärdesklassade områden försvinner. Den 
negativa påverkan är också att det finns stor risk att buller och risker längs väg 160 samt 
stigande vatten i låglänta områden kan motverka ambitionerna för den boendekvalitet som 
eftersträvas. Utan föreslagna skyddsåtgärder finns kommer utvecklingen kraftigt motverka 
miljömålet. 

K Med föreslagna skyddsåtgärder kan insatserna för att främja natur- och friluftsliv i området och 
den negativa påverkan på landskapsupplevelse, hälsa och säkerhet minskas. Planens påverkan 
på miljömålet kan då minskas till svagt negativ eller neturaliseras.

Ett  r ikt  växt-  och djurl iv

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd."

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd."

Tjörns lokala miljömål säger bland annat att ingen samhällsbyggnad ska ske på bekostnad av den 
biologiska mångfalden.
Tjörns lokala miljömål säger bland annat att ingen samhällsbyggnad ska ske på bekostnad av den 
biologiska mångfalden.
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L Stor hänsyn har tagits i planeringen till de områden som har högst naturvärden både på land 
och i havet. Detta kan ses genom att de mest värdefulla naturmiljöerna på norra Almän är 
avsatta som naturmiljöer med skötsel. På det viset värnar man om västkustrosen som är en av 
Tjörns kommuns ansvarsarter. En marin ansvarsbiotop som pekats ut är ålgräsängar och i 
planeringen har grundområdena söder om Almön fredats till största delen medan det i norr finns 
risk att en värdefull ålgräsäng försvinner om småbåtshamn byggs ut. Det finns också risk att 
värdefulla äldre träd försvinner i de områden som planeras för bebyggelse. Planen riskerar att 
motverka miljömålet om inga av de föreslagna skyddsåtgärderna genomförs. 

K Med föreslagna skydds- och kompensationsåtgärder finns stora möjligheter att neutralisera eller 
medverka till miljömålet genom att förbättra förutsättningar för t.ex. västksutrosen och minimera 
förlust av ålgräsängar samt säkra upp att rätt trädmiljöer sparas i planeringen.

J

Med föreslagna skydds- och kompensationsåtgärder finns stora möjligheter att neutralisera eller 
medverka till miljömålet genom att förbättra förutsättningar för t.ex. västksutrosen och minimera 
förlust av ålgräsängar samt säkra upp att rätt trädmiljöer sparas i planeringen.

Ingen övergödning

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten."

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten."

Tjörns lokala miljömål säger bland annat att utsläpp av övergödande ämnen från invånare eller olika 
verksamheter inte ska påverka människors hälsa, ekosystem, växter eller djur negativt.
Tjörns lokala miljömål säger bland annat att utsläpp av övergödande ämnen från invånare eller olika 
verksamheter inte ska påverka människors hälsa, ekosystem, växter eller djur negativt.

L I planen planeras dagvattenlösningar för att förhindra utsläpp av gödande ämnen och 
vattenförekomsterna har god vattenomsättning i det stora hela som kan neutralisera de utsläpp 
som ändå blir efter infiltrationssteget. I lagunen som har övergödningsproblematik och låg 
vattenomsättning kommer tillförsel av ämnen från dagvatten att kunna försämra dagens status 
och motverkar då miljömålet. 

J Med förbättrad cirkulation i Almösund kan planen medverka till att uppnå miljömålet genom att 
det gynnar både biologisk mångfald och kan minska algblomning. 

8.2 Miljökvalitetsnormer

Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsnormer som gäller luft, buller och 
vattenkvalitet (vattenförekomster samt fisk- och musselvatten). Miljökvalitetsnormer 
är föreskrifter för lägsta tillåtna miljökvalitet vid en viss tidpunkt. Vattenmyndigheten 
är den ansvariga myndigheten för EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige. Normerna kan 
ses som styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormer för buller och 
vatten är aktuella för planområdet. 

Vatten

Tjörns kommun tillhör vattendistriktet Västerhavet. 2009 beslutade 
Vattenmyndigheten för Västerhavet om miljökvalitetsnormer för alla 
vattenförekomster inom distriktet. Målet är att allt yt- och grundvatten som lägst ska 
uppnå god status senast år 2015 och att ingen vattenförekomst ska försämras. För 
kustvatten har en tidsfrist till år 2021 lämnats.

Ekologisk status

Både kustvattenförekomsten Askeröfjärden norr och öster om Almön och Hake fjord 
söder om Almön har måttlig ekologisk status enligt vattenmyndighetens senaste 
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klassning år 2009. Målet är god ekologisk status år 2021. Anledningen till att status är 
måttlig är främst övergödning. Askeröfjärden har på grund av sitt skyddade och 
instängda läge troligen relativt dålig vattenomsättning till skillnad från Hake fjord som 
står i direkt förbindelse med öppna havet och inte har samma skyddade läge.

De biologiska och vattenkemiska undersökningar som gjorts visar att ekologisk status 
generellt är bättre i Hake fjord än i Askeröfjärden, fler parametrar uppnår god status i 
Hake fjord än i Askeröfjärden.

De planerade åtgärderna påverkar vattenmiljön. Påverkan på bottensubstrat, 
vegetation och bottenfauna i själva exploateringsområdet bedöms inte kunna medföra 
påverkan på vattenförekomsterna som helhet. Lokal påverkan och hur den kan 
minskas eller förebyggas finns redogjort för i bilaga med vegetationskartering 
(Jenneborg 2012). Vattenområdet Almösund har sämre status än vattenförekomsten 
som helhet. Om vattenpassagen mellan Almösund och Hake fjord förbättras medför 
det att situationen i den inre delen av Almösund förbättras, på grund av ökad 
vattenomsättning. Även utan denna åtgärd bedöms inte de planerade åtgärderna 
försvåra möjligheten att vattenförekomsten ska uppnå god status år 2021.

Ett förbättrat vattenutbyte mellan Almösund och Hake fjord, skulle inte påverka Hake 
fjord negativt. Övriga åtgärder som direkt berör Hake fjord är inte särskilt omfattande 
och bedöms inte påverka vattenförekomstens status och inte försvåra möjligheterna att 
god status uppnås år 2021.

Kemisk status

Den kemiska statusen i Askeröfjärden har reviderats från att vara god år 2009, till att 
preliminärt bedömas vara sämre än så år 2013. Orsakerna är främst förekomsten av 
kvicksilver samt industriella föroreningar, av organiska ämnen och metaller. Även 
diffusa utsläpp från jord- och skogsbruk och enskilda avlopp bedöms vara betydande. 
Projektet bedöms dock inte medföra påverkan som försämrar eller motverkar att god 
status uppnås. Genom fördröjningsmagasin och naturlig infiltration kommer ökade 
dagvattenflöden att fördröjas och omhändertas lokalt. Denna åtgärd bedöms vara 
tillräcklig. I samband med kraftiga regn kan tillfälliga utsläpp påverka vattenmiljön. 
Ökad belastning på framför allt Almösund är inte önskvärt och ska undvikas i planen. 
Ökad båttrafik medför en ökning av utsläpp av framför allt oljeämnen i vattenmiljön, 
men omfattningen av den ökade båttrafiken bedöms inte kunna påverka 
vattenförekomstens status.

Hake fjord har precis som för ekologisk status en något bättre situation även för 
kemisk status. Det finns inte samma belastning av industriella utsläpp till 
vattenförekomsten, men påverkan från jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp 
bedöms även här vara betydande. De planerade åtgärderna bedöms inte påverka 
kemisk status, men ökad dagvattenpåverkan från planområdet bör undvikas. Båttrafik 
bedöms öka marginellt och påverkar inte kemisk status i Hake fjord.
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Buller

Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller gäller vid planering av ny 
bostadsbebyggelse eller vid ny – eller ombyggnation av vägar.

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 slår fast följande riktvärden för buller vid 
planering av nya bostäder:

55 dBA ekvivalentnivå3 utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå4 vid uteplats i anslutning till bostad.

30 dBA ekvivalentnivå inomhus.

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. 

På centrala och södra Almön finns byggnader där riktvärden för utomhusbuller 
överskrids. I planbeskrivning finns angivet att bostäder enbart får anläggas om 
riktvärden kan hållas. Ytterligare utredning behövs för att säkerställa att ljudnivån inte 
överskrids.
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9 Samlad bedömning 

9.1. Miljökonsekvenser
Här sammanfattas konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet som detaljplanen på 
Almön kan ge upphov till. Jämförelse görs mellan huvudalternativet, den potential 
som finns med huvudalternativet kombinerat med föreslagna skyddsåtgärder samt 
nollalternativet. Negativa konsekvenser redovisas med orange färg, positiva 
konsekvenser med gul färg. Ingen konsekvens med vit färg.

Huvudalternativ
påverkan – konsekvens

Potential huvudalt. med föreslagna 
åtgärder 
påverkan – konsekvens

Nollalternativ
påverkan – 
konsekvens

NATURMILJÖNATURMILJÖ

I planen säkerställs skötsel på norra 
Almön med högst naturvärden men 
påverkar naturmiljöer negativt i andra 
områden.

Måttliga negativa konsekvenser

Planen säkerställs till skötsel på norra 
Almön och tar stor hänsyn till 
trädmiljöer i exploateringsområdena 
samt skötsel i övriga naturmiljöer.

Små till måttliga positiva konsekvenser

Innebär pågående 
igenväxning. 

Måttliga negativa 
konsekvenser

MARINBIOLOGISKA VÄRDENMARINBIOLOGISKA VÄRDENMARINBIOLOGISKA VÄRDEN

Planen kan bebyggas utan att 
genomströmningen till Almösund 
förbättras.

Grundområde med ålgräsängar riskerar 
att försvinna.

Upp till stora negativa konsekvenser 

Planen kan innebära förbättrad 
genomströmning i Almösund. Att 
bygga bostäder kan öka incitametet 
för detta. Övergödning och syrefria 
bottnar kan ersättas med goda 
livsvillkor för marina organismer.

Om grunda bottnar med ålgräs 
försvinner kan de kompenseras.

Upp till stora positiva konsekvenser

Gammal detaljplan 
medger utbyggnad av 
småbåtshamn i 
grundområde med 
ålgräsängar.

Upp till stora negativa 
konsekvenser

REKREATION OCH FRILUFTSLIVREKREATION OCH FRILUFTSLIVREKREATION OCH FRILUFTSLIV

Planen innebär att de viktigaste 
områdena för rekreation och friluftsliv 
kommer att skyddas och skötas.

Små negativa konsekvenser

Med de föreslagna skadebegränsande 
åtgärderna kan gångstråk i 
bostadsområdena skapas med mer 
naturkaraktär och kvartersmark 
minimeras. Större områden som 
omfattas av skötsel.

Måttliga positiva konsekvenser

Innebär pågående 
igenväxning.

Små negativa 
konsekvenser.

LANDSKAPSBILDLANDSKAPSBILDLANDSKAPSBILD

Påverkan på landskapsbilden är 
betydande genom den stora 
exploateringsgraden. Vissa 
anpassningar till landskapet är 
reglerade i planen.

Stora negativa konsekvenser

Med föreslagna skyddsåtgärder bland 
annat ett gestaltningsprogram kan 
bebyggelsen i större grad anpassas till 
karaktären i området och planens 
påverkan på landskapsbild och 
uppfattningen av landskapet mildras.

Måttliga negativa konsekvenser

Inga konsekvenser

STRANDSKYDDSTRANDSKYDDSTRANDSKYDD

Stora ytor strandskyddad mark behöver 
upphävas i planen och strandmiljöerna 
byter karaktär från naturmark till 
bebyggda områden utom på norra 
Almön.

Stora negativa konsekvenser

Med föreslagna skyddsåtgärder kan 
bättre tillgänglighet skapas i 
exploateringsområdena och behovet 
av upphävande av strandskydd 
minimeras.

Måttliga-stora negativa konsekvenser

Inga konsekvenser
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Huvudalternativ
påverkan – konsekvens

Potential huvudalt. med föreslagna 
åtgärder 
påverkan – konsekvens

Nollalternativ
påverkan – 
konsekvens

HÄLSA OCH SÄKERHETHÄLSA OCH SÄKERHETHÄLSA OCH SÄKERHET

Buller
I planen planeras byggnader som kan 
överskrida miljökvalitetsnormer för 
utomhusbuller längs väg 160. Dock 
kommer ej bostäder att planeras om 
gränsvärden överskrids. Även med 
anpassning kan utomhusbullret vara 
störande, särskilt under sommartid

Måttliga till stora konsekvenser

Med fortsatta bulleranalyser kan 
anpassning av bebyggelsen göras så 
att gällande riktvärden för buller kan 
hållas i alla bostäder. Utomhusbullret 
kan dock vara störande även under 
riktvärdena, särskilt sommartid.

Måttliga negativa konsekvenser

Inga konsekvenser

Trafik och säkerhet
Hänsyn har tagits i planeringen och 
åtgärder för att minimera risker kring 
väg 160/169. Vissa hus är placerade 
inom 150 meter från väg 160. För 
dessa ska fördjupade utredningar göras 
och skyddsåtgärder föreslås.

Små negativa konsekvenser

Hänsyn har tagits i planeringen och 
åtgärder för att minimera risker kring 
väg 160/169. Vissa hus är placerade 
inom 150 meter från väg 160. För 
dessa ska fördjupade utredningar 
göras och skyddsåtgärder föreslås.

Små negativa konsekvenser

Inga konsekvenser

Föroreningar på land och i vatten
Ökad belastning av näringsämnen i 
lagunen till följd av dagvatten från 
bebyggelseområden.

Små negativa konsekvenser

Med bättre genomströmning kan 
övergödningsproblemen minska.

Små negativa konsekvenser.

Små konsekvenser

Stigande vatten vid 
klimatförändringar och extrema 
vädersituationer
Planen har tagit hänsyn till de höjder 
som rekommenderas med anledning av  
klimatförändringar och verksamheter 
och bostäder byggs på 
rekommenderade höjder över 
havsnivån. Bebyggelse, parkering mm 
byggs dock på låglänt mark som kan 
påverkas av översvämningar och 
stigande vatten. 

Små till måttliga konsekvenser

Små till måttliga konsekvenser Inga konsekvenser

RIKSINTRESSE 4 kap. miljöbalkenRIKSINTRESSE 4 kap. miljöbalkenRIKSINTRESSE 4 kap. miljöbalken

Riksintresset är förenligt med 
tätortsutvecklingen på Almön

Små konsekvenser

Genom föreslagna skyddsåtgärder 
förbättras förhållandena för de 
värdena som omfattas av riksintresset

Små konsekvenser

Inga konsekvenser

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIVRIKSINTRESSE FRILUFTSLIVRIKSINTRESSE FRILUFTSLIV

Södra Bohusläns kust
Det kommer att uppstå påverkan 
genom förändring i landskapsbild och 
begränsningar uppstår på tillgänglighet 
för friluftsliv i den södra delen av Almön.
Remissförslag: Havstensfjorden
Strandskyddad mark upphävs kring 
Almösund.

Små konsekvenser p.g.a. att det är en 
liten negativ påverkan på värden som 
avses att bevaras på ett riksintresse.

Små konsekvenser p.g.a. att påverkan 
kan minskas genom föreslagna 
skyddsåtgärder på värden som avses 
att bevaras i och med riksintresset.

Inga konsekvenser
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9.2. Viktigaste miljöaspekter uppdelat på delområden

Delområde Miljöaspekter

Norra Almön Naturmiljö, friluftsliv och marinbiologiska värden

Mellersta Almön Friluftsliv, strandskydd och naturmiljö

Centrala Almön Marinbiologiska värden, hälsa och säkerhet

Södra Almön Marinbiologiska värden, hälsa och säkerhet, landskapsbild

Tjörns entré Hälsa och säkerhet, naturmiljö, landskapsbild

9.2. Avstämning mot mål och strategier

Miljömål

Huvudalternativet motverkar uppfyllelse av miljömålen påtagligt mer än ett förslag 
där flera av skyddsåtgärderna genomförs.  

Det enda mål som huvudalternativet direkt medverkar till uppfyllelse är Ett rikt 
odlingslandskap genom införandet av skötselområde på norra Almön. För övriga 
miljömål som bedöms beröras innebär huvudalternativet utan ytterligare 
skyddsåtgärder att målen motverkas.

Med skyddsåtgärder kan det bli positiva eller neutrala effekter för miljömålen Hav i 
balans, God bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv och ingen övergödning.

Miljökvalitetsnormer

Möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för kustvatten bedöms inte påverkas 
negativt p.g.a. utbyggnaden på Almön. Det beror framför allt på att 
vattenomsättningen är relativt god i havet och att dagvatten i huvudsak renas genom 
infiltrering innan det når recipienterna. 

Det finns risker för att kvalitetsnormer för utomhusbuller överskrids närmast väg 
160/169. I de fallen åtgärder ej kan göras för att minska bullernivåerna kommer 
bostäder ej att tillåtas utan byggnader/delar av byggnader får användas till andra 
verksamheter.  

Översiktsplanen

Tjörns kommun har tagit fram ett antal strategier i sin nya översiktsplan. I bilaga 2 
redovisas Tjörns strategier och inriktningar för kommunen samt redovisas om 
utvecklingen på Almön stödjer den planerade utvecklingen på Tjörn. Genomgången 
visar att utvecklingen på Almön är viktig för flera av de strategier som tagits fram. För 
inriktningsstrategierna Bebyggelsens struktur och utveckling, Det goda livet samt Det 
robusta samhället är det många av inriktningarna som stämmer väl med  planen för 
Almön. 
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Tjörns naturvårdsprogram

Kommunen vill ta ett särskilt ansvar för naturtyper och arter som är typiska på Tjörn eller har 
en betydande del av sin utbredning här. Med skötselplanen och det stora naturområdet på 
norra Almön samt att anpassningar har gjorts av planen för att inte påverka 
ålgräsängar i grundområdet söder om Almön. Huvudalternativet medverkar till att nå 
målet till viss del men det finns behov av föreslagna skyddsåtgärder arbetas in för att 
målet ska nås helt.

Ett annat mål som ingått i planeringen är ”att naturens upplevelsekvaliteter på Tjörn ska 
bevaras och utvecklas så att kommuninvånare och besökare även i framtiden har goda 
möjligheter till vistelse i en rik och varierad natur med Tjörns speciella kännemärken”. En 
tydlig och viktig åtgärd för att nå målet är skötselplanen som avser att utveckla både 
den biologiska mångfalden men också öka upplevelsen av Bohuslänsk kustnatur. 
Utöver det planeras för en naturpaviljong och naturstig vilket kan öka möjligheterna 
för fler att uppleva naturen på Almön. Huvudalternativet medverkar till att nå målen 
men det finns behov av föreslagna skyddsåtgärder arbetas in för att målet ska nås helt.

9.3. Slutsatser

Det finns flera positiva sidor av den planerade detaljplanen samtidigt som det finns 
viktiga miljöaspekter och aspekter inom hälsa och säkerhet som inte ännu är helt 
inarbetade i planen. Det finns nu god kunskap om miljöaspekterna då kommunen har 
genomfört ett flertal fördjupade utredningar under planprocessen. 

Det är nödvändigt att den kunskap som har kommit fram vad gäller 
strandskyddsaspekterna med natur och friluftsliv, landskapsbild samt hälsa och 
säkerhet får ytterligare uttryck i planen. Det är också en förutsättning för att medverka 
till måluppfyllelser i Tjörns kommuns egna planer och de nationella miljömålen.

Det finns god potential att genomföra skyddsåtgärder och arbeta in dessa i planen 
under granskningsskedet och reglera åtgärderna genom bestämmelser och 
exploateringsavtal. Därmed kan man på ett påtagligt sätt minska de negativa 
konsekvenserna som kan uppstå av den planerade bebyggelseutvecklingen på Almön. 
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Bilaga 1. Lista över fördjupade utredningar
Årtal Konsult Utredning Beskrivning
Naturvärden på landNaturvärden på landNaturvärden på landNaturvärden på land

2010 Norconsult Naturvärden i Almösund- 
Myggenäs- Almön

Naturvärdesinventering inom och 
utanför planområdet

2011 OM´s 
Naturtjänst

Västkustros på Almön, del I rapport med inventeringsresultat och 
diskussion om förutsättningar för 
bevarande

2011 OM´s 
Naturtjänst

Västkustros på Almön, del II, rapport från kompletterande 
inventering i östra och södra delen av 
aktuellt planområde 15/10 2011

2011 Calluna Naturvärdesinventering av 
Almön, Tjörns kommun 2011

Hela planområdet inventerades

2012 Calluna Komplettering av 
”Naturvärdesinventering av 
Almön, Tjörns kommun 2011”

Ett par nya områden inventerades och 
floran inventerades i området som 
klassats som mycket högt naturvärde

2012 Calluna Strandnära natur- och rekreation 
områden på Almön 

Beskrivningar av kunskapsläget för 
natur- och rekreationsvärden, förslag 
till skötselområde, och en genomgång 
av strandskyddet.

Marina utredningarMarina utredningarMarina utredningarMarina utredningar
2012 HydroGIS Marinbiologisk undersökning 

inför detaljplan Myggenäs-
Almön i Tjörns kommun

De marinbiologiska värdena i 
vattenområdena på östra och västra 
Almön inventerades. 

2013 DHI Strömningsberäkning Almösund Undersökning om förutsättningarna 
för att öka genomströmningen genom 
att bredda de kulvertar som finns idag

BullerBullerBullerBuller
2010 ÅF Tätortsstudie Almösund, 

Myggenäs och Almön, Tjörns 
kommun. Bullerutredning 
vägtrafik.

Bullerberäkningar för olika trafikfall för 
hela programområdet.

2012 ÅF Tjörns Entré. Prel. 
Bullerberäkningar

Beräknade ljudnivåer från vägtrafik vid 
planerad bebyggelse, södra Almön.

2012-2014 ÅF Tjörns Entré. Bullerberäkningar 
(fas 1 och 2 av 3)

Beräknade ljudnivåer från vägtrafik vid 
planerad bebyggelse, södra Almön.

RiskRiskRiskRisk
2010 ÅF Riskanalys inför tätortsstudie för 

Almösund – Myggenäs – Almön
Övergripande riskanalys över 
området. Fokus på risker som finns 
vid transporter av farligt gods på väg 
160 och 169 och som kan påverka 
människor som befinner sig i 
planområdet

2012-2014 ÅF Riskbedömning, underlag till 
detaljplan för utveckling av 
Almöstrand och Tjörns entrè 
(fas 1 och 2 av 3)

Inventering och beskrivning av risker i 
samband med transport av farligt 
gods på väg 160 som passerar 
området.
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Geologi och GeoteknikGeologi och GeoteknikGeologi och GeoteknikGeologi och Geoteknik
2010 ÅF Översiktlig kvartärgeologisk 

studie 
Kvartärgeologiska förhållandena inom
området, tidigare utförda geotekniska 
undersökningar samt befintlig 
geologisk kunskap om platsen. 

2012 Atkins PM Översiktlig geoteknisk 
utredning. Detaljplan för 
Almöstrand och Tjörns entré 
(fas 1 av 3)

Bedömning av de geotekniska 
förutsättningarna för byggnation av 
bostäder, verksamheter samt 
anläggande av infrastruktur.

2013 Atkins PM Översiktlig geoteknisk 
utredning. Detaljplan för 
Almöstrand och Tjörns entré 
(fas 2 av 3)

Bedömning av de geotekniska 
förutsättningarna för byggnation av 
bostäder, verksamheter samt 
anläggande av infrastruktur.

Vatten och AvloppVatten och AvloppVatten och AvloppVatten och Avlopp
2012 WSP PM fas 1

VA- och dagvattenutredning 
inför detaljplan Almöstrand & 
Tjörns entré (fas 1 av 3)

Kunskapsunderlag för VA- och dag- 
vattenfrågor inför detaljplan.

2013 WSP PM fas 2
VA- och dagvattenutredning 
inför detaljplan Almöstrand & 
Tjörns entré (fas 2 av 3)

Kunskapsunderlag för VA- och dag- 
vattenfrågor inför detaljplan.

KlimatKlimatKlimatKlimat
2012 Lantmäteri

et
Zonindelningskartor för 
planeringsområdet

Sammanställt material utifrån 
rapporten ”Stigande Vatten”
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Bilaga 2. Strategier och inriktningar ÖP 2013
Tjörns strategier och inriktningar från ÖP 2013. Gröna rutor visar att inriktningen är 
relevant för planen.

Strategi Inriktning Kommentar

1. Tjörns roll 
i regionen

Utgå ifrån Hållbar utveckling och det goda livet (Vision 
Västra Götaland) som värdegrund.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

1. Tjörns roll 
i regionen

Skapa tätare och snabbare kollektivtrafik för att knyta Tjörn 
till den regionala arbetsmarknaden. 

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. Delvis 
kommunens ansvar genom god  
planering. Strukturen bygger på 
förutsättningarna att 
tillsammans med Västttrafik 
och Trafikverket investera i 
utbyggnad och drift av 
välfungerande huvudstråk.

1. Tjörns roll 
i regionen

Prioritera byggnation i kommunens tätorter, för att 
bibehålla och utveckla befintlig närservice, till nytta för 
såväl åretruntboende som besökande turister 
(handelsstrategi)

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

1. Tjörns roll 
i regionen

Skapa goda möjligheter att utveckla Tjörn till en attraktiv 
kommun för helårsboende och verksamhetsetablering, för 
att bli en aktiv del av regionen

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

1. Tjörns roll 
i regionen

Erbjuda attraktiva rekreationsmöjligheter både för boende 
och besökare

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

2. 
Bebyggelsest
ruktur och 
utveckling

Planberedskap för 100-150 nya bostäder/år Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

2. 
Bebyggelsest
ruktur och 
utveckling

Detaljplaner som innehåller lägenheter samt detaljplaner i 
kommunal regi ska prioriteras

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

2. 
Bebyggelsest
ruktur och 
utveckling

En jämn fördelning av nya bostäder ca hälften på sydvästra 
Tjörn och ca hälften inom övriga delar. 

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

2. 
Bebyggelsest
ruktur och 
utveckling

Bostadsbyggandet sker i anslutning till kommunens 
huvudstråk

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

- För tätorter Komplettera och utveckla tätorter från inre delarna och 
växa utåt

-- För tätorter

Nya områden i tätorter ska tillkomma i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse

-

- För tätorter

Ny bebyggelse i tätorter lokaliseras inom gångavstånd från 
kollektivtrafik

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

- För tätorter

Utnyttja befintlig infrastruktur i tätorter Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

- För 
landsbygd

Spridd bebyggelse på landsbygden begränsas och tillåts 
endast om det finns särskilda skäl. Totalt under 
översiktsperioden ska i snitt ca 10% av det totala byggandet 
ske på landsbygden.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. 

- För ny 
fritidsbebygg
else

 Detaljplaner för ny fritidsbebyggelse kommer inte att antas- För ny 
fritidsbebygg
else

Bygglov för nya fritidshus utanför detaljplan kommer inte 
att antas
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- För 
omvandlings
områden 

I anslutning till huvudstråket kan på sikt husen inom 
fritidsområdena få samma storlek som inom kommunens 
tätorter. Detaljplanerna måste då ändras. 

- För 
omvandlings
områden 

Innan detaljplanerna ändras kan viss ökning av storleken 
påverkas i bygglov. Då krävs bland annat att områdets VA-
anläggning och infrastruktur uppfyller kommunens krav. 

- För 
omvandlings
områden 

Permanentning ska inte underlättas om det medför 
olämpliga kommunalekonomiska kostnader eller 
miljömässiga konsekvenser.

- För 
omvandlings
områden 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer förutsättningarna för 
ökning av storlek med mera direkt i bygglovsärenden

- För 
näringsliv

Verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiskindustrin 
ska ges goda fysiska förutsättningar att utvecklas

- För 
näringsliv

För att behålla god jordbruksmark för odling, bör den 
värdefulla åkermarken inte bebyggas av enskilda byggnader

- För 
näringsliv

I tätorterna kan det ibland vara aktuellt att bygga på 
jordbruksmark, enligt gällande tätortsstudier. Här måste en 
avvägning mellan tätortsutveckling och att bygga på 
jordbruksmark göras.

- För resor 
och 
kommunikati
on- 
kollektivtrafik

Tjörns strategier för kollektivtrafik utgår från K2020 Lokalt Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. Delvis 
kommunens ansvar genom god  
planering. Strukturen bygger på 
förutsättningarna att 
tillsammans med Västttrafik 
och Trafikverket investera i 
utbyggnad och drift av 
välfungerande huvudstråk.

- För resor 
och 
kommunikati
on- 
kollektivtrafik

Huvudinriktningen är att verka för tätortstrafik mellan 
Myggenäs, Höviksnäs och Stenungssund samt ett regionalt 
resecentrum i anslutning till pendeltåget

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. Delvis 
kommunens ansvar genom god  
planering. Strukturen bygger på 
förutsättningarna att 
tillsammans med Västttrafik 
och Trafikverket investera i 
utbyggnad och drift av 
välfungerande huvudstråk.

- För resor 
och 
kommunikati
on- 
kollektivtrafik

Längs med huvudstråken ska erbjudas en effektiv 
kollektivtrafik med få stopp

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. Delvis 
kommunens ansvar genom god  
planering. Strukturen bygger på 
förutsättningarna att 
tillsammans med Västttrafik 
och Trafikverket investera i 
utbyggnad och drift av 
välfungerande huvudstråk.

- För resor 
och 
kommunikati
on- 
kollektivtrafik

Runt om Tjörn ska en flexibel kollektivtrafik erbjudas för att 
göra det möjligt att resa kollektivt till kommunens olika 
delar.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen. Delvis 
kommunens ansvar genom god  
planering. Strukturen bygger på 
förutsättningarna att 
tillsammans med Västttrafik 
och Trafikverket investera i 
utbyggnad och drift av 
välfungerande huvudstråk.

- För gång 
och 
cykelvägar

Tjörns kommun satsar på en utveckling av cykelleder. I 
första hand prioriteras cykelvägar i och mellan tätorter och 
till barn och ungdomars aktiviteter. I andra hand prioriteras 
cykelvägar för turismens behov. 

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

3. Det goda 
livet

Möjlighet till delaktighet och självständighet Planen har tagits fram med 
Cultural planning

3. Det goda 
livet

Minska behovet av färdtjänst, hemtjänst etc. Föreslagen plan stödjer delvis 
inriktningen.

3. Det goda 
livet

Delta i samhällets gemenskap Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För 
bostadsbygg
ande

Varierat utbud av upplåtelseformer Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För 
bostadsbygg
ande Hög tillgänglighet Föreslagen plan stödjer 

inriktningen.

- För 
bostadsbygg
ande

Boende för flexibel användning -

- För 
bostadsbygg
ande

Boende som stärker servicefunktioner Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För 
bostadsbygg
ande

Bostäder för äldre och funktionshindrade i ordinarie 
bostadsbebyggelse, på gångavstånd till livsmedelsbutik, 
kollektivtrafik och mötesplats.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.
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Skapa markberedskap för bostäder för unga och äldre samt 
LSS-boende

-

Prioritering av fler kommunala detaljplaner med varierande 
upplåtelseformer

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För 
näringsliv

Tjörns kommun vill satsa aktivt på att skapa fler 
arbetstillfällen. Framtida verksamheter bör utgå från Tjörns 
förutsättningar och värden.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För 
näringsliv

Verksamheter som knyter av till de befintliga kulturella 
verksamheterna är idag få och har utvecklingspotential.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För 
näringsliv

Tjörn har en historia med många verksamma konstnärer 
och näringen ät stark även idag. Detta bör lyftas upp.

-

- För 
näringsliv

I orterna på västra Tjörn bör detaljplaner som erbjuder en 
blandning av bostäder och verksamheter prioriteras. 

- För 
näringsliv

Befintliga verksamheter ska kunna utvecklas samtidigt som 
olika former av nyetablering ska uppmuntras.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För Natur 
och 
Kulturvärden

Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska beaktas i all 
planering och de ansvarsarter som pekas ut i 
naturvårdsprogrammet ska särskilt värnas.

Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För Natur 
och 
Kulturvärden

Byggnation i de områden som pekas ut som klass 1, klass 2 
samt klass 3 bör undvikas

Exploatering sker längs med 
Almöns södra strand och Tjörns 
Entre området är utpekat som 
Klass 1 i kommunens 
Naturvårdsplan. Planen 
motverkar inritningen

- För Natur 
och 
Kulturvärden

Fler mötesplatser ska skapas Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För Natur 
och 
Kulturvärden

Fler cykel- och ridvägar och promenadstigar ska etableras Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För Natur 
och 
Kulturvärden

Klargörande av ansvar och budgetering gällande 
renhållning

- För Natur 
och 
Kulturvärden

Fler båtplatser ska skapas Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.

- För Natur 
och 
Kulturvärden

Öns historia ska lyftas fram i planeringen -

4. Det 
robusta 
samhället

Alla detaljplaner redovisar dess konsekvenser avseende 
energiåtgång och riskfaktorer

Föreslagen plan stödjer delvis 
inriktningen.

4. Det 
robusta 
samhället Möta behoven för unga, äldre och särskilt utsatta personer Föreslagen plan stödjer 

inriktningen.

4. Det 
robusta 
samhället

Säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras Föreslagen plan stödjer 
inriktningen.
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Bilaga 3 Plankarta



Bilaga 4. Karta för 

friluftslivets värden
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Bilaga 4. Karta för friluftslivets värden 



Calluna AB
Linköpings Slott 582 28 Linköping
www.calluna.se, info@calluna.se

Telefon: 013-12 25 75. Fax: 013-12 65 95
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