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INLEDNING
I Tjörns kommun finns flera äldre kustsam-
hällen där gällande detaljplaner är inaktuella 
och behöver uppdateras. Ett exempel är öarna 
Klädesholmen med Koholmen; ett samhälle 
med höga kulturhistoriska värden och stark 
identitet, men där gällande planer togs fram 
när fiskberedningsindustrin var en domineran-
de näring i samhället. Under senare decennier 
har en stor andel av industrin försvunnit och 
orten har utvecklats mer mot renodlat boende, 
med en stor andel helg- och sommarboende. 
Planerna behöver uppdateras för att möjliggöra 
för aktuella och framtida behov som är bero-
ende av bebyggelseutvecklingen på ön. 

Vad är en detaljplan? 
Med en detaljplan får kommunen reglera 
användningen av mark- och vattenområden. 
Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden och grän-
serna för dessa. Kommunen kan använda en 
detaljplan för att pröva om ett område är lämp-
ligt för exempelvis bebyggelse. Det gäller till 
exempel både när det ska byggas nytt och när 
bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Planprocessen 
Den här detaljplanen upprättas med normalt 
förfarande enligt reglerna i Plan- och byggla-
gen 2010:900. I ett första skede upprättas sam-
rådshandlingar. Resultatet av samrådet sam-
manfattas i en samrådsredogörelse. Därefter 
upprättas granskningshandlingar. Efter gransk-
ningen redovisas resultatet i ett gransknings-
utlåtande. Planförslaget antas av kommunsty-
relsen och vinner, om inte antagandebeslutet 
överklagas, efter Länsstyrelsens prövning laga 
kraft. Synpunkter kan lämnas under samråds- 
och granskningsskedena.
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Detaljplaneprocessen, Normalt planförfarande

PBL (2010:900), ändringar SFS 2014:900, planer påbörjade efter 2015-01-01

Utökat förfarande
Ändringar jämfört med normalt planförfarande:

- Förslaget kungörs inför samråd
- Samrådskretsen får begränsas
- Samrådet ska vara minst tre veckor
- Inför granskning sker en underrättelse istället för som tidigare kungörelse 
(vid byte av planförfarande från standard till utökat sker kungörelse inför granskning) 
- Granskningstiden ska vara minst tre veckor
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PLANHANDLINGAR
• Plankarta i skala 1:500           
• Illustrationskarta i skala 1:500          
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling)  
• Fastighetsförteckning  
• Grundkarta 

Övriga handlingar
• MKB för detaljplan Koholmen 1:206 och 1:207, COWI, 2013-06-27   
• Geoteknisk utredning, TYRÉNS, 2013-06-20 
• Geoteknisk utredning, komplettering, BOHUSGEO AB, 2019-08-25
• Gestaltningsprogram för bryggmiljöer, GF Konsult, 2007
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SAMMANFATTNING	
Beslut om att upprätta ett förslag till ny detalj-
plan fattades av Samhällsbyggnadsnämnden 
2013-01-27. 

Planområdet ligger på södra Koholmen, en del 
av Klädesholmen. Bebyggelsen på Koholmen 
speglar tydligt utvecklingen inom fiskebered-
ningsindustrin, vilken har varit den domineran-
de verksamheten på ön under mycket lång tid. 
Bebyggelsen består huvudsakligen av maga-
sinsbyggnader från fiskeindustrin och bostäder 
i form av småhus. 

Detaljplaneförslaget syftar till att pröva möj-
ligheten att utveckla den befintliga byggnaden 
genom att pröva ändring av användningen av 
fastigheten från område för industriellt och 
därmed jämförligt ändamål till bostad (B) på 
ovanvåning och verksamhet (C - Centrum) på 
bottenvåning. 

Planen ligger i linje med Planprogrammet för 
Klädesholmen som bl.a. syftar till att upprätt-
hålla ett levande samhälle genom flexiblare 
användning av befintlig bebyggelse, fler bo-
städer för att öka serviceunderlaget, främjande 
av helårsboende, de kulturhistoriska värdena i 
samhället samt öka allmänhetens tillgänglighet 
till vattnet.

Detaljplanen bedöms ge sociala och ekonomis-
ka konsekvenser. Nya bostäder skapar förut-
sättningar för fler boende och en mer blandad 
hushållssammansättning vilket ger ett bättre 
underlag för offentlig och kommersiell ser-
vice. Planens möjliggörande av utveckling av 
befintliga och etablering av nya verksamheter 
kan skapa fler arbetstillfällen och därmed fler 
människor som vistas på ön hela året. Bättre 
tillgänglighet längs med vattnet kan bidra till 
en god boendemiljö samtidigt som det kan öka 
Klädesholmens attraktivitet som turistmål.
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PLANENS	SYFTE	OCH	HUVUDDRAG
Bakgrund 

Planområdet består huvudsakligen av en 
fastighet, Koholmen 1:206, med ombyggd 
äldre magasinsbyggnad samt tillhörande kaj 
och brygga. Klädesholmen är utpekad som 
värdefull kulturmiljö i kommunens kulturmil-
jöprogram (2015) samt gällande översiktsplan 
(2013).

I Tjörns kommun finns flera äldre kustsamhäl-
len där gällande planer är inaktuella och behö-
ver uppdateras. Ett exempel är Klädesholmen; 
ett samhälle med höga kulturhistoriska värden 
och stark identitet, men där gällande planer 
härrör huvudsakligen från en tid när sillindu-
strin var en dominerande näring i samhället. 
Under senare decennier har sillindustrin i stort 
sett försvunnit, och orten har utvecklats mer 
mot renodlat boende, med en stor andel som-
marboende. 

Efter att flera fastighetsägare gemensamt 
ansökt om plantillstånd 2006, utarbetades ett 
planprogram under 2006 och 2007 för hela 
Klädesholmen. Programmet syftade bl.a. till 
att bevara och utveckla samhället och dess 
bebyggelse genom att tillåta bostäder i de be-
fintliga magasinen. I planprogrammet delades 
planarbetet för Klädesholmen upp i olika etap-
per och det aktuella området ligger inom den 
sista etappen, vilket bidrog till att fastighetsä-
garen till Koholmen 1:206 själv ansökte om 
plantillstånd och fick positivt planbesked 2013.

Planens syfte
Planen syftar till att ändra användning för 
befintlig magasinsbyggnad från område för 
industriellt och därmed jämförligt ändamål 
till bostad på ovanvåning och verksamhet på 
bottenvåning. Den nya detaljplanen skall även 

reglera byggrätt och upprätta utformning samt 
säkerställa tillfart för fastigheten.

Ändrad markanvändning inom magasins-
området

Inom magasinsområdet är huvudändamålet in-
dustriverksamhet i gällande planer. Idag före-
kommer att magasinsbyggnaderna brukas som 
bostäder trots att gällande plan inte medger 
bostadsändamål. Då sillindustrin inom området 
numera är nedlagd behöver nya ändamål för 
bebyggelsen prövas. Den nya planen syftar till 
att pröva verksamheter i magasinsbyggnaden 
bottenvåning och bostäder med lägenhetsbo-
städer på ovanvåningen.
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PLANDATA
Läge och areal
Det aktuella planområdet ligger på sydvästra 
Tjörn, inom orten Klädesholmen. Planområdet 
ligger på norra Koholmen. Det är ca 700 kvm 
stort och omfattar fastigheten Koholmen 1:206 
samt del av Koholmen 1:1.

Markägoförhållanden
Koholmen 1:206 är privatägd. Koholmen 1:1 
ägs av kommunen. Allmän plats ägs av Tjörns 
kommun och förvaltas av Klädesholmens 
vägförening. 
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TIDIGARE	STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintresse
Tjörns kommun omfattas av de så kallade 
”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden” som anges 
i Miljöbalken, MB, 4 kap 1, 4 §. Bestämmel-
serna syftar till att skydda natur- och kultur-
värden samt vissa kustområden men utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, 
likt Koholmen/Klädesholmen, eller av det 
lokala näringslivet. Inom grundområden ner 
till 6 meters djup kan riksintresse för yrkes-
fisket komma att hävdas. Sådana områden 
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra yrkesfiskets bedrivande. 

Strandskydd
Strandskyddet återinträder om en ny detaljplan 
upprättas. Särskilda skäl ska uppfyllas för upp-
hävande av strandskyddet. Detaljplaneområdet 
är redan idag ianspråktaget för bebyggelse.

Översiktsplan ÖP 2013
I kommunens översiktsplan, ÖP 2013, hand-
lar utveckling av befintliga orter om att stärka 
den samhällsservice och handel som finns. 
Kulturhistoriska kärnor bör skyddas, då de är 
viktiga för en ökad besöksnäring och är en del 
av det som utgör Tjörns historia och identitet. 
Ny bebyggelse bör framför allt komplettera 
den befintliga, ensidiga bebyggelsestrukturen, 
samt skapa lägenheter för ungdomar och äldre 
och ge möjlighet för barnfamiljer att flytta 
in. I översiktsplanen anges också vikten av 
att tillgängligheten till närrekreation är god. I 
ÖP 2013 pekas Klädesholmen ut som område 
med detaljplan samt område för tätortsstudier. 
Delar av Klädesholmen pekas ut som område 

med stora kulturmiljövärden där inaktuella 
detaljplaner riskerar att förhindra bevarande 
och lämpliga förändringar av bebyggelsen. 
Kommunen har upprättat program för 
förnyelse av inaktuella detaljplaner i 
kommunens samhällen. Programmet antogs av 
samhällsbyggnadsnämnden 2009.

Gällande detaljplan
Koholmen 1:206 berörs av gällande byggnads-
plan (14-KLÄ-39) från 1937 vilken reviderats 
1939 och 1947. I gällande detaljplan är aktuellt 
område betecknat Jn (område för industriellt 
eller därmed jämförligt ändamål). I planbe-
stämmelserna anges att bostäder inte får inre-
das och att föreslagen användning till byggna-
der anges till lager, förråd och kontor.  

Tätortsstudier, TOS
Klädesholmen ingår i Tätortsstudie för Rönn-
äng, Bleket och Klädesholmen, godkänd av 
kommunfullmäktige 2007-11-08. Tätortsstu-
dien pekar ut möjligheten att omvandla ma-
gasinsområdet på Klädesholmen till boende, 
service, centrumverksamheter och parkering. 
Vidare lyfter studien fram frågor rörande beva-
rande av kulturmiljö, tillgänglighet till vattnet, 
avveckling av verksamheter och bristen på 
ytor för bostadsutbyggnad. Hyreslägenheter 
behövs för att möjliggöra för unga, ensamstå-
ende och äldre att bo kvar på Klädesholmen. 
Området ska vara en levande ort som är repre-
sentativ för Tjörns utveckling och som tillva-
ratar både de gamla traditioner som finns men 
som även ger utrymme för nya behov.
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Program för Klädesholmen

Till programmet hör en bilaga i form av 
Gestaltningsprogram för bryggmiljöer. Det 
aktuella detaljplaneområdet ingår i ”Mellersta 
Koholmen” delområde 5 för detaljplanepriori-
tering. 
 
Kulturmiljöprogram
Kommunens kulturmiljöprogram, ”Vårda, 
bevara och utveckla - program för Tjörns kul-
turmiljöer”, antogs 2015-12-11 och syftar till 
att vara en vägledning för allmänhet, politiker, 
tjänstemän och fastighetsägare. Programmet 
innehåller en fördjupning av översiktsplanens 
övergripande strategier och ställningstaganden 
kring kommunens kulturmiljöer. 

Klädesholmen är upptagen i programmet som 
en av Tjörns värdefulla kulturmiljöer. Unikt 
för området, tillsammans med ett fåtal andra 
fiskelägen på Tjörn, är de väl tilltagna ma-
gasinen belägna längs kajer och bryggor. De 
kulturhistoriska karaktärsdragen är det breda 
spann av byggnadsåldrar och -typer, de många 
magasinen, kyrkobyggnaderna och skolan från 
1920-talet. Till detta kommer bebyggelsens 
anpassning till topografin och möjligheterna 
att röra sig mellan hus, magasin, kajer och 

Tätortsstudie

Program
Under 2006 och 2007 utarbetades ett plan-
program för hela Klädesholmens samhälle. 
Programmet godkändes 2007-11-05 av Sam-
hällsbyggnadsnämnden. Huvudfrågorna i 
programmet var utveckling för att upprätthålla 
ett levande samhälle (flexiblare användning av 
befintlig bebyggelse, fler bostäder för att öka 
serviceunderlaget, främjande av helårsboende), 
kulturhistoriska värden, allmän tillgänglighet 
till vattnet samt trafik- och parkeringsfrågor. 
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bryggor. Det aktuella detaljplaneområdet ingår 
i område av lokalt intresse för kulturmiljövår-
den. 

För bevarande av denna kulturmiljö ska föl-
jande respekteras:

• Byggnaders individuella arkitektur 
bevaras.

• Tillbyggnader, tillägg och komplement-
byggnader får inte dominera.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet. 
• Detaljplan reglerar ny bebyggelse.
• Strändernas och kajkanternas natur- och 

kulturmiljö kräver särskild hänsyn.
• Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar 

och natur eftersträvas.

Miljömål
Av 16 nationella miljömål har Tjörns kommun 
valt att arbeta särskilt med åtta. De prioriterade 
målen är begränsad klimatpåverkan, giftfri 
miljö, ingen övergödning, grundvatten av god 
kvalitet, hav i balans samt levande kust och 
skärgård, ett rikt odlingslandskap, god be-
byggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Övriga kommunala beslut
Strategiskt bostadsprogram 2014 - 2025 

I kommunens strategiska bostadsprogram 
anges att det för Klädesholmen finns ett uttalat 
behov av lägenheter för äldre. Bostadsbestån-
det behöver därför, på kort sikt, utökas med 
hyresrätter och på längre sikt med radhus/par-
hus för att öka variationen bland bostäderna.

BEHOVSBEDÖMNING
Tjörns kommun har gjort en behovsbedöm-
ning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 
kap 11 § avseende konsekvenserna av genom-
förandet av detaljplanen. Härvid har planens 
genomförande vid en sammanvägning av 
konsekvenserna ej bedömts medföra betydan-
de miljöpåverkan för fastigheten Koholmen 
1:206. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
ändå tagits fram på grund av att fastigheten 
Koholmen 1:207 tidigare ingick i planområ-
det. En utbyggnad av Koholmen 1:207 ansågs 
medföra betydande miljöpåverkan. Följande 
frågor har utretts i MKB:

• Marinbiologi
• Strandskydd
• Kulturmiljö och landskapsbild
• Dagvattenhantering
• Påverkan på riksintresse för friluftsliv.

11



FÖRUTSÄTTNINGAR
Landskapsbild
Planområdet är en del i det för Bohuslän 
karakteristiska karga och bergiga kustlandska-
pet med grund skärgård. Området är beläget 
på en av de mindre öarna och naturvärdena är 
begränsade. De äldre fiskesamhällena är ofta 
belägna i lä, skyddade av bergshällarna och 
nyttjar terrängens möjligheter maximalt. Tyd-
liga landmärken som utmärker sig i öns siluett 
är vattentornet och den högt belägna, ljusa 
bostadsbebyggelsen med sadeltak. 

Fastigheten Koholmen 1:206 ligger i utkanten 
av viken med berg i dagen bakom fastigheten. 
Berget sluttar ner i vattnet mot sydväst. Idag 
följer byggnaderna en sluttande linje som sam-
stämmer väl med det bakomliggande bergets 
siluett.  

Längre in i viken skyms berget nästan helt av 
byggnaden på fastigheten Koholmen 1:206. 

Vy mot fastigheten Koholmen 1:206 och 1:207. 
Bild tagen från motsatta sidan viken

Vy mot fastigheten Koholmen 1:206

Om en om- eller nybyggnation sker inom den 
utpekade fastigheten bör dessa ske med hän-
syn till landskapsbilden. Hänsyn skall tas till 
landskapsbildens olika vinklar och från olika 
betraktares håll.
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Pågående markanvändning 
Befintlig bebyggelse

Klädesholmens bebyggelse är brokig, men ger 
tack vare en traditionell bas och vissa starka 
karaktärsdrag ett enhetligt intryck. Byggna-
derna på östra Klädesholmen ligger tätt i ett 
oregelbundet, organiskt mönster. De äldre 
bostadshusen är nästan uteslutande anlagda på 
de inre delarna av ön, där de ligger skyddade 
från havsvindarna. I norr finns de större ma-
gasinsbyggnaderna, och i söder har ett flertal 
sjöbodar byggts på kommunal mark. Sjöbodar-
na och magasinen är uppförda vid vattenlinjen 
och bildar därmed en inramning av bostadsbe-
byggelsen. Den befintliga bebyggelsen betrak-
tas som planenlig trots eventuella avvikelser 
från bestämmelser i den nya detaljplanen. Den 
befintliga byggnaden är relativt nyligen upp-
förd, enligt bygglov beviljat 2011. 

Magasinsområdet

Detaljplaneområdet ingår i magasinsbebyg-
gelsen som karaktäriseras av relativt stora, 
enkla byggnadsvolymer med få fönster, enkla 
fasadutformningar och traditionell färgsätt-
ning. I tidigare byggnads- och detaljplan 
betecknas magasinen med industriändamål. Då 
ingen aktiv industriverksamhet finns kvar skall 
alternativ och flexibel användning prövas för 
magasinsbebyggelsen i den nya detaljplanen. 

Den gamla magasinbyggnaden

Den nya magasinbyggnaden
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Kollektivtrafik

Tjörnexpressen till Göteborg och busslinjerna 
350 till 354 till Stenungsund utgör stommen 
i kollektivtrafiken på den här delen av Tjörn. 
Busslinjerna trafikerar Rytterholmen/Hamn-
plan på Koholmen (Klädesholmen Östra) med 
nitton turer om dagen på vardagar, nio turer på 
lördagar och fem på sön- och helgdagar. Håll-
platsen ligger ca 0,7 km från planområdet.
Skolskjutsar till Klädesholmens skola går 
morgon och eftermiddag och stannar vid bron 
mellan Koholmen och Klädesholmen.

Tjörns kommun avser att verka för en bättre 
kollektivtrafikförsörjning av hela Tjörn, med 
tätare turer och snabbare förbindelser. En för-
bättrad kollektivtrafik är betydelsefull för att 
minska bilberoendet, reducera störningar från 
trafiken samt skapa bättre förutsättningar för 
arbetspendling.

Gator och trafik 
Gator

Klädesholmens infrastruktur härrör från en tid 
när bilar inte fanns; gatorna är smala, kro-
kiga och sikten är begränsad. Sommartid, när 
Klädesholmens befolkning är som störst, är 
trafik- och parkeringssituationen problematisk 
på grund av platsbrist. Gatornas småskaliga 
och enkla karaktär har dock stor betydelse för 
helhetsintrycket av den fysiska miljön, och 
eventuella förändringar för att skapa fler bil-
platser skall ske med varsamhet och enkelhet 
som ledord i materialval och detaljer. Bil- och 
gångtrafikanter samsas på samma yta.

Parkering

Plats- och utrymmesbrist motiverar en parke-
ringsnorm om 1 parkeringsplats/hushåll inom 
kvartersmark för tillkommande bostäder. Inom 
magasinsområdet är fastigheterna förhållande-
vis stora, och det kan vara lämpligt att anlägga 
parkering i bebyggelsens bottenplan, i synner-
het vid etablering av flerbostadshus.

Vid eventuell etablering av besöksintensiv 
verksamhet inom magasinsområdet rekom-
menderas att en fördjupad studie görs för att 
lösa parkeringsfrågan. 
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Natur
En naturvärdesinventering har utförts i vatten-
område (MKB). Området inventerades genom 
snorkling och bedömdes utifrån artrikedom 
och variation, täckningsgrad, rariteter och 
orördhet/naturlighet. Det uppvisar samman-
slaget ett tillfredsställande naturvärde med det 
högsta naturvärdet mot Klädesholmen 1:207.

Kultur
Området ingår i Kulturmiljöprogram 2015 för 
Tjörns kommun. Programmet omfattar särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Hela 
Klädesholmen samt Koholmen är utpekat som 
kulturmiljö. De två öarna representerar olika 
bebyggelsefaser. Koholmen består till stor del 
av glesare placerad bebyggelse med avgrän-
sade tomtgränser och med ett mer kontrol-
lerat gatunät, medan Klädesholmen har en tätt 
placerad småhusbebyggelse i ett oregelbundet 
gatunät. De kulturhistoriska karaktärsdragen 
är det breda spannet av byggnadsåldrar och 
byggnadstyper, de många magasinen, kyr-
kobyggnaderna och skolan från 1920-talet. 
Till detta kommer bebyggelsens anpassning 
efter markens förutsättningar och möjligheten 
till rörlighet mellan hus, magasin, kajer och 
bryggor. Förändringar inom fiske- och bered-
ningsindustrin har inneburit att delar av ma-
gasinsbeståndet har förlorat sin ursprungliga 
funktion. Det är därför viktigt att nya verksam-
heter i dessa lokaler anpassas till bebyggelsens 
förutsättningar.

Rekreation
Planområdet är hårdgjort och den västra sidan 
av magasinet är anlagd med bryggor. Råd för 
utformning och möblering av bryggor finns i 
”Gestaltningsprogram för bryggmiljöer” som 

togs fram i samband med planprogrammet för 
Klädesholmen. Programmet har knutits till 
planen genom en planbestämmelse, och dess 
riktlinjer bör följas. Bryggorna i magasinsom-
rådet ligger huvudsakligen inom privat mark. 

Offentlig och kommersiell service
Klädesholmens samhälle har ett lokalt bib-
liotek, en mindre livsmedelsbutik samt två 
restauranger. Inom tätortsområdet Rönnäng 
och Bleket finns skolservice för F-9. 

Generellt för södra Tjörn är att det finns ett 
underskott på antalet förskoleplatser. Äldrebo-
ende finns i Rönnäng. 

Geotekniska förhållanden

Klädesholmen karaktäriseras av kala, sluttande 
bergspartier. Marknivåerna inom planområdet 
varierar och är som högst ca 13 meter över 
havsytan. Släntstabiliteten kan lokalt vara 
otillfredsställande då gjorda utfyllnad vilar på 
okänt underlag. Marken på fastigheten utgörs 
av bergidagen som lutar relativt kraftigt ner i 
vattnet. En översiktlig geoteknisk utredning 
har genomförts av Tyréns, daterad 2013-06-20.  

En kompletterande undersökning har ge-
nomförts av Bohusgeo, daterad 2019-08-25. 
I denna undersökning konstateras att 
släntstabiliteten bedöms som tillfredsställande 
och att den planerade byggnationen kan utföras 
utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande.
Det bedöms inte finnas någon risk för bergras 
och blocknedfall. 
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Hydrologiska förhållanden
Vattennivå vid lodning uppgick till +0,1.

Miljöförhållanden
Förorenad mark

Ingen information som visar på risk för förore-
ning har påträffats. Då marken består av berg 
och sprängsten bedöms miljöprovtagning av 
jord på fastigheterna inte vara nödvändig i 
dagsläget.

Vattenförekomster

Berörda ytvattenförekomster är Klädeshol-
menområdet och Marstrandsfjorden. Den 
ekologiska statusen är fastställd till måttlig. På 
grund av den större problematiken gällande 
övergödning uppnås inte god ekologisk status. 
Den kemiska statusen i vattenförekomsterna 
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Kvick-
silverhalterna i fisk överskrider EU:s gräns-
värden. Miljökvalitetsnormerna anger att god 
kemisk ytvattenstatus ska uppnås.

Radon

Området är betecknat som normalriskområde 
för radon. Inom normalriskområde för radon 
skall byggnader där människor vistas mer än 
tillfälligt utföras med radonskyddande kon-
struktion, såvida inte särskild undersökning 
visar att radon förekommer endast i ringa 
omfattning.

Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)

Utifrån aktuella riktvärden för buller bedöms 
nuvarande industriverksamhet inte ge upphov 

till buller som gör att nivåerna vid bostäder 
överskrider gällande riktvärden. I övrigt finns 
inga kända störningar.

Risk och säkerhet
Klimatanpassning – Stigande vatten

Utifrån beräkningar av den globala havsnivåns 
höjning förväntas konsekvenser för Bohuskus-
tens städer och samhällen, men lokala variatio-
ner förekommer. För nya områden som enligt 
detaljplanen är avsedda för bostäder innebär 
det att de delar av byggnader som ska använ-
das för boende ska ligga minst +3,4 meter över 
dagens medelhavsnivå inklusive en säkerhets-
faktor. Delar av byggnader som ligger under 
höjden +3,4 meter får inte inredas för bostads-
ändamål.

Områden på norra Koholmen och Rytterholmen 
med marknivåer mellan 0 och +3,6 meter (karta 
från ÖP 2013, Tjörns översvämningszoner
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Översvämningsrisk

Pågående globala klimatförändringar förväntas 
medföra höjda vattennivåer samt kraftigare 
och frekventare oväder. Hela Klädesholmen är 
av naturliga skäl utsatt för väder och vind, men 
i vissa delar av planområdet bedöms klimatre-
laterade risker vara större. De karakteristiska 
vattenstånden för Klädesholmen idag kan med 
ledning av vattenstånden längs sträckan Hällö-
Hätteberget antas vara följande:

• Högsta högvatten + 1,50
• Medelhögvatten +0,95
• Medelvatten +0,00

Farligt gods

Planområdet berörs ej av någon led avsedd för 
transport av farligt gods.

Fornlämningar
Planområdet berörs inte av några fornläm-
ningar.

Strandskydd
Inom aktuellt planområde råder idag inget 
strandskydd. Då gällande planer för norra 
Koholmen och Rytterholmen ersätts med en 
ny detaljplan kommer dock strandskydd att in-
träda för hela planområdet enligt miljöbalkens 
bestämmelser (MB 7 kap. 18g §). Inträdandet 
innebär att ett upphävande av strandskyddet 
måste prövas för de områden med markan-
vändning avsedd för annat än vad strandskyd-
dets syfte innebär, dvs. att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allmänhetens tillgång 
till strandområden samt bevara goda livsvill-
kor för djur och växter på land och i vatten. 
Strandskyddet omfattar generellt land och 
vattenområden upp till 100 meter från strand-
linjen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsystemet är kommunalt och  
Klädesholmen i stort har varierande kvalitet 
och kapacitet. Vattenledningarna på Kohol-
men/Klädesholmen är känsliga och kvalitets-
problem har förekommit. Beroende på vilka 
verksamheter som kan komma att utvecklas 
respektive etablera sig på Klädesholmen/
Koholmen kan kapacitetsproblem komma att 
uppstå. Brandvattentillgången är ett problem 
på hela Tjörn. En särskild riskbedömning för 
brandrisk har utförts i samband med tidigare 
detaljplanearbete för Östra Klädesholmen. 

Bebyggelsen betraktas som särskilt brandfarlig 
och exempelvis tillgängligheten för hjälpinsat-
ser är dålig på grund av begränsad framkom-
lighet med stora fordon.

Dagvatten

Inom området finns inte kommunalt dagvat-
tensystem.

Avfall 

Kommunen är huvudman för avfallshante-
ringen. Närmaste återvinningsstation finns vid 
Hamnplan ca 400 meter av planområdet.

El, tele och bredband 

För elförsörjning i området svarar Fortum 
eldistribution. Telia Sonera svarar för teleled-
ningarna i området.
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PLANFÖRSLAG
Bebyggelse
Detaljplanens reglering av byggnadens utform-
ning syftar till att säkra befintlig karaktär och 
kulturhistoriska värden, men samtidigt möj-
liggöra viss utveckling och komplettering av 
bebyggelsen, bl. a. för att skapa bättre förut-
sättningar för helårsboende. Den lokala bebyg-
gelsens traditionella uttryck ska respekteras.

På plankartan regleras detta med utformnings-
bestämmelser, högsta nockhöjd, prickmark 
samt takvinkel. 

De ändamål som anges är B-bostäder och C-
centrum. Den förväntade utvecklingen är att 

området omvandlas till främst bostäder, med 
möjlighet till olika företags-, handels-, ser-
vice-  och kulturverksamheter i bottenvåningen 
(som exempel på de verksamheter/funktioner 
som ryms inom beteckningen centrum). Som 
en anpassning till risk för översvämning tillåts 
bostäder endast på byggnadens övre plan. 

De flesta bostäder inom Klädesholmen är 
idag villor och det finns ett behov av lägen-
hetsbostäder som komplement. Dessutom är 
magasinsbyggnaderna generellt sett större än 
de flesta bostadshusen, och kan därmed lämpa 
sig som flerbostadshus. Planen medger ut-
byggnad av magasinsfastigheten i motsvarande 
utsträckning som resten av områdets bostads-
bebyggelse där utrymme finns. Ur kulturhis-
torisk synpunkt är det dock viktigt att bebyg-
gelsen i magasinsområdena även i framtiden 
får karaktären av magasin. Detta regleras med 
utformningsbestämmelser i planen. En utform-
ningsbestämmelse som är gemensam för be-
byggelsen i magasinsområdet anger att större 
glasytor (fönster, glasdörrar, fasta glaspartier) 
i fasad mot vattnet skall förses med utvändiga 

stängbara träluckor. Utformningsbestämmelsen 
anger också att frontespiser (taklyft) får upp-
föras på magasin med långsidan mot vattnet 
eller gatan. Planen medger även frontespiser 
på bostadshus.

Fasad vy sydväst Fasad vy nordväst

Fasad vy nordöst
Fasad vy sydöst
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Allmänna platser
Plankartan reglerar en lokalgata för att säker-
ställa tillgänglighet till fastigheterna Kohol-
men 1:206, Koholmen 1:207 och Koholmen 
1:203.

Service, offentlig och kommersiell
Ingen ny mark för offentlig service reserveras i 
planen. Däremot skapas förutsättningar för att 
företagande, handel, service och kulturverk-
samhet skall kunna uppstå inom magasinsom-
rådet. 

Vattenområde
I detaljplanen betecknas magasinsområdets 
bryggzon som vattenområde (W2), då bryggor-
na och magasinsbyggnaderna i stor utsträck-
ning är grundlagda på pålar i vattnet. Inom 
bryggzonerna får byggnader ej uppföras och 
utfyllnad får ej ske. Avsikten är att området 
skall fortsätta att användas till båtplatser för 
angränsande fastigheter. Övrigt vattenområde 
inom planområdet betecknas W1 öppet vatten.

Strandskydd 
Strandskydd upphävs inom delar av planområ-
det på grund av att området redan är ianspråk-
taget för bebyggelse.

De områden på kvartersmark (B1 C) där 
strandskyddet föreslås upphävas har genom 
befintlig bebyggelse redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, enligt 7 kap 18c § 1 MB 
(1998:808). Områdena har inget värde när det 
gäller allemansrättslig tillgänglighet eller växt- 
och djurliv och några negativa konsekvenser 
bedöms därmed inte uppkomma. För åtgärder 

på övrig mark inom planområdet kommer 
strandskyddsdipens att krävas.

Gator och trafik
Gator

En del av befintlig lokalgata är inkluderad i 
planområdet för att säkerställa tillgänglighet 
till fastigheterna i området.

Trafik

Planen möjliggör bostad och centrumverksam-
het inom en byggrätt där mer än två bostä-
der inte bedöms rimligt. Antal trafikrörelser 
bedöms därmed vara lågt och inte påverka väg 
720, som ligger ca 100  meter från planområ-
det och har hastighetsbegränsning 30 km/tim.

Parkering
För tillkommande bostäder ska parkeringsplat-
ser om en (1) plats per lägenhet säkerställas 
inom tomtmark. För övriga användningsom-
råden ska utrymme för erforderlig parkering 
säkerställas.
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Gång och cykel

Planförslaget reglerar inte några nya gång- och 
cykelvägar inom planområdet.

Räddningsvägar

Framkomligheten för räddningstjänstens for-
don i planförslaget säkerställs med reglering 
av tillfarten till planområdet.

Planen tillåter bostad endast på andra vå-
ningen. Entré till bostad sker österut på bygg-
nadens baksida, där gatan har en höjd om +4 
meter. Lokalgatan från planområdet har en 
lägsta nivå om +3 meter. Från bottenvåningen 
upp till gatan kan man ta sig genom byggna-
den (trappa) eller via utvändiga trappor.

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp

Såväl vattenförsörjningen som spillvattenhan-
teringen på västra Tjörn kan under sommar-
månaderna bli mycket ansträngd. Diskussioner 
om ett samarbete mellan STO-kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Orust och andra kom-
muner i VA-frågan pågår.

Klädesholmens spillvatten leds idag via en sjö-
förlagd ledning till reningsverket i Rönnäng, 
och vattenförsörjningen sker via en sjöförlagd 
ledning från Bleket och en tryckstegringssta-
tion vid vattentornet på Koholmen.

Planområdet ansluter sig till kommunala VA-
ledningar. Med tanke på att delar av bebyg-
gelsen inom planområdet som tidigare varit 
livsmedelsindustri planeras för omvandling till 
bostäder, så bedöms den totala belastningen på 
ledningsnätet inte öka p.g.a. planen.

Dagvatten

Hanteringen av dagvatten kan ske inom aktuell 
fastighet eller genom allmänna vattentjänster. 
För fastigheten Koholmen 1:206 behövs ingen 
hantering av dagvatten genom allmän vatten-
tjänst. Avledande av dagvatten kan ske inom 
fastigheten och skall ombesörjas av fastig-
hetsägaren. Då det främst rör sig om hantering 
av nederbörd på fastigheten samt den mindre 
tillfartsväg som går längs med berget, finns 
inget behov av infiltrationsanläggning utan 
vattnet kan ledas ut i havet.

El, tele och bredband

El, tele och bredband  finns utbyggt i hela 
planområdet.

Energi

Nya byggnader ska uppföras enligt gällande 
byggregler men strävan bör i varje enskilt 
projekt vara att tillämpa så miljöriktiga och 
energieffektiva lösningar som möjligt. 

Restprodukter och avfall

En återvinningsstation på Klädesholmen ligger 
i hamnen, ca 400 meter från planområdet. Där 
kan man lämna tidningar och förpackningar av 
glas, plast, metall och papper. Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för 
återvinningsstationerna.

Utrymmen inomhus för källsortering av rest-
produkter ska finnas. Kärlen ska utformas med 
god tillgänglighet. Under tak bör också plats 
finnas för varmkompostering av biologiskt 
nedbrytbart avfall vilket i så fall ska anmälas 
till miljöskyddskontoret.
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Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning har ge-
nomförts av Tyréns, daterad 2013-06-20. 
Denna konstaterar att grundläggningen idag 
sker på berg eller genom stödpålning till berg. 
Marken på de båda fastigheterna utgörs av 
bergidagen som lutar relativt kraftigt ner i 
vattnet.

I utredningen anges att undergrunden i anslut-
ning till klipphällar i vattnet i Bohuslän erfa-
renhetsmässigt brukar utgöras av löst lagrade 
sediment. Då det saknas dokumentation om 
undergrunden förutsätts löst lagrat sediment 
ansluta till klipphällarna. En brottgränsbe-
räkning har genomförts. Beräknad säkerhet 
uppfyllde inte kraven varför en detaljerad 
undersökning har genomförts i samband med 
fortsatt planarbete. Trots att nya konstruktio-
ner stödpålas måste omgivande mark uppfylla 
vissa säkerhetskrav så jorden runt pålarna 
bedöms stabil för att inte riskera brott i pålarna 
vid ett eventuellt jordskred.

En kompletterande geoteknisk undersökning 
har utförts av Bohusgeo, daterad 2019-08-25. 
Undersökningen syftar till att redovisa 
släntstabiliteten för en undervattensslänt för 
vilken jordlagerförhållandena tidigare endast 
antagits.

I undersökningen konstateras gällande 
släntstabilitet att grunda stopp har erhållits vid 
samtliga av de utförda sonderingarna. Områ-
det bedöms därav utgöras av fastmark/berg. 
Släntstabiliteten bedöms därför som tillfreds-
ställande och den planerade byggnationen kan 
utföras utan att släntstabiliteten blir otillfreds-
ställande.

Gällande bergras och blocknedfall konstateras 
att planområdets ”landdel” utgörs av berg 
i dagen. Norr och nordost om planområdet 
stiger berget till ca +12. Berget är fritt från 
lösa block. Det bedöms inte finnas någon risk 
för bergras och blocknedfall. 

Hälsa och säkerhet
Radon

Området är betecknat som normalriskområde 
för radon. Inom normalriskområde för radon 
skall byggnader där människor vistas mer än 
tillfälligt utföras med radonskyddande kon-
struktion, såvida inte särskild undersökning 
visar att radon förekommer endast i ringa 
omfattning. 

Förorenad mark

Ingen information som visar på risk för förore-
ning har påträffats. Då marken består av berg 
och sprängsten bedöms miljöprovtagning av 
jord på fastigheterna inte vara nödvändig i 
dagsläget.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett för-
slag till vattenförvaltning som  bl.a. innehåller 
miljökvalitetsnormer för vatten. Detaljpla-
nen medger inga förändringar av byggna-
dens placering eller markens anläggande. 
Verksamheten bedöms därför inte påverka 
miljökvalitetsnormerna negativt.
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Översvämningsrisk

Med hänsyn till klimatförändringar och för-
väntade stigande havsnivåer skall nivån för 
det färdiga golvets överkant vara som lägst 
3,4 meter över nollplanet för bostadsändamål. 
Centrumverksamheter kan medges med nivå 
för överkant färdigt golv som lägst 1,5 meter 
över nollplanet om skyddsåtgärder vidtas och/  
eller vattentät konstruktion tillämpas.
Byggnaden på fastigheten är ansluten till kom-
munalt vatten och avlopp och el finns indraget 
i huvudbyggnaden. Inga transformatorstationer 
eller anläggningar för kommunalt vatten och 
avlopp finns inom planområdet. Kommunens 
VA-avdelning bedömer inte att några särskilda 
risker finns vid händelse av översvämning. 
Planen kräver att vattentätkonstruktion tilläm-
pas eller skyddsåtgärder vidtas på bottenvå-
ningen vilket ska hindra att vatten och avlopp 
belastas vid händelse av högt vattenstånd.

Buller

Planområdet ligger ca 100 meter i tätortsmiljö 
från väg 720, en väg med hastighetsbegräns-
ning 30 km/tim och årsmedeldygnstrafik 
(2011) om 1006 fordon. 
Trafikbuller har översiktligt beräknats med 
hjälp av Boverkets och SKL:s publikation 
”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Dygnsekvi-
valent ljudnivå bedöms vara under 50 dBA och 
bullervärdena därmed klaras.

GENOMFÖRANDE
Plan och bygglagen (2010:900) reglerar vad 
en planbeskrivnings genomförandedel skall 
innehålla för att på lämpligaste sätt redovisa 
hur planen är avsedd att genomföras samt 
dess konsekvenser. Lagstiftningen tar sikte på 
redovisning av de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekven-
serna som planen medför för fastighetsägare 
och andra berörda. Det ska även framgå om 
kommunen avser att ingå genomförandeavtal 
eller genomföra markanvisningar samt dess 
huvuddrag och konsekvenserna av att planen 
genomförs med stöd av ett eller flera avtal och 
ska vara vägledande vid genomförandet av 
planen. Det är detaljplanen med tillhörande 
planbestämmelser som är det juridiskt bindan-
de dokumentet.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Samrådsskede kv. 3 – 2018
Granskningsskede kv. 1 – 2020
Antagande kv. 1 eller 2 – 2020

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år och bedöms 
vara rimlig för att genomföra detaljplanen. 
Genomförandetiden börjar löpa från det att 
planen vinner laga kraft och innebär att fastig-
hetsägarna garanteras byggrätt i enlighet med 
planens bestämmelser.

Skulle kommunen ändra, ersätta eller upphäva 
planen under genomförandetiden, finns i de 
flesta fall, möjligheter för fastighetsägarna till 
ekonomisk ersättning som kompensation för 
förlorad byggrätt.

Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
planen att gälla men kan då komma att ändras, 
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ersättas eller upphävas utan att fastighetsägar-
na har rätt till ekonomisk kompensation från 
kommunen.

Ansvarsfördelning/ Huvudmannaskap

Koholmen 1:206 är privatägd. 
Huvudmannaskapet för allmän plats ska vara 
enskilt. Valet av huvudmannaskap grundar 
sig på att det finns en tradition av att tillämpa 
enskilt huvudmannaskap på Tjörn, vilket utgör 
ett särskilt skäl att frångå huvudregeln om att 
kommunen ska vara huvudman för allmän 
plats. Tidigare detaljplaner i området och samt-
liga närbelägna detaljplaner förvaltas genom 
enskilt huvudmannaskap. 

Allmänplatsmark

Lokalgata är tillgänglig till fastigheter Kohol-
men 1:206, Koholmen 1:207 och 1:203. Gatan 
är befintlig och detaljplan medför inga tillkom-
mande utbyggnader av lokalgata. Lokalgatan 
förvaltas av Klädesholmens vägförening. 
Gatan ingår dock ej i Klädesholmen ga:1, 
vilket bör säkerställas genom omprövning av 
gemensamhetsanläggningen, se vidare under 
gemensamhetsanläggningar.

Kvartersmark

De befintliga byggrätterna inom kvartersmark 
ges möjlighet att utvecklas genom ändrad 
markanvändning. Fastighetsägaren har ansvar 
för all byggnation inom kvartersmark. 

Vatten- och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verk-
samhetsområde för vatten och avloppshante-
ring. 

Tele, el
Ledningsägare Telia Sonera AB/Skanova AB.

El

Ledningsägare  är Ellevio AB.

Fastighetsrättsliga frågor och 
konsekvenser
Allmänt

I en detaljplan regleras den framtida markan-
vändningen. Detaljplanen ger i sig inga rättig-
heter att nyttja marken såsom planen redovisar 
utan det krävs att rättigheter att nyttja marken 
skapas genom ex. vis fastighetsbildning och 
bildande av gemensamhetsanläggningar. Flera 
lagstiftningar är tillämpliga för plangenomför-
ande, exempel på lagstiftningar som tilläm-
pas för genomförande av detaljplan kan vara 
inläggningslagen, avtalslagen, expropriations-
lagen, fastighetsbildningslagen, jordabalken, 
ledningsrättslagen och plan- och bygglagen. 

Vanligt förekommande typer av fastighetsbild-
ning som kan vara aktuella för att genomföra 
planen är t ex avstyckning, fastighetsreglering, 
bildande av gemensamhetsanläggningar. Fast-
ighetsbildning och upplåtelse av rättigheter ska 
ske i enlighet med detaljplanen.

Fastighetsbildning

Eftersom detaljplanen avser ändrad använd-
ning av befintlig byggnad bedöms inte någon 
fastighetsbildning behöva att göras. 

Strandskydd

Strandskydd upphävs inom delar av plan-
området på grund av att området redan är 
ianspråktaget för bebyggelse. De områden på 
kvartersmark (B1 C) där strandskyddet före-
slås upphävas har genom befintlig bebyggelse 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
enligt 7 kap 18c § 1 MB (1998:808). 
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Gemensamhetsanläggning

I dagsläget förvaltas allmän plats på Koholmen 
av Klädesholmens vägförening. Allmän plats 
inom planområdet förvaltas av befintlig väg-
förening men ingår inte formellt i Klädeshol-
men ga:1. Denna brist bör åtgärdas genom om-
prövning av Klädesholmen ga:1s utbredning 
genom anläggningsförrättning. Kostnaderna 
för detta bekostas av berörda fastighetsägare. 
Ansökan görs antingen av vägföreningen eller 
ägaren till Koholmen 1:206.

Ledningsrätt, servitut

Eventuellt säkerställande av kommunala såväl 
som icke kommunala ledningars bestånd
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt 
ansvarar respektive ledningsägare för.

Respektive andra ledningshavare för allmänna 
ledningar, t.ex. tele eller el, svarar själv för att 
säkerställa ledningar/anläggningar med led-
ningsrätt/servitut.

Fastighetskonsekvenser
Nedan redovisas de konsekvenser som planen 
medför per fastighet för berörda fastigheter 
inom detaljplanen. Redovisningen är översikt-
lig och bedömningen av rättigheter baserar
sig på fastighetsförteckningen och kan vara 
ofullständig eftersom det exempelvis kan fin-
nas okända avtalsservitut.

Koholmen 1:206

Fastigheten ges möjligheten att inom maga-
sinsbebygelsen omvandlas till främst bostäder, 
med möjlighet till olika företags- och kultur-
verksamheter i bottenvåningen. 

Fastigheten är delägare i samfällighet/gemen-
samhetsanläggning. Samfälligheten påverkas 
inte och avses kvarstå i befintligt läge. 

Strandskydd som inträder vid ny plan upphävs 
enligt planbestämmelse (a1) för de delar av 
fastigheten som är försedda med byggnad. 

Fastigheten måste överensstämma med planen 
för att erhålla bygglov. 

Koholmen 1:1

Fastigheten ägs av kommunen och utgör inom 
planområdet allmän plats. Allmän plats för-
valtas av Klädesholmens vägförening. Marken 
ingår idag inte i Klädesholmen ga:1 men förut-
sätts införlivas i denna genom omprövning av 
gemensamhetsanläggningen. 

Allmän platsmark inom fastigheten upplåts 
utan ersättning till Klädesholmens vägfören-
ing.

EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för planläggning och plangenom-
förande skall bekostas av exploatören. 
Fastighet inom planområdet ges möjlighet till 
utveckling av magasinsfastigheten. 
 
Befintlig gemensamhetsanläggning förutsätts 
få framtida ansvar för skötsel och underhåll av 
allmän plats.

TEKNISKA FRÅGOR
VA, Dagvatten

Kommunalt vatten och avlopp finns i området. 
I dagsläget finns inte kommunalt dagvattensys-
tem inom området. 
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Vägar

Klädesholmens vägförening förvaltar idag 
lokalgatan och förutsätts fortsätta med detta. 
Gatan i planområdet är till för att säkerställa 
tillgänglighet till fastigheterna i området. 

Parkering

Detaljplanen reglerar inte parkeringsförhållan-
den för befintliga bostäder, men rekommende-
rar anordnande av bilplats inom kvartersmark 
även för befintliga bostäder, där plats finns.

Tekniska utredningar/undersökningar

Av detaljplanen framgår vilka utredningar/un-
dersökningar som är utförda i samband detalj-
planeläggningen.

Berörd fastighetsägare ansvarar för att ta fram 
eventuellt tillkommande tekniska utredningar 
för att genomföra detaljplanen.

El- och teleförsörjning

Det är exploatörernas ansvar att samråda med 
nätägare kring villkoren för anslutning av 
planerad bebyggelse. Varje ledningshavare 
ansvarar för att söka erforderliga rättigheter för 
respektive ledning.

Tillstånd

Fastighetsägare ansvarar för och bekostar 
erforderliga tillstånd, dispenser etcetera för 
genomförandet av exploateringen inom detalj-
planen.
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Sociala konsekvenser
Planförslaget möjliggör att nya bostäder kan 
uppföras och därmed skapas förutsättningar 
för fler boende på Klädesholmen. Nya bostä-
der innebär förutsättningar för en mer blandad 
hushållssammansättning. När tillgängligheten 
ökar främjas kvarboende samtidigt som fler 
bostäder kan innebära att antalet unga ökar.
Fler unga kan innebära att antalet barn och 
elever kommer att öka för förskola och skola. 
Bättre tillgänglighet längs med vattnet kan 
bidra till en god boendemiljö och samtidigt 
öka Koholmen och Klädesholmens attraktivitet 
som turistmål.

MEDVERKANDE
Detaljplanen är framtagen av WSP Sverige, 
Ivana Markovic och Anna-Kajsa Gustafsson, 
i samarbete med Daniel Rutgersson, handläg-
gande planarkitekt på Tjörns kommun. I plan-
arbetet har även andra kommunala tjänstemän 
och konsulter medverkat.

KONSEKVENSER
Behovsbedömning
Vid behovsbedömningen har kriterier i 
MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats. 
Bedömningen är att genomförandet av detalj-
planen inte antas medföra risk för betydande 
miljöpåverkan.

Miljökonsekvenser
Detaljplaneområdet bestod inledningsvis av 
två fastigheter, Koholmen 1:206 och Kohol-
men 1:207. Den senare är bebyggd med sjöbod 
och bedömdes inte lämplig för ytterligare 
bebyggelse utifrån miljökonsekvenserna. Av 
den anledningen gjordes en miljökonsekvens-
beskrivning för detaljplaneområdet daterad 
juni 2013 av COWI. Efter utredningen valde 
kommunen att exkludera Koholmen 1:207 ur 
planarbetet och enbart gå vidare med detalj-
planering av fastigheten Koholmen 1:206 som 
inte bedöms överskrida miljökonsekvensnor-
men.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget möjliggör etablering av nya 
verksamheter vilket kan skapa fler arbetstillfäl-
len och bidra till att fler människor vistas på 
ön under en större del av året. Detta kan bidra 
positivt till den lokala ekonomin genom ett 
större underlag för service och tjänster.
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