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PLANPROCESSEN
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål
området är mest lämpat för. Planprocessen består av flera olika skeden, aktuellt skede markeras
i ovanstående figur. Utökat förfarande tillämpas i denna planen eftersom förslaget till viss del
strider mot den fördjupade översiktsplanen, genom att odlingsbar mark tas i anspråk.
Planprogram:
Om kommunen bedömer att det behövs så ska ett planprogram upprättas. Det kan vara en
fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många intressenter och som
innehåller starka motstående intressen. Kommunen har gjort bedömningen att det inte behövs
ett program för den aktuella planen.
Samråd:
Med planprogrammmet som underlag, om ett sådant har upprättats, görs sedan ett planförslag
som ska samrådas. Under samrådsskedet ges återigen möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Granskning:
Efter samrådsskedet bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter och därefter ställs
planförslaget ut för granskning. Under granskningstiden, som är minst tre veckor, har man ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget.
Antagande:
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplanen. Planer som inte är av principiell
betydelse kan antas av Miljö- och byggnämnden.
Överklagande:
Antagandebeslutet kan överklagas av berörda som senast i granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda.
Laga kraft:
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är överklagad.
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SAMMANFATTNING
Strömstads kommun har i princip inte några tomter att erbjuda till försäljning och det finns ett
behov av bostäder på Tjärnö. Den fördjupade översiktsplanen för Södra kustområdet, aktualitetsförklarad 2018, anger att ett av kommunens mål är att ge förutsättningar för att människor
skall kunna bo och leva i kustområdet. Tekniska förvaltningen har begärt och fått ett positivt
planbesked. Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för att
pröva möjligheten att skapa ett antal villatomter i ett område beläget i samhällsbildningen på
Tjärnö. På Tjärnö finns idag Tjärnölaboratoriet som är en av kommunens största arbetsplatser,
en skola f-3 samt kyrkan och församlingshemmet, som också nyttjas som en samlingslokal av de
boende för möten och andra sammankomster.
Detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Handläggning av detaljplanen kommer att utföras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) eftersom planförslaget delvis innebär en avvikelse från FÖP Södra kustområdet genom att odlingsbar mark tas i anspråk.
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1. INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Det finns behov av tomter för åretruntboende på Tjärnö.
Tekniska förvaltningen har begärt och fått ett positivt planbesked.
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för att pröva
möjligheten att skapa ett antal tomter på kommunal mark.
Avsikten är att kunna erbjuda ett antal tomter för nybyggnad av enbostadshus och eventuellt
några parhus för åretruntboende som kan stärka underlaget för skolan och samhällsbildningen i
övrigt.
Läge och areal
Området är beläget i den sydvästra delen på Tjärnö, cirka 13 km söder om Strömstad och omfattar ungefär 1,7 ha. Platsen är belägen i samhällsbildningen på Tjärnö, alldeles intill skolan, nära
kyrkan, busshållplats, mindre än en km från hamnen och Tjärnölaboratoriet som utgör en viktig
arbetsplats, samt med närhet till natur och attraktiva badstränder.

Tjärnö ligger ca 13 km söder om Strömstad

Planområdet ligger i den syvästra delen av Tjärnö

Området ligger nära kyrka och skola
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Vy mot planområdet, sett från kyrkan

Vy mot kyrkan, sett från planområdet

Markägare
Strömstads kommun äger fastigheten Korsnäs 2:6 och Strömstadsbyggen äger Korsnäs 2:8.
En privatägd fastighet, Korsnäs 2:80, omfattas också av planen. I planområdets västra del berörs
vägsamfälligheten Korsnäs GA:2 och delar av den privata fastigheten Korsnäs 2:11.

Korsnäs 2:6 (rosa) ägs av kommunen, 2:8 (lila) av Strömstadsbyggen och 2:80 (vit) är en privat fastighet.

Arbetsplatser
Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet, Tjärnölaboratoriet, är beläget cirka 750
meter väster om planområdet. Här arbetar året runt ungefär 65 forskare och annan personal.
Här samlas en rad forskningsinriktningar och forskargrupper från främst Göteborgs universitet,
men även från andra svenska och utländska universitet. Tjärnölaboratoriet tar också emot ett
stort antal studenter och gästforskare året om.
Dessutom finns det, förutom skolan, även några privata företag i området.
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Handlingar
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande och denna
planbeskrivning. Efter samråd tillkommer en samrådsredogörelse oc efter granskningen ett utlåtande med svar på inkomna synpunkter. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har ingen egen
rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av planen.
Till planhandlingarna hör:
• Planbeskrivning, 2019-07-15, rev 2019-10-01
• Plankarta med bestämmelser, 2019-07-15, rev 2019-10-01
• Fastighetsförteckning, 2019-06-05
• Samrådsredogörelse, 2019-06-13
• Granskningsutlåtande, 2019-10-01
•
Övriga handlingar:
• Naturvårdsutlåtande Tjärnö, Naturcentrum AB, projekt 1347, 2017-06-22
• PM med bilagor, Utredning för gator och VA, Wikon, 2017-05-24 rev 2019-06-12
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2017-09-20 rev 2019-06-03
• Projekterings-PM/Geoteknik med bilagor, Bohusgeo AB, 2017-09-20 rev 2019-09-25

2. KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Vision 2030
Handlingen finns tillgänglig på kommunens hemsida: www.stromstad.se/vision2030
Två övergripande mål visar vägen:
”2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun” och ”2030 har Strömstad 16 000 invånare.”
Följande delar i visionen är relevanta för planarbetet:
”Lära för livet - alla ska lyckas i skolan” och ”Plats för alla - i hela kommunen”. Genomförandet
av planen innebär förutsättningar att elevunderlaget för grundskolan stärks och det tillkommer
bostäder som efterfrågas av anställda på Lovén-centret. En levande landsbygd med livskraftiga
lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens attraktionskraft.
Översiktsplan, ÖP Strömstad
I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, beskrivs hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen behandlar hela Strömstads kommun.
För delområden inom kommunen, som är lokaliserade väster om väg E6, finns fördjupade
översiktsplaner antagna eller arbeten med fördjupade översiktsplaner pågår. Läs mer under
rubriken ”Fördjupad översiktsplan”.
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Fördjupad översiktsplan, FÖP Södra Kustområdet
Området är delvis beläget inom ett av de områden på Tjärnö som redovisas som R1 - Utvecklingsområde för bostäder (vit med röd kant) och delvis inom R4 - Odlings- och betesmark (gul).

FÖP Södra kustområdet

Närliggande, gällande detalj- och byggnadsplaner

Den södra gränsen av R1-området ansluter till den gräns för strandskydd som gällde tidigare.
Den nu gällande gränsen för utvidgat strandskydd innebär att nästan halva R1-området omfattas
av strandskydd.

Tidigare gräns för strandskydd

Nu gällande strandskydd

I den fördjupade översiktsplanen är tre områden på Tjärnö utpekade för R1 – Utredningsområde för bostäder och två områden för R2 - Utredningsområde för bostäder och verksamheter.
Två av områdena är belägna på mark som kommunen äger och kommunen har valt att pröva
möjligheten att göra detaljplan för det aktuella området. Strandskyddslinjen har ändrats sedan
FÖP:en gjordes och den södra delen av det aktuella R1-området omfattas nu av strandskydd. För
att det ska vara ekonomiskt rimligt att exploatera den kvarvarande delen bör området utökas
något mot norr och en del av området utpekat som R4 – Odlings- och betesmark, tas i anspråk.
Planområdet omfattar bara en mindre del av R4-området och marken närmast diket/bäcken
samt marken norr om diket, lämnas orört för att i möjligaste mån bevara det öppna landskapet.
Strategi för levande samhällen:
Ny bebyggelse skall i första hand placeras intill befintlig helårsbebyggelse i eller i anslutning till
samhällena och i närheten av skola och annan samhällsservice.
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Gällande detaljplaner
Det finns inte någon gällande detaljplan för det aktuella området, men väster om planområdet
gäller en byggnadsplan från 1962, Tjä 835, Korsnäs Nedergården 2:6. Den detaljplan som nu ska
upprättas kommer att ansluta direkt mot och överlappa delar av byggnadsplanen.
Bostadsförsörjningsplan 2016-2030
En bostadsförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige den 2016-08-15. Ett mål är att
Strömstads kommun ska ha 16.000 invånare år 2030. Det är en ökning med cirka 2.800
invånare, 1.200 nya hushåll eller 1.400 nya bostäder. Planläggning av kommunalägd mark för
bostäder bör ske i större utsträckning eftersom kommunen då har möjlighet att påverka både
utbyggnadstakt och upplåtelseform. Detaljplaner för kommunala projekt ska prioriteras. Den
här aktuella detaljplanen finns upptagen i bostadsförsörjningsplanen som en av de planerade
detaljplanerna för bostäder 2016-2025.
Planbesked
Tekniska förvaltningen ansökte i november 2015 om planbesked. Miljö- och byggnämnden
beslutade den 2016-01-21 att lämna positivt planbesked och då bedömdes att planen skulle
kunna antas senast 2018-06-30.
Arbetet har av olika anledningar fördröjts och bedömningen är nu att planen kan antas tredje
kvartalet 2019.
Behovsbedömning
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen inte kan antas
medföra risk för betydande miljöpåverkan. Delegationsbeslut 2019-06-05, § D-2019-689.
Motivering:
Det är ett kommunalt intresse att skapa tomter för permanent boende i denna del av kommunen. Den valda platsen ligger centralt på Tjärnö med tillgång till kollektivtrafik och i anslutning
till skola/förskola och en stor arbetsplats. Inga höga eller mycket höga dokumenterade naturvärden finns i området. Delar av området kommer att sparas som natur för att dels skapa en attraktiv boendemiljö men även för att kunna spara naturvärden som finns i området.
I det skede då behovsbedömningen gjordes, var infarten till området tänkt att komma från norr
och korsa diket, som i den västra delen sannolikt omfattas av biotopskydd. Vägen har nu fått en
annan sträckning, planområdet slutar vid diket och en zon närmast diket ska inte påverkas av
exploateringen. Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKBförordningen.
Strategi för fossiloberoende
Daterad 2018-02-06 och antagen av kommunfullmäktige 2018-03-27 § 27.
Strömstads kommun ska bli fossiloberoende 2030, tillsammans med hela Västra Götaland.
Kommunen har prioriterat och i ett politiskt beslut (dnr KS/2016-0217) särskilt valt Hållbara
transporter som ett fokusområde. Detta innebär att man ska verka för ökad cykelpendling,
fler resor med kollektivtrafik, prioritering av gång och cykel i stadsmiljö och mellan orter, ökad
tillgång till fler typer av fossilfria bränslen för transporter, premiering av fossilfria fordon, att
besöksnäring och handel sker med minskat transportbehov, att resfria möten utvecklas samt att
fiberutbyggnaden fortsätter.
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Naturmiljö
Den norra delen av planområdet består av odlings- och betesmark. Den södra delen av planområdet är skogbevuxen och utgör en liten del av ett stort skogsområde som sträcker sig ner till
södra strandkanten på Tjärnö.
Enligt ett naturvårdsutlåtande, Naturcentrum AB den 2017-06-22, finns det tre delområden med
naturvärden. Delområde 1 – Lövskog (naturvärdesklass klass IV), delområde 2- lövskogsbryn
mot öppen mark (naturvärdesklass IV) och delområde 3 – dike/kanaliserad bäck med lövridå
(naturvärdesklass III). Utlåtandet pekar också ut 5 grova träd (naturvärdesklass IV). Men framför
allt att det finns påtagliga naturvärden i delområde 3 som är diket/bäcken och bedömningen är
att det omfattas av biotopskydd.
I skogen, delområde 2, finns det rester av en gammal stenmur och död ved som bör flyttas.

Karta från Naturvårdsutlåtande av Naturcentrum AB, 2017-06-22

I delområde 2 ligger ett grovt dött lövträd, som ska flyttas och bevaras i naturområdet
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Riksintressen och område av nationell betydelse
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §, av riksintresse
för naturvård enligt miljöbalken 3 kap 6 §, av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt
miljöbalken 4 kap 2 § samt av riksintresse (hushållningsbestämmelser) för den så kallade ”obrutna kusten” enligt miljöbalken 4 kap 3 §.
I den fördjupade översiktsplanen för södra kustområdet är marken på båda sidor om diket
utpekat som R4 - Odlings- och betesmark och omfattas av miljöbalken 3 kap 4 § som säger att:
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt
genom att ta annan mark i anspråk.
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.
Bebyggelse, struktur och gestaltning
Platsen är centralt belägen i samhällsbildningen på Tjärnö, alldeles intill skolan, nära kyrkan och
mindre än en km från hamnen och Lovén-centret som utgör en viktig arbetsplats, inte bara för
Tjärnö utan för hela kommunen. I omedelbar anslutning till planområdet finns, förutom skolan,
två fastigheter med permanentboende och tre fastigheter som används för fritidsboende.
I övrigt är det en blandad bebyggelse i närområdet, såväl åretruntboende som fritidsboende,
äldre och nyare bebyggelse blandat och det finns dessutom kommunala hyresrätter på andra
sidan väg 1029. Planområdet ligger i övergången mellan skog och ett öppet odlingslandskap och
ansluter till bebyggelse på flera sidor.

Nyckleby 2:1 ligger öster om planområdet

Korsnäs 2:80 bekräftas i planen
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Vattenområden
Ett öppet dike/bäck passerar strax norr om planområdet, med flöde från väster mot öster.

Vy mot öster med skolan till vänster

Vy mot öster med planerade bostäder till höger

Början på det öppna diket vid gränsen mot 2:11

Diket böjer av utanför planområdets nordöstra hörn

Rekreation och friluftsliv

Det finns en mindre bollplan vid skolan, skog med stigar och stränder på nära håll strax söder
om planområdet. Det är cirka 450 meter att gå ner till Svallhagens badstrand. Stigar genom området leder ner till stranden som är mycket välbesökt av många Strömstadbor.
Service
Området ligger i direkt anslutning till Tjärnö skola med årskurs f-3.
Det finns kollektivtrafik enligt nedan. I övrigt finns det i princip ingen service närmare än
Strömstads centrum, förutom eventuella kiosker/närbutiker på campingplatser. Det finns en
sommaröppen kiosk vid Nationalparksporten på Saltö cirka 1,5 km bort. Till centrum är det cirka
13 km, men det är bara 2,5 km till butiken på Rossö om man har båt.
Kommunikationer
Trafikverkets väg 1029, Tjärnövägen från Daftö till Saltö, som leder till området är relativt smal
och saknar gc-väg eller vägren.
Kollektivtrafik
Vid skolan finns det en hållplats för Västtrafiks busslinje 891, som tar ca 25 minuter till centrum
med fem turer om dagen, vardagar under skoltermin. Linjen trafikeras även sommartid.
Gång- och cykeltrafik
Det finns inte några trottoarer eller gc-vägar i anslutning till planområdet.
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Gator och VA-anläggningar
Wikon har gjort en utredning avseende gator och va-anläggningar, PM daterat 2017-05-24.
Utredningen har uppdateras inför granskningsskedet, reviderad 2019-06-12. Här framgår det att
vattennivån vid högsta flöde i diket kan vara +7,3 m och att lägsta golvnivå därför ska vara minst
+7,6 m. Utredningen visar också att dagvatten kan ledas till det befintliga diket och att genomförandet bara innebär en försumbar påverkan av flödet i diket.
Mark, miljö och geoteknik
Bohusgeo har genomfört en geoteknisk undersökning och utredning för området under våren
2017, Projekterings-PM daterat 2017-09-20. Utredningen har uppdaterats och reviderats inför
granskningen 2019-06-04, samt efter granskningen 2019-09-25. Bedömningen är att det är möjligt att grundlägga byggnaderna med kantförstyvad platta på mark under förutsättning att man
beaktar anvisningarna i utredningen, men att kompletterande undersökningar erfordras för de
fastigheter som planeras i planområdets nordvästra del.

Radon

Enligt översiktliga inventeringar utgör marken i Strömstads kommun ett högriskområde vad avser radon. Berggrunden i hela Strömstads kommun (undantaget Kosteröarna) består till största
delen av granit som innehåller uran och är radonförande. Byggnader inom högriskområde ska
normalt utföras med radonsäker konstruktion, alternativt kan motsvarande åtgärder vidtas så
att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma
den faktiska radonrisken på varje byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock
respektive byggherre.
Teknisk försörjning
Det finns kommunalt ledningsnät för dricksvatten och spillvatten i området. Spillvattnet leds till
kommunens reningsverk Österöd där en större ombyggnad färdigställs sommaren 2019. Kapaciteten kommer då att vara 30 000 personekvivalenter (pe) att jämföra med dagens behov som är
under 20 000 pe. El och tele finns genom Ellevios respektive Skanovas nät. Fibernätet är nyligen
utbyggt i området genom Södra Strömstads Fiber Ek förening. Avfall hanteras av kommunen.
Det finns inte fjärrvärme.
Miljökvalitetsnormer MKN
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt
för kustvatten, sjöar och vattendrag. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som
människan och/eller miljön kan anses tåla. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör
Strömstads kommun.
MKN för utomhusluft
Varje kommun är enligt förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft
skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta lagkrav uppfyller Strömstads
kommun genom medlemskap i luftvårdsförbundet för Västra Sverige, Luft i Väst. Alla Västra
Götalands kommuner utanför Göteborgsregionen ingår i Luft i Väst tillsammans med Västra
Götalandsregionen och ett antal företag. I förbundets verksamhet ingår bland annat luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar och spridningsberäkningar. De mätningar som hittills
gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids i Strömstad.

14

Antagandehandling

MKN för fisk- och musselvatten
Syftet med att utse fisk- och musselvatten är att uppfylla EU:s krav enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv om kvalitetskrav på skaldjursvatten. Områdena skall skyddas eller förbättras
för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet
på sådana skaldjursprodukter som äts direkt av människan. Att ett område är föreskrivet som
musselvatten är en av flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kommersiell skörd
av musslor skall kunna tillåtas. Det betyder däremot inte att området i sin helhet är lämpligt
för odling eller annan skörd av musslor. I Strömstads kommun finns det relativt stora områden
utpekade enligt direktivet.
MKN för vatten
I Strömstad finns 17 vattenförekomster för kustvatten, 16 för vattendrag/delar av vattendrag
och 4 för sjöar utsedda. För var och en av dessa vattenförekomster kommer miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram att tas fram i syfte att uppnå/bibehålla god vattenstatus.
Miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet.
Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbetet och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen.
De av riksdagen beslutade miljömålen är, förutom Generationsmålet:
1.
Begränsad klimatpåverkan
2.
Frisk luft
3.
Bara naturlig försurning
4.
Giftfri miljö
5.
Skyddande ozonskikt
6.
Säker strålmiljö
7.
Ingen övergödning
8.
Levande sjöar och vattendrag
9.
Grundvatten av god kvalitet
10.
Hav i balans och levande kust och skärgård
11.
Myllrande våtmarker
12.
Levande skogar
13.
Ett rikt odlingslandskap
14.
Storslagen fjällmiljö (ej aktuell i Västra Götaland)
15.
God bebyggd miljö
16.
Ett rikt växt och djurliv
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4. PLANFÖRSLAG
Förslaget innebär att det kan bildas tio villatomter om 1000 - 1200 m² vardera, alternativt en
kombination av friliggande en- och tvåbostadshus och parhus i den sydvästra delen.

Bebyggelse i närområdet
Skolan och kyrkan ger området en karaktär av att vara något av en central del i samhällsbildningen på Tjärnö. Omgivningen består på flera sätt av en blandad bebyggelse. Det finns några
mindre flerfamiljshus med hyresrätter på andra sidan väg 1029. Spridningen är stor vad gäller
bebyggelsens ålder och karaktär med äldre, traditionella 1½-planshus till moderna enplanshus.
Befintlig bebyggelse inom planområdet
Fastigheten Korsnäs 2:80 ligger utanför den närliggande planen Tjä-835 och kommer att ingå
i planområdet för att bekräfta den nuvarande användningen B och för att inte lämna ett glapp
mellan befintlig och ny plan.

Tomtstorlek

Generellt sett vill kommunen att tomter på landsbygden ska vara minst 1500 m². Detta för att
det ska finnas utrymme för komplementbyggnader, bil- och båtuppställningsplats mm, utan att
exploatering blir alltför tät. Tjärnö får anses vara landsbygd, samtidigt som det är inom det område på Tjärnö som utgör den mer tätortsliknande delen av samhället med närheten till skola,
kyrka och arbetsplats. Därmed bör man kunna acceptera något mindre fastigheter.
Tillgänglighet
I PBL (Plan- och bygglagen) ställs övergripande krav på bebyggelsemiljön. Inom områden med
sammanhållen bebyggelse ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till möjligheten för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området.
Området är relativt plant, med en jämn lutning på cirka fem meter på en sträcka av 125 m, vilket
innebär lutning 1:25, alltså betydligt bättre än kravet som är 1:12.
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En illustration av planområdet inmonterad i flygfoto

Utformning av ny bebyggelse
Generellt gäller att:
• takvinkel ska vara inom intervallet 22 - 38 grader,
• tak ska utformas som sadeltak med röda takpannor,
• solpaneler parallella med takfallet tillåts,
• nockhöjden på huvudbyggnad får vara högst 5,5 m respektive 8 m,
• nockhöjden på komplementbyggnad får vara högst 4,5 m,
• byggnader får inte förses med källare.
Friliggande en- och tvåbostadshus (B):
den totala byggnadsarean BYA får vara maximalt 20 % av fastighetsarean,
minsta fastighetsarea 1000 m².
Parhus (B):
den totala byggnadsarean BYA får vara maximalt 20 % av fastighetsarean,
minsta fastighetsarea 800 m².
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Höjdsättning
Projektering-PM/Geoteknik ska beaktas avseende grundläggning, marknivåer och marklaster.
I nedanstående illustration redovisas befintliga marknivåer och föreslagna höjder på ny gata respektive färdigt golv på huvudbyggnader under förutsättning att exploateringen genomförs enligt
föreslagen illustrationskarta. Överkant stödmur får vara högst 1 meter från omgivande mark.

Understruken +höjd är befintlig marknivå, övriga +höjder är föreslagna höjder (Wikon).

Rekreation och friluftsliv
Det finns skogsstigar och stränder på nära håll, söder om planområdet. I direkt anslutning till
planområdet finns en bollplan vid skolan.
Den befintlig gångstig som passerar genom området får en något annan sträckning och kommer
istället att ersättas av den nya gatan i områdets sydvästra del. Även den stig som kommer från
öster kommer att ges en annan sträckning runt den nya bebyggelsen och ansluter där stigen
från norr korsar diket.

Befintlig stig (gul streckad) och stigens nya sträckning (blå prickad).
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Riksintressen
Riksintresse MB 3 kap 6 §, Naturvård
Den skog som berörs av planförslaget omfattas inte av några höga naturvärden, enligt naturvårdsutlåtande av Naturcentrum AB daterad 2017-06-22. Inom planområdet bevaras dessutom
en del naturmark i form av en skogbevuxen kulle.
Riksintresse MB 4 kap 2 §, Turism och rörligt friluftsliv
Riksintresse MB 4 kap 3 §, Obruten kust
Planens genomförande skapar förutsättningar att komplettera befintlig bebyggelsestruktur och
anses inte påverka riksintresset negativt.
Odlingsbar mark
Planförslaget innebär att marken norr om diket inte kommer att påverkas av planens genomförande. Söder om diket tas cirka 3 770 m² odlingsbar mark i anspråk för bebyggelse.
Motivet att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bostadsbebyggelse är att den föreslagna platsen ligger centralt och strategiskt placerat på Tjärnö. Platsen bedöms som lämplig för
utbyggnad av åretruntbostäder då det stärker den centrumfunktion som området har för Tjärnö
och andra närliggande öar. Här finns en skola f-3, tre kommunala hyreshus och kyrka med tillhörande församlingshem. En av kommunen största arbetsplatser, Tjärnö marina laboratorium vid
Göteborgs universitet, Tjärnölaboratoriet, ligger knappt 1 km från platsen.
Busshållplats finns vid skolan.
Området berörs av ett antal allmänna intressen som till exempel strandskydd och höga naturvärden som begränsar möjliga alternativa utbyggnadsområden utanför jordbruksmark, vilket har
studerats i den fördjupade översiktsplanen för södra Kustområdet. Efterfrågan på bostadstomter
i området är stort vilket talar för att samla bebyggelsen och därmed minska den totala påverkan
jämfört med en mer spridd bebyggelse. Se även under avsnitt: 2.Kommunala ställningstaganden/Fördjupad översiktsplan, FÖP Södra kustområdet.
Natur
I planområdets sydvästra del, mellan befintliga fastigheter och de nya villatomterna, finns en
trädbevuxen kulle som kommer att vara kvar med användningen natur. Det grova, döda lövträd
som ligger i delområde 2 (Naturvårdsutlåtande) flyttas lämpligen till naturområdet. Stenmuren
som finns på samma plats flyttas till gränsen mellan kvartersmark och naturområdet. Mitt i
det öppna odlingslandskapet sträcker sig ett öppet dike i ost-västlig riktning, som bedöms vara
biotopskyddat. Diket ska bevaras öppet och planen tar hänsyn till diket/bäcken genom att en
zon lämnas mellan diket och kvartersmarken för att säkerställa att trädridån sparas och att utfyllnader och slänter hålls borta från vattendraget. Om slänt eller stödmur behövs ska dessa i sin
helhet anläggas inom kvartersmark.
Parkering
Parkering sker på egen fastighet.
Avfall
Utrymme för hushållsavfall ordnas inom fastigheten i samråd med kommun. Närmaste återvinningsstation för glas, metall, plast, papper m m finns vid återvinningscentralen Österöd där även
grovavfall och farligt avfall lämnas.
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Gatunät och trafik
Gata anläggs inom området och avslutas med en vändplan. Vägområdet är 6 m varav 4,5 m är
grusbelagd gata och 1,5 m stenfyllt dike med dränering. Tekniska nämnden beslutade 201909-09, TN §65, att godkänna avsteg från tekniska förvaltningens kravspecifikation avseende
vägbredd. Gatan ansluts i den västra delen till befintlig väg, Lugnetvägen, Korsnäs GA:2, som i
sin tur ansluter till väg 1029, Tjärnövägen, vid kyrkan. Anslutningen till väg 1029 bör förstärkas
genom att vägen (GA:2) breddas något i den västra kanten.

Föreslagen gatusektion enligt Wikon.

Vatten, spill- och dagvatten
Kommunens ledningar för dricksvatten och spillvatten passerar genom planområdet och
fastigheterna ska anslutas till dessa. Ledningar och ledningsrätt behöver flyttas i en del av
sträckningen.
Dagvatten, såvål takvatten som dränering av tomter och även dagvatten från gatan, ansluts till
dagvattenledning och leds till det befintliga diket/bäcken. En viss fördröjning uppnås genom att
minst 60 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig och att gatan är grusbelagd. Exploateringen av planområdet medför en viss ökning av dagvattenavrinningen, men enligt dagvattenutredningen kommer flödesförändringen i diket att vara försumbar. Dessutom har bäcken nyligen
åtgärdats nedströms genom att det har rensats och en vägtrumma har bytts ut mot betydligt
större dimension.
Vatten för brandsläckning
Brandpost placeras på lämplig plats inom planområdet i samråd med Räddningstjänsten.
Värme
Det är upp till respektive byggherre att hantera uppvärmningen inom sin fastighet.
El
En befintlig nätstation bekräftas i detaljplanen genom ett E-område. Förmodligen räcker inte
kapaciteten i den befintliga stationen för den tillkommande bebyggelsen, men en eventuell ny
station kommer då att ersätta den befintliga på samma plats.
Tele
För teleledningar ansvarar nätägaren Skanova. Lämpliga anslutningspunkter för den nya
bebyggelsen upprättas i samråd mellan nätägaren och exploatören vid detaljprojekteringen.
Fibernät
För fibernät ansvarar Södra Strömstads Fiber Ek förening som nyligen byggt ett öppet nät i närområdet och det finns möjlighet till anslutning genom att kontakta föreningen.
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5. KONSEKVENSBESKRIVNING
Landskapsbild
Genomförandet av den föreslagna detaljplanen innebär att delar av en idag öppen dalgång med
jordbruksmark delvis kommer att tas i anspråk för bebyggelse. För att minska påverkan på landskapsbilden så föreslås bebyggelse förläggas endast söder om det befintliga diket.
Hållbar utveckling
Ett tillskott av bostäder i området innebär förhoppningsvis en utökning av elevunderlaget för
Tjärnö skola och att förutsättningarna blir bättre för ett levande samhälle hela året.
Hushållning med naturresurser
Planens genomförande innebär att cirka 3 770 m² odlingsbar mark tas i anspråk. Denna del av
planområdet är i FÖP Södra kustområdet utpekat som R4 - Odlings- och betesmark. Men bedömningen är att det allmäna intresset att skapa tomter för bostadsändamål, överväger intresset av att behålla ytan som jordbruksmark.
Natur
Vattendraget som går i väst-östlig riktning strax norr om planområdet bedöms vara biotopskyddat. Diket ska bevaras öppet och naturvärdena ska säkerställas genom att en zon mellan diket
och kvartersmarken lämnas orört utanför planområdet.
Inom den södra delen av planområdet, som i FÖP är benämns R1 - Utredningsområde för bostäder, kommer orörd naturmark att tas i anspråk. I området finns vissa naturvärden som, helt eller
delvis, kommer att försvinna. Ett grovt dött lövträd och stenmurar kan med fördel flyttas till den
del i planområdet som ges användningen natur. Bedömningen är att det allmäna intresset att
skapa ett antal tomter för bostadsändamål överväger intresset av att spara naturen.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten
samt för kustvatten, sjöar och vattendrag. Inom ramen för utförd behovsbedömning kopplad
till planarbetet bedöms endast miljökvalitetsnormen för vatten beröras av planförslaget. Gatan ska vara grusad, 60 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig och endast små mängder
dagvatten kommer att tillföras bäcken via dagvattenledning. Dagvatten från planområdet når
kustvattenförekomsten Strömstadsfjorden med måttlig ekologisk status via diket/bäcken som är
cirka 1750 m innan den mynnar i havet.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas till följd av detaljplanens genomförande.

21

Deatljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl

Miljömål
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som ska nås. Följande miljömål berörs av planförslaget:
Begränsad klimatpåverkan
Tjärnö har en av kommunens största arbetsplatser, Lovéncentret. Om personer som arbetar där
bosätter sig i planområdet bidrar det till ett minskat bilberoende för dessa hushåll. Planområdets placering i förhållande till arbetsplatsen, busshållplats, skola och förskola ger mycket bra
förutsättningar för cykling, gående och resande med kollektivtrafik.
Bara naturlig försurning
Ett minskat bilberoende minskar utsläppen av kvävedioxid från biltrafiken.
Levande sjöar och vattendrag
Vattendraget strax norr om planområdet bedöms vara biotopskyddat och ska bevaras öppet.
Naturvärdena ska säkerställas genom att en zon mellan diket och kvartersmarken lämnas orört
utanför planområdet.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Planen ger förutsättningar för människor att bosätta sig året runt i området, vilket i sin tur ger
förutsättningar för en levande kust och skärgård, vilket är positivt. Planområdet ianspråktar
kustnära natur och brukningsvärd odlingsmark, vilket inte uppfyller miljömålet.
Ett rikt odlingslandskap
Planens genomförande innebär att ca 3 770 m² brukningsbar odlingsmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
God bebyggd miljö
Planen föreslår en bebyggelsestruktur som kompletterar befintlig struktur, nyttjar befintlig
infrastruktur och ger förutsättningar för en blandning av bostäder, dvs bidrar till en socialt och
ekonomisk hållbar bebyggelsestruktur. I närområdet finns det mycket goda möjligheter till avkoppling, rekreation och naturupplevelser.
Ett tillskott av bostäder i området innebär förhoppningsvis en utökning av elevunderlaget för
Tjärnö skola som i sin tur ger förutsättningar för ett levande samhälle året runt.
Ett rikt växt och djurliv
Den ändrade markanvändning, som ett genomförande av detaljplanen innebär, medför att ett
idag orört naturområde kommer att ianspråktas för bebyggelse. Detta innebär att livsmiljöer
för växt och djurarter, helt eller delvis, kommer att försvinna. Nya naturmiljöer kommer dock
att skapas inom de tillkommande bostadstomterna. Delar av den idag orörda naturmiljön inom
planområdet kommer också att sparas som allmänplatsmark, Natur.
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6. GENOMFÖRANDE

En beskrivning av en detaljplans genomförande ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska, och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma avsett genomförande.
Beskrivningen har ingen rättsverkan, de juridiskt bindande föreskrifterna framgår istället av
plankartan med dess planbestämmelser. Beskrivningen är ett led i en ökad tydlighet kring detaljplanens syfte och potentiella konsekvenser.
Organisatoriska frågor
Tidplan
• Samråd – kvartal 1, 2019
• Granskning – kvartal 3, 2019
• Antagande – kvartal 4, 2019
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande om inget överklagande inkommer.
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Som
huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja
under genomförandetiden. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. Efter
genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas och utan särskild
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt som inte är utnyttjad minskas.
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla.
Enligt Plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och
högst femton år.
Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år från och med den dag planen vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman,
men om det finns särskilda skäl så kan någon annan vara huvudman. Strömstads kommun är
inte huvudman för allmän plats inom planområdet. Motivet till detta är att det i tätortens ytterområden är tradition med enskilt huvudmannaskap. Så är det också i närliggande områden
till planområdet. Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och
underhåll av de allmänna platserna. Enligt plan- och bygglagen får mark som ska användas för
allmänna platser, för vilka kommunen inte ska vara huvudman, upplåtas till huvudmannen som
är den nybildade samfällighetsföreningen. Markupplåtelsen säkerställs av lantmäterimyndigheten genom nybildning av gemensamhetsanläggning. Kommunen ska iordningställa gatu- och
parkmark inom planområdet. Gemensamhetsanläggning ska bildas för att förvalta gatu- och
naturmark samt dagvattenanläggning inom planområdet. Kommunen är huvudman för dricksvatten- och spillvattenanläggning.
Ansvarsfördelning
Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för detaljplan, bygglov, grundkarta och nybyggnadskarta.
Tekniska förvaltningen ansvarar för att anlägga väg, upprätta anslutningspunkter för VA, fastighetsförsäljning och att bereda mark utanför planområdet för ny stig som ersätter den befintliga
sträckningen enligt illustration under ”4 Planförslag/Rekreation och friluftsliv”.
Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildning och bildande av ledningsrätter.
Köpare av tomter ansvarar för exploatering av kvartersmark inom respektive fastighet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Genomförandet av en detaljplan innebär oftast att fastighetsbildning måste ske.
Fastighetsbildningen kan till exempel innebära att förvaltningen av gemensamma ytor och
anläggningar juridiskt styrs upp men även att en fastighet ökar eller minskar i storlek.
Lantmäterimyndigheten är den myndighet som handlägger fastighetsbildningsärenden.
Detaljplanens bestämmelser anger ramarna som Lantmäterimyndigheten kan besluta inom.
Fastighetsreglering
Avsikten är att kommunen ska köpa den aktuella delen av fastigheten Korsnäs 2:8 som berörs av
planområdet och omfattar cirka 3 205 m² av Strömstadsbyggen AB.
Omprövning av befintlig vägsamfällighet, Korsnäs GA:2, bör genomföras så att utrymme erhålls
för att skapa optimal väganslutning i planområdets västra del och även för att kunna förstärka
anslutningen till väg 1029, utanför planområdet. De aktuella ytorna ligger alla på Korsnäs 2:11
och omfattar cirka 17 m² respektive 1,25 m² samt ytterligare cirka 6 m² i anslutningen till väg
1029 vid kyrkan.

Strömstadbyggens mark.

Anslutning mot Lugnetvägen.

Anslutning mot Tjärnövägen.

Fastighetsbildning
Bildande av de nya fastigheterna ska påbörjas så snart det är möjligt.
Ledningsrätt
Befintliga VA-ledningar ligger inte där den befintliga ledningsrätten finns och kan heller inte vara
kvar i befintligt läge. Ledningarna ska flyttas så att de ligger i gatumark och ledningsrätten ska
omprövas för att anpassas till det verkliga läget.
Tekniska frågor och utredningar
Naturvärden
Det grova, döda lövträd som ligger i området ska flyttas till den del som ges användningen natur
och de stenmurar som finns i skogen ska i möjligaste mån behållas eller återskapas i befintliga
formationer i närområdet, gärna i gräns mellan natur- och kvartersmark.
Befintlig stig ska ersättas i ny sträckning, delvis utanför planområdet, enligt illustration
under ”4 Planförslag/Rekreation och friluftsliv”.
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Geoteknik
Geotekniska frågor och grundläggning beskrivs i Projekterings-PM/Geoteknik, 2017-09-20
reviderad 2019-09-25, Bohusgeo. En planbestämmelse (b1) avseende markbelastning införs i
den norra delen av planområdet. Bedömningen är att det är möjligt att grundlägga byggnaderna
med kantförstyvad platta på mark under förutsättning att man beaktar anvisningarna i utredningen, men att kompletterande undersökningar erfordras för de fastigheter som planeras i
planområdets nordvästra del. Markradonmätningar ska göras i samband med exploateringen.
Innan bergsschakt påbörjas ska anmälan göras i god tid till miljöförvaltningen.
Gator
Kommunen kommer att anlägga en ny lokalgata inom planområdet som sedan förvaltas genom
den gemensamhetsanläggning som ska bildas. Gatan ska inte asfalteras.
Anslutningen till väg 1029 bör förstärkas enligt förslag från Wikon, efter Trafikverkets synpunkt.
Naturområde
Gemensamhetsanläggning ska bildas för att förvalta naturmark inom planområdet.
Parkering
Parkering sker på egen fastighet.
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom, respektive i direkt anslutning till, kommunalt verksamhetsområde
för dricksvatten och spillvatten med ledningar som passerar genom planområdet. Läget för de
befintliga ledningarna stämmer inte med ledningsrätten, som därför kommer att omprövas i
samband med kommande lantmäteriförrättning. Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Dagvatten
Det finns inte några kommunala dagvattenledningar på Tjärnö. Dagvattnet från gatan fördröjs,
dels genom att den inte asfalteras och dels genom att ett täckdike med dränering anläggs med
utlopp i det befintliga diket. Även dagvatten, takvatten och dränering, från fastigheterna ska
ledas i dagvattenledning till det befintliga diket. En viss fördröjning uppnås genom att minst
60 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig. Enligt dagvattenutredningen kommer ökningen
av flödet till diket att vara så marginell att diket inte påverkas, men planförslaget ska samrådas
med delägarna i dikningsföretaget eftersom de är berörda.
Vatten för brandsläckning
Brandpost placeras på lämplig plats inom planområdet i samråd med Räddningstjänsten.
El
För elledningar och elanläggningar ansvarar Ellevio. Lämplig anslutningspunkt för den nya bebyggelsen anvisas av nätägaren. Nätägaren ansvarar för att nödvändiga ledningsrätter/servitut
mm säkerställs.
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Tele
För teleledningar ansvarar nätägaren Skanova. Lämpliga anslutningspunkter för den nya bebyggelsen sker vid detaljprojekteringen i samråd mellan nätägaren och exploatören.
Fiber
För fiberkabel ansvarar nätägaren Södra Strömstads Fiber Ek förening. Lämpliga anslutningspunkter förbereds i samband med att övrig infrastruktur anläggs i planområdet.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Tekniska förvaltningen bekostar fastighetsbildning, anläggande av gata och VA-ledningar fram till
tomtgräns.
Exploatering inom kvartersmark inklusive utredningar och åtgärder som föranleds av dessa
bekostas av respektive fastighetsägare.
Ersättning för delar av Korsnäs 2:11, som tillförs gemensamhetsanläggningen för väg tillhörande
planområdet, ska betalas av deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen.
Avgifter
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov, eftersom denna reglerats i detaljplaneavtal.
Avgift för bygglov samt anslutningsavgifter för el, tele, fiber, värme, vatten och avlopp betalas
av respektive fastighetsägare enligt vid aktuell tidpunkt gällande taxa.
Intäkter
Försäljning av tomter, avgifter för anslutning till det kommunala ledningsnätet, och förhoppningsvis även skatteintäkter från nya kommuninvånare.
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Administrativa frågor
Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2019.
Planavgift
Ett detaljplaneavtal har upprättats mellan Miljö- och byggnämnden och Tekniska förvaltningen.
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i
enlighet med upprättat detalplaneavtal.
Revidering
Nedan sammanfattas kortfattat ändringar av betydelse i planhandlingarna, frånsett rent redaktionella ändringar, som har genomförts sedan granskningen:
Plankarta
• En planbestämmelse (b1) - Tillåten maximal markbelastning, har införts i den norra delen av
planområdet med avseende på släntstabilitet.
Planbeskrivning
• Geoteknik: Den geotekniska utredningen har kompletterats och Projekterings-PM/Geoteknik
har reviderats 2019-09-25 (Bohusgeo AB, daterad 2017-09-20).Planbeskrivningen har reviderats under ”3. Planeringsförutsättningar/Mark, miljö och geoteknik” samt ”4. Planförslag/
Höjdsättning” samt ”6. Genomförande/Tekniska frågor och utredningar/Geoteknik”.
•

Vägbredd: Tekniska nämnden beslutade 2019-09-09, TN §65, att godkänna avsteg från
tekniska förvaltningens kravspecifikation avseende vägbredd. Planbeskrivningen revideras
under ”4. Planförslag/Gatunät och trafik”.

•

Stig: Befintlig stig genom planområdet ska ges en ny sträckning, delvis utanför planområdet.
Planbeskrivningen har reviderats under ”6. Genomförande/Organisatoriska frågor/Ansvarsfördelning” samt ”Tekniska frågor och utredningar”.

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har utarbetats av Strömstads kommun, Miljö- och byggförvaltningen genom
planeringsarkitekt Pär Höjman i samverkan med representanter från Tekniska förvaltningen.

Miljö- och byggförvaltningen
2019-07-15, reviderad 2019-10-01
Pär Höjman		
Planeringsarkitekt
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