Detaljplan för
Fritidsbostäder och småbåtshamnar på Knarrholmen
Utökat förfarande

Samrådshandling
juni 2019

Planprocessen
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i program.

Information
Planarbetet startade 2015-11-12.
Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.
Information om planförslaget lämnas av:
Martin Norvenius, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 62
Petter Frid, Stadsbyggnadskontoret, tfn 0722-558515
Sara Brycke, Fastighetskontoret, tfn 031-368 12 52

Samrådstid: 19 juni– 28 augusti 2019

2 (48)

Planhandling
Datum: 2019-05-21
Aktbeteckning: 2-xxxx
Diarienummer SBK: 0435/16
Handläggare SBK
Martin Norvenius
Tel: 031-368 17 62
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Diarienummer FK: 4894/17
Handläggare FK
Sara Brycke
Tel: 031-368 12 52
fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se

Detaljplan för fritidsbostäder och småbåtshamnar på Knarrholmen inom stadsdelen Styrsö i Göteborg
Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)

Planbeskrivning
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med bestämmelser
Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
• Illustrationsritning
• Grundkarta
Utredningar:






Naturvärdesinventering på Knarrholmen, Calluna AB, 2018-09-14
Samrådsunderlag inför planerad vattenverksamhet avseende förtätning och utökning av två hamnar på Knarrholmen, Blue orbis, 2017-10-25
Marinbiologisk undersökning vid Stora och Lilla Knarrholmen, Blue
orbis, 2017-09-28
PM Angående förtätning & utformning av hamnarna vid Knarrholmarna, Blue orbis, 2017-10-12
Inventering av ejder på stora och lilla Knarrholmen, Naturföretaget,
19-05-24
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Sammanfattning
Planområdet ligger på Knarrholmen och innefattar fastigheten Knarrholmen 1:1, 1:2
och 1:3.
Planområdet ägs av BRA Knarrholmen AB (Knarrholmen 1:1), Bostadsrättsföreningen Knarrholmen 1 (Knarrholmen 1:3) samt Bostadsrättsföreningen Tältstaden
(Knarrholmen 1:2). Ön Knarrholmen ligger i de inre delarna av Göteborgs södra
skärgård, nära Köpstadsö, Styrsö och Donsö. Den knappt 33 ha stora ön har idag inga
bofasta invånare utan rymmer fritidsbostäder och andra anläggningar såsom bryggor
för fritidsbåtar m.m. avsedda för fritidsboende och friluftsliv
Knarrholmen ingår i ett område med riksintresse för friluftsliv, högexploaterad kust
samt kulturmiljövård. Direkt väster om Knarrholmen finns farled nr. 109 (Rivö fjord
– Valö - Nidingen) som är av riksintresse för sjöfarten. Ön omfattas i stora delar av
strandskydd.
Målsättningen enligt översiktsplanen är att behålla fritidsboendeprägeln och förhindra
olämplig omvandling till helårsboende med hänsyn till känsliga naturmiljöer av värden för friluftslivet.

Planens syfte och förutsättningar
Avsikten med detaljplanen är att avväga allmänna och enskilda intressen; dels att säkerställa syftet med översiktsplanen för öns fortsatta användning som fritidsö, dels att
säkerställa att de kompletteringar av bebyggelsen som planförslaget medger inte inkräktar på riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö enligt miljöbalkens
tredje och fjärde kapitel samt att strandskyddsförordnandets syfte inte motverkas.
Enligt den nu gällande detaljplanen för Knarrholmen och översiktsplanen skall ön
kunna användas för en begränsad fritidshusbebyggelse. Det aktuella planförslaget
prövar en viss komplettering av bebyggelsen på ön. Planen innebär en avvägning
mellan behovet att utveckla den pågående verksamheten på ön och natur- och kulturintressena.
Detaljplanen avses omfatta hela stora och lilla Knarrholmens landyta samt de vattenområden som har direkt betydelse för fritidsanläggningar m.m.
I huvudsak innebär planen en måttlig förtätning med tillkommande fritidsbostäder
inom, och i anslutning till etablerad bebyggelse samt en utökning av befintlig småbåtshamn. Då ett antal befintliga fritidsbostäder inom Tältstaden, fastigheten Knarrholmen 1:2, ligger lågt i förhållande till stigande havsnivåer prövar planförslaget en
flytt av dessa till torrskodd mark på en i dag ej ianspråktagen yta strax väster om befintlig bebyggelse vid Tältstaden. Inom Tältstaden ska också en utökning av byggrätt
per stuga prövas för de hus som inte ligger kritiskt till för stigande vattennivåer.
Detaljplanen kan inte styra användningen bostadsändamål till fritidsbostäder men begränsar byggrätternas storlek med avsikten att nuvarande användningssätt som fritidshus bibehålls.
Utökning av båtplatser för privatägda fritidsbåtar prövas utifrån avsikten att stärka
tillgängligheten för det rörliga friluftslivet på ön. Att fler ges möjlighet att lägga till
med båt och semestra på ön ligger i linje med riksintresset för det rörliga friluftslivet.
Göteborgs Stad, Planhandling
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Planens innebörd och genomförande
Planuppdraget innebär att nuvarande användning F – fritidsstugor med lägenheter och
campingstugor i äldre detaljplan ändras till B – bostäder, men med avsikt att bebyggelsen fortsatt ska fungera som fritidsbostäder. Syftet med ändringen är att anpassa
planläggning till nuvarande förhållande avseende ändringar i plan- och bygglagen.
Sammantaget möjliggör detaljplanen uppförande av 9 stycken kompletterande fritidsbostäder (bostäder). Vidare medger förslaget att det i Tältstaden möjliggörs för ersättning genom flytt av fritidsstugor (bostäder) till högre belägna områden i händelse av
stigande vatten. Sammanlagt omfattas 16 byggnader, dessa regleras på så vis att de ersätter de byggnader/enheter som i framtiden rivs då dessa blir obeboeliga och olämpliga på grund av framtida högre vattennivåer.
En utökning sker av den befintlig småbåtshamnen på öns sydöstra sida, vid Tätstaden,
och syftar till att möjliggöra för fler att kunna lägga till med sin båt och angöra ön för
att ta del av friluftslivet.
För att även fortsättningsvis upprätthålla nödvändiga logistiska funktioner prövas att
göra befintlig brygga/hamn i nordväst planenlig.
Ön är i sin helhet privatägd och allmänna plats har enskilt huvudmannaskap.

Överväganden och konsekvenser


Stadsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att detaljplaneförslaget
inte strider mot översiktsplanen.



Ny detaljplan bekräftar den bebyggelse som redan idag finns på ön. Befintlig bebyggelse är reglerad i gällande detaljplan från 1998 men hur regleringarna har utformats skiljer sig från tidigare detaljplan för att anpassas till nuvarande lagar och regler.



Användningen av tillkommande bebyggelse att vara fritidsboende bedöms
vara säkerställt inom ramen för vad en detaljplan kan reglera.



Ersättningsbebyggelse för lågt liggande byggnader i Tältstaden prövas att
inte vara ett tillägg utan en omdisponering som anpassning till framtida
stigande vatten.



En utökning av hamnverksamheten prövas utifrån att det avser en utökning av antalet båtplatser för tillfällig angöring med fritidsbåtar och användningen begränsas till båtbryggor. Planen syftar inte till att möjliggöra
hamnverksamhet som större småbåtshamnar eller hamn normalt innehåller, så som vinterförvaring, bottenspolning, lyft/sjösättning, annat upplag
mm.



För att minimera påverkan på det rörliga friluftslivet regleras den huvudsakliga markanvändningen till Allmän plats; natur och detaljplanen är
starkt restriktiv gällande omfattning av kvartersmark och storlek på befintliga och tillkommande bebyggelse. En utökning av båtplatser bedöms
kunna främja det rörliga friluftslivet, ur båtlivshänseende samt öka tillgängligheten till ön.

Göteborgs Stad, Planhandling

6 (48)



Ön ingår i riksintresse högexploaterad kust. Planförslaget medger avser en
mindre komplettering och en bekräftelse av befintliga förhållanden.



Ön ingår i riksintresse för Kulturmiljövård - tilläggen bedöms som begränsade i den befintliga bebyggelsestrukturen och införda skyddsbestämmelser avser att säkerställa befintliga identifierade kulturmiljövärden.



Detaljplanen förbättrar möjligheten för fler att ”semestra hemma” vilket
ligger i linje med kommunens vilja.



För tillkommande exploatering inom område med strandskydd har rådande
förhållande på aktuell plats studerats vilket resulterat i hänvisning till respektive skäl för upphävande. (skäl 1, 2, 3, 4, 5 och 6)

Detaljplanens förenlighet med översiktsplanen
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att detaljplaneförslaget inte strider mot översiktsplanen.

Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Syftet med planförslaget är huvudsakligen,


Att fastställa att Knarrholmen bibehålls som en ö för rekreation för så många
som möjligt med hänsyn till riksintresse för friluftsliv, kulturmiljö och 4 kap
miljöbalken. Detta genom att i huvudsak reglera användningen på ön till allmän platsmark; Natur.



Att möjliggöra för begränsad exploatering inom eller i nära anslutning till redan ianspråktagna områden.



Att anpassa planen till dagens krav och användning, bland annat med avseende på stigande vatten.



Planens intention är att bevara Knarrholmen som ett fritidshusområde, att
planlägga för detta kan dock endast göras genom användningen B – (fritids)bostäder. Äldre reglering i tidigare detaljplan anger N1-camping och fritidsstugor. Bestämmelsen omfattar inte längre bebyggelse av sådan stadigvarande karaktär som finns på ön. Planens användning (N) möjliggör därmed
idag för bebyggelse för fritids- såväl som permanentboende. Ny plan syftar
därför även till att begränsa storlek och höjder på exploateringen för att fastställa tidigare begränsningar med syfte att begränsa möjligheten till permanentboende.

Läge, areal och markägoförhållanden
Knarrholmen ligger i de inre delarna av Göteborgs södra skärgård, nära Köpstadsö,
Styrsö och Donsö. Den knappt 33 ha stora ön har inga bofasta invånare utan rymmer
stugor och andra anläggningar för fritidsboende och friluftsliv.
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Planområdet omfattar cirka 33 hektar och ägs av BRA Knarrholmen AB (Knarrholmen 1:1), Bostadsrättsföreningen Knarrholmen 1 (Knarrholmen 1:3) samt Bostadsrättsföreningen Tältstaden. (Knarrholmen 1:2).

Centrum

Knarrholmen

Planområdet är beläget i Göteborgs södra skärgård, cirka 10 kilometer sydväst om
Göteborgs centrum.
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Stora Knarrholmen

Lilla Knarrholmen

Stora Knarrholmen - Grundkarta med plangräns

Planförhållanden
Översiktsplan
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger kustnära område och skärgård.
I översiktsplanens markanvändningskarta anges F på Knarrholmen:
”Med beteckningen F avses äldre fritidshusområden där målsättningen är att
behålla fritidsboendeprägeln och förhindra olämplig omvandling till helårsboende. Områdena saknar kommunala vatten- och avloppssystem och övrig infrastruktur är bristfällig. Stora delar av bebyggelsen är också belägen i känsliga
naturmiljöer av värde för friluftslivet där omfattande omvandling till helårsanvändning skulle kunna medföra ingrepp i natur- och friluftsintressena. Den bebyggelse som avses är belägen huvudsakligen på ”fritidsöarna” Stora Fårö,
Knarrholmen samt i Vättlefjäll”
Knarrholmen har inte pekats ut som lämplig för småbåtshamnar då de befintliga hamnarna vid Knarrholmen har ansetts vara för små för detta. Istället har småbåtshamnar i
Göteborgs Stad, Planhandling
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storleksordningen som exempelvis Björlanda kile, Hinsholmen, Långedrag pekats ut
som är av en betydligt större storlek.
Knarrholmen ligger också inom det område som i översiktsplanen kallas ”Kustnära
områden och skärgården”. I det kustnära området och skärgården gäller följande inriktningar enligt översiktsplanen:
1. Kustområdenas attraktivitet i form av natur-, kultur och landskapsbildsvärden
utvecklas.
2. Komplettering ska ske restriktivt och på friluftslivets villkor.
3. Sammanhängande gångstråk och ökad tillgänglighet ska eftersträvas i alla
planeringssituationer.
4. Ny bebyggelse ska lokaliseras i anslutning till god kollektivtrafik och särskilt
kring bytespunkter.
5. Värdefulla rekreationsområden ska bevaras och utvecklas. Nya rekreationsanläggningar ska ha god tillgänglighet med kollektivtrafik.
6. Kollektivtrafiken till kusten bör förbättras för att förbättra tillgängligheten till
hav och stränder.
7. Befintliga småbåtshamnar och gästhamnsfaciliteter ska utvecklas.
8. Vid komplettering ska en blandning av bostadsformer eftersträvas.
9. Havsmiljön ska värnas.

Riksintressen
Knarrholmen ingår i ett område för riksintresse för friluftsliv, högexploaterad kust
samt kulturmiljövård. Direkt väst om Knarrholmen finns farled nr. 109 (Rivö fjord –
Valö - Nidingen) som är av riksintresse för sjöfarten.

Detaljplan
Gällande detaljplan akt.nr 1480K-II-4348 som vann laga kraft 1998 anger kvartersmark; Fritids- och campingstugor m.m. samt hamn. För allmän plats anges natur samt
park. För vattenområdena runt ön anges öppet vattenområde, småbåtshamn och friluftsbad. Genomförandetiden har gått ut.

Strandskydd
Delar av ön har undantagits från strandskyddsförordnande enligt länsstyrelsens beslut
om utvidgat strandskydd 2017-01-12. Vid upphävande av den gällande planen återinträder dock det generella strandskyddet inom ett avstånd av hundra meter från strandlinjen.

Mark, vegetation och fauna
Den södra delen av Knarrholmen domineras av ganska låga och mjukt rundade klipphällar med sparsam växtlighet. Mot öster och norr är landskapet mjukare, med en del
blandskog och små sandstränder och strandängar.
Knarrholmen utgjorde tidigare utmark för Asperö och utnyttjades då bland annat för
bete. Inga tydliga spår av detta nyttjande finns kvar utan karaktären är idag istället
präglad av fritidsanvändningen.
Göteborgs Stad, Planhandling
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Vegetationen på ön präglas av blandskog som i huvudsak består av björk, ek och tall.
Björk kantar också huvudvägen på ön. I övrigt dominerar blandskogen med sparsamma bestånd i söder som växer sig tätare i sluttningar och svackor mot norr. Medlemmarna i IF Metalls förening tyckte från början att ön var kal (fårbetad) och träd
planterades.
Några få partier som består av mjukmark har hållits öppna för lek och spel. Det gäller
framförallt en mindre fotbollsplan i söder och det öppna området vid badplatsen i
nordost.
Stränderna präglas mestadels av klippor, men mindresandstränder finns vid badplatsen och vid den tidigare infiltrationsanläggningen samt vid några mindre sträckor i
norr. Strandängar finns framförallt väster om det som tidigare var en infiltrationsanläggning samt söder om tältstugorna.
Berget går i dagen inom övervägande del av området. Där berget överlagras av mjukmark består marken i huvudsak av skalsand med inslag av leror.
Den kända påverkan som fritidsverksamheten haft på öns naturmiljö rör framförallt
av tidigare utsläpp från infiltrationsanläggningen i väster samt från båtplatserna på
öns östra sida.
Intentionerna vid utformning av tidigare detaljplan var att hela ön skulle vara ett rekreationsområde för en stor del av göteborgarna i ett naturskönt område i skärgården.
Bebyggelsen var tänkt att präglas av stugor inpassade i naturmark utan stora privatiserade ytor kring husen. För att understryka detta har kvartersmarken starkt begränsats
och krav har i detaljplanen ställts på färgsättning och utformning.

Marin miljö
En marinbiologisk undersökning med dykare har genomförts under sommaren 2017
(Marinbiologisk undersökning vid Stora och Lilla Knarrholmen, Blue Orbis, 2017-0928).
Dykningarna visar att bottnarna vid bägge hamnarna på ön mestadels har mjuk botten.
Den Norra hamnen hyser generellt mycket hög täckningsgrad av ålgräs (Zostera marina), medan den Södra hamnen inte hyser ålgräs i samma utsträckning.
Där ålgräs inte täcker bottenytan är botten generellt vegetationslös. I mer skyddade
delar av respektive hamn, är botten i viss mån dock täckt av mattor av lösa algruskor
och fintrådiga alger. I mera utsatta områden, såsom på större vattendjup, saknas täckande mattor av lösa ruskor och fintrådiga alger.

Naturmiljö
Vid en naturinventering av ön (Naturvärdesinventering på Knarrholmen, Calluna AB,
2018-09-14) har framkommit att delar av ön innehar höga naturvärden samt att ytterligare utredningar kan komma att krävas inför exploatering. Den innehåller även en
analys av områdets känslighet för byggnation. Vid inventeringen avgränsades totalt
tolv naturvärdesobjekt, varav 5 st. med högt naturvärde (naturvärdesklass 2), 5 st.
med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), och 2 st. med visst naturvärde (naturvärdesklass 4).
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Områden med högt naturvärde (klass 2) samt områden med ett påtagligt naturvärde
(klass 3) förekommer i stora delar av inventeringsområdet. De främsta naturvärdena
är kopplade till områden nära havet där floran och faunan är vind- och saltpåverkad.
Här finns en heterogenitet och en kontinuitet som gynnar flertalet arter som kräver
just detta. Stora sammanhängande ytor med sådana öppna miljöer bestående av ljunghed, berghällar och små träd och buskar är positivt för bland annat fåglar och insekter.
Det förekommer också hällkar (åtta stycken utpekade), blockrika partier samt våtare
stråk som tillsammans med de påträffade naturvårdsarterna ger ett högt naturvärde.
Ett påtagligt naturvärde finns i liknande miljöer men som saknar vissa biotopkvaliteter eller inte har dem i samma omfattning. Det förekommer också färre naturvårdsarter i dessa objekt.
Totalt har 42 naturvårdsarter hittats inom inventeringsområdet (12 under Callunas inventering och 30 sedan tidigare). I inventeringsområdet har sex rödlistade arter noterats, vilka är silversmygare (NT), ejder (VU), ävjebrodd (NT), marrisp (VU), knutört
(VU) och fyrling (NT). Inom en buffert på 2,5 km runt Knarrholmen har dessutom
berguv (VU) registrerats. Inom området, eller strax utanför har det hittats sju arter
som har ett juridiskt skydd. Om dessa riskerar att påverkas negativt kan förbud utlösas
enligt miljöbalken.
Fisktärna, berguv, vitkindad gås och salskrake har ett förhöjt skydd i artskyddsförordningen. Murgröna och marrisp är två kärlväxter som är fridlysta. Det har sedan tidigare inom området noterats ejder som är rödlistad och därför en prioriterad art i
skyddsarbetet enligt Naturvårdsverket.
Förekomsten av flertalet hävdgynnade signalarter som exempelvis ängsskallra, bockrot, ängsvädd och stagg tyder på att det kan finnas ovanliga arter, exempelvis ryggradslösa djur, som inte kunde inventeras under fältbesöket.
Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till klass 2-objekten med ett högt naturvärde. Även klass 3-objekt bör om möjligt lämnas orörda. En inventering av ruvande ådor bör göras, så att man inte bygger i för ejder viktiga häckningsområden.
Det finns tre ytor där ljunghedsmiljöer förekommer som passar den starkt hotade arten mottmätare. Om dessa ytor planeras att exploateras rekommenderas en riktad inventering efter arten. Hällkaren bör också lämnas orörda eftersom förekomst av
strandpadda inte kan uteslutas. Om hällkar planeras att exploateras bör en inventering
av arten först utföras.
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Inventeringsområdet med resultaten från Calluna ABs naturvärdesinventering, Rött har
naturvärdesklass 2, orange har klass 3, gult har klass 4.
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Fornlämningar

Inom området finns 4 stycken fornlämningar utpekade, samtliga med ett skyddsområde på 50 meter.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Huvuddelen av bebyggelsen ligger på den södra halvan av ön, medan en mindre
grupp tätt placerade och enkla hus, tältstaden, är byggda på den plats intill småbåtshamnen som tidigare var avsedd som tältplats.
Vid bryggan på öns norra del finns en äldre, vacker och tidstypisk väntkur från 1940talet som även använts som butik. Bakom denna finns en relativt nyuppförd restaurang. En huvudgångväg leder från passagerarbåtsbryggan mot nordväst förbi badplatsen och fram till tre lite större byggnader innehållande fritidslägenheter (tidigare låg
här militärbaracker). Mot söder leder en huvudgångvägen ner mot fritidshusbebyggelsen. En annan gångväg leder ner mot sydost förbi dansbanan och slutar i tältstaden.
Den karaktär som ön har idag har förändrats kraftigt de senaste åren. 2014 köpte BRA
bygg AB ön från fackföreningen IF Metall och har sedan dess i enlighet med gällande
detaljplan ersatt befintliga äldre stugor och bebyggt icke ianspråktagna byggrätter
med nya större stugor på öns södra del. Dessa har sedan kommit att ingå i en bostadsrättsförening och har sålts på den öppna marknaden.
Tältstaden, området i öster, har styckats av till en egen bostadsrättsförening där de boende gemensamt köpt loss den fastighet som bebyggelsen ligger på. Här är byggrätterna som medges i äldre gällande detaljplan mindre och inga större förändringar i bebyggelsen har skett sedan området såldes av IF Metall.
En småbåtshamn finns på öns nordöstra sida med en trafikbrygga som trafikeras av
Styrsöbolaget. Här finns möjlighet för privata fritidsbåtar att lägga till. Bryggan är i
dagsläget den huvudsakliga entrén till ön samt utgör angöringsmöjlighet för ambulans- och taxibåt.
Göteborgs Stad, Planhandling
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På öns nordvästra sida finns en betongbrygga viktig för logistiken på ön men som
saknar stöd i plan och som inte gavs planstöd i samband med föregående detaljplan.
I anslutning till Tältstaden finns en småbåtshamn för mindre privatägda fritidsbåtar,
totalt finns här ca 30 platser.
På öns norra del finns en badplats med tillhörande badbryggor och äldre omklädningsrum och bastu.

Kulturhistoria
Ursprungligen donerades ön till Götaverkens arbetare år 1940 av skeppsredaren Axel
Axelsson-Johnsson som köpt ön av Asperö byalag. För att förvalta ön bildade arbetarna en förening som senare också övertog ägaransvaret. Medlem i föreningen kunde
den bli, som ingick i organisationsområdet för Götaverkens verkstadsklubb.
Den äldre och i stor utsträckning rivna bebyggelsen på ön uppfördes mellan 1945 och
fram till mitten av 60-talet. Före 1945 fanns endast några allmänna byggnader och anläggningar. Militären byggde under krigsåren tre baracker som senare kunde börja
disponeras av föreningen. I samband med metallstrejken 1945 byggdes de första 10
fritidsstugorna. 1962 hade man uppfört 33 stugor med två lägenheter i varje stuga.
Eftersom de äldre stugorna ursprungligen saknade anslutning till vatten och avlopp,
placerades de ganska fritt; huvudsakligen efter önskemål om fin utsikt eller att de
skulle vara lättbyggda. Merparten av husen byggdes i trä och kläddes med eternitplattor. Under senare år har de rivits och ersatts av större stugor på cirka 70 m2 i trä med
mörka jordfärger och svarta/grå papptak i enlighet med gällande detaljplan.
Den ursprungliga tältplatsen på öns östra sida har utvecklats till ett speciellt område,
med ett 40-tal, enkelt byggda "tältstugor". Bebyggelsen i området är brokig och varierad och stugorna är 20–40 m2 stora och var tidigare förbehållna att ägas (marken arrenderades) av anställda knutna till IF metall.
"Tältstugor" kallades de på grund av att de från början monterades ner över vintern. I
samband med tidigare planläggning av ön minskades antalet stugor ner i tältstaden.
I gällande plan finns i anslutning till det nordöstra hamnområdet en äldre byggnad
som tidigare använts som butik och vänthall. Byggnaden, som utpekades som speciell
och ett "varumärke" för Knarrholmen har i äldre detaljplan getts ett kulturmiljöskydd
(q) enligt PBL. Även dansbanan nära öns mittpunkt har identifierats ha en avgörande
kulturhistorisk betydelse för Knarrholmen.

Sociala förutsättningar
Öns sociala liv är bundet till sommaren och har så varit historiskt ända sedan ön övergick från att vara betesmark till att börja nyttjas för fritidsändamål.
De sociala förutsättningarna på ön har under senare år genomgått stora förändringar.
Tidigare ägdes ön av fackförbundet IF Metall med särskilt förbehåll för medlemmar
att nyttja ön. Standarden var enkel och syftet var att möjliggöra för arbetare och medlemmar att kunna ta del av det friluftsliv som skärgården erbjöd. Vid bryggan i nordöst fanns en väntkur och en liten kiosk och bad, bastu och den vackra naturen var tillgänglig för medlemmarna.
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2014 såldes ön av IF Metall och ägs idag av BRA Bygg som sedan dess, inom ramen
för gällande detaljplan, ersatt de enklare stugorna med nya och större stugor som även
har tillgång till vatten och avlopp. Stugorna har sålts som bostadsrätter till marknadspris vilket innebär att de som idag har möjlighet att bo på ön i stor utsträckning tillhör
en annan socioekonomisk grupp än tidigare.
Förändringen kan tydligt ses på ön idag – dels i form att bebyggelsen är modernare
och större, men även de förändringar som uppstår då man äger sin stuga istället för att
temporär hyra den. Detta har gett upphov till en önskan och försök att göra området
närmast byggnaden till sin med anläggning och avgränsningar med stenar, mindre
gräsmattor samt uppförande av plank.
Området Tältstaden är en egen bostadsrättsförening och här är det mesta på ytan oförändrat. Även om möjligheterna till förändring och utökning här är mindre så kan även
en förskjutning i vilka som bor här komma att ske på sikt då stugorna numera kan köpas och säljas på den öppna marknaden.
I nordost innanför båtbryggorna har en restaurang byggts som är öppen sommartid
och som allmänheten kan besöka.

Trafik och parkering, tillgänglighet och service
På Knarrholmen är ingen vanlig biltrafik tillåten. I huvudsak rör man sig till fots på
öns stigar. Mindre fordon anpassade till öns stigar används för transporter.
Ön har två bryggor där den nordöstra används för turtrafik med passagerarfärjor medan den andra återfinns i samband med Tältstaden och används för privata fritidsbåtar.
Färjorna tar resenärerna till Saltholmen eller vidare till stora Förö. Restiden till fastland är ca 15 minuter. Turtätheten är 5 turer per dag sommartid.
Kontoret bedömer att den nuvarande turtätheten för skärgårdstrafiken under vinterhalvåret inte medger några förutsättningar för arbetspendling eller persontransporter
till skolor och förskolor.
Inne vid Saltholmen råder det idag brist på parkeringsplatser men en utredning för
parkeringssituationen vid Saltholmen pågår.
För hela södra skärgården som saknar fysisk förbindelse med fastlandet skall parkeringstalet vara noll enligt Riktlinjer för mobilitet och parkering antagen av byggnadsnämnden 2014-02-06 och 2014-04-24.
Möjlighet att få varor utkörda finns i dagsläget från butik på fastlandet. Restaurangen
belägen vi den nordöstra bryggan är öppen sommartid för gäster och boende.

Teknik
Vatten- och elförsörjning finns på ön. Vatten tas via ledning från Styrsö över Brusholmarna, till vattenposter som finns utplacerade på ön. Avloppsvatten är anslutet till det
kommunala VA-nätet på Asperö via privat ledning. Knarrholmen ingår inte i det
kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten.
Knarrholmen har via avtal (332 och 1024) provisoriska försörjningar för vatten och
spillvatten, via Brustholmen respektive Asperö och en anslutning av befintliga och
nytillkommande bebyggelse pågår.
Göteborgs Stad, Planhandling
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Störningar
Buller

Planområdet bedöms ej vara stört av buller och därmed bedöms en bullerutredning
enligt 4 kap 33a§ inte behövas. Skälen motiveras nedan:


Ingen motortrafik finns på ön



Ön ligger utanför påverkansområde(buller) för försvarets skjutverksamhet

Översvämningsrisk

Det finns risk för översvämningar inom planområdet på grund av skyfall och på grund
av stigande havsnivåer.
Viss befintlig bebyggelse inom Tältstaden löper risk att drabbas av översvämning vid
skyfall (100-årsregn) och som framgår av översvämningskartan kan det eventuellt bli
problem med stående vatten på stigar och gångvägar då flera av dem är förlagda i naturliga lågpartier. Konsekvenser av skyfall bör ingå i den dagvattenutredning som avses tas fram inför granskningsskedet.
Delar av befintliga fritidsbostäder inom Tältstaden är placerad nära havsnivån i ett
spann på +1.0 – +2.5 meter däröver. Föreningen har framfört önskemål om att de vill
ges möjlighet att flytta de byggnader som idag ligger låglänt till högre belägna partier
för att minska risken för framtida stigande vattennivåer vilket kommer att prövas i detaljplanen
Inom älvnära områden gäller lägsta nivåer för färdigt golv och öppningar i byggnader
enligt vattenplanen antagen av KF 2003:
Område A, Torshamnspiren, lägsta nivå FG +2,5 RH 2000 (+12,5 i Göteborgs lokala
höjdsystem)
Knarrholmen ligger inom Område A. Planbestämmelse om att färdigt golv för nya
byggnader måste därmed placeras minst +2,5 meter över nollplanet (RH2000) som
sammanfaller med nuvarande havsnivå.
.
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Översvämningar vid ett 100-årsregn

Tältstaden – Rödmarkerade stugor ligger lågt och klarar inte stigande
Viss befintlig
Tältstaden
löper risk
att drabbas
översvämning
vid
vattennivåer
påbebyggelse
+2.5 meter.inom
De rosaröda
stugorna
bedöms
kunnaav
ligga
kvar men evenskyfall
(100-årsregn)
och som
framgår
av översvämningskartan
eventuellt
bli
tuellt
behöver
vissa åtgärder
vidtas.
Grönmarkerade
stugor liggerkan
på det
en höjd
på +2.5
eller högre.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen omfattar stora och lilla Knarrholmen, både de delar som är belägna på
land samt vattenområdet som förbinder de båda öarna och en liten del vattenområde
vid befintlig brygga i nordväst. Den övervägande delen av planområdet kommer att
utgöras av allmän plats, natur. Områden som i äldre plan omfattas av användningen
N-friluftsstugor med lägenheter samt campingstugor ändras till B-bostäder för att anpassas till ändringar i plan- och bygglagen. För att bebyggelsen även fortsättningsvis
ska syfta till att vara ämnade för fritidsboende utformas byggrätter restriktivt gällande
befintlig och tillkommande bebyggelse. Planbestämmelser som begränsar disponering, storlek och utformning av bebyggelsen införs.
Detaljplanen medger ny bebyggelse i form av:


Kompletterande bebyggelse, totalt 9 stycken fritidsbostäder (bostäder)



Möjlighet till ersättningsbebyggelse för lågt liggande bebyggelse i Tältstaden,
vilket innebär att samma antal stugor som finns där idag kan finnas kvar genom en utökning av kvartersmark i väster för en möjlig framtida omdisponering.



En utökning av befintlig småbåtshamn (W2) sydöst om tältstaden innefattande
en allmän gångbrygga placerad där en äldre brygga legat och lett över till Lilla
Knarrholmen

Utöver detta och som en anpassning till att göra befintlig bebyggelse planenlig,


Byggrätt för en allmänt tillgänglig och idag befintliga bastu- och omklädningsbyggnader vid badplatsen i norr



Ändring av 7 stycken servicebyggnader till fritidsbostäder, för 5 stycken av
dessa har det sedan tidigare gjorts avvikelse i givna bygglov för att kunna användas som fritidsbostäder. (vid tolkning av tidigare detaljplan)



Användningen C – centrumändamål för befintlig restaurang som enligt äldre
detaljplan ligger på mark avsedd för V – hamn och service.



Användningen V respektive W1 för befintligt hamnområde i nordväst som i
äldre detaljplan ligger på Allmän plats; Naturmark respektive öppet vattenområde.

Detaljplanen ersätter:


E-område i anslutning till infiltrationsanläggning som inte används längre till
att vara allmän plats; Natur.

Övriga områden regleras till Allmän plats; Natur respektive Park i enlighet med äldre
detaljplan.
Fastighetsägaren BRA Knarrholmen AB (Knarrholmen 1:1) är huvudman för allmän
plats (enskilt huvudmannaskap) och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Fastighetsägare för respektive fastighet ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.
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5. Befintlig hamn
(leveranser m m)

6. Befintlig anläggning/bebyggelse

3. Bebyggelseområde för fritidshus. Etablering av
ca 4 fritidsbostäder där det i dagsläget råder strandskydd.

4. Bebyggelseområde för fritidshus. Etablering av
5 fritidsbostäder
inom befintlig bebyggelsegrupp
där det i dagsläget
inte finns strandskydd.

1. Bebyggelseområde för fritidshus i Tältstaden. Ersättning av
lågt liggande fritidsbostäder. 4
byggnader inom befintlig bebyggelsegrupp där det i dagsläget
inte finns strandskydd.
7. Utökning av befintliga småbåtsbryggor
som inkluderar möjligheten att röra sig
över till lilla Knarrholmen. Totalt ca 65 tillkommande båtplatser.

2. Bebyggelseområde för fritidshus.
Ersättning med 12
fritidsbostäder i
anslutning till befintlig bebyggelsegrupp. I dagsläget
råder strandskydd.

Plankarta. Tillkommande/ändrad exploatering och markanvändning kortfattat beskrivet inom respektive område.

Bebyggelse
Planförslaget innebär en utökning av antalet byggrätter på ön. Utökningen och dess
omfattning beskrivs nedan,
Område 1 och 2 – ersättningsbebyggelse

Områdena ingår i användningsområdet B2 inom vilket område en begränsning på antal enheter regleras till maximalt 37 stycken. (vilket är det antal stugor/enheter som
äldre detaljplan reglerar till) Nya stugor/enheter får i område 1 och 2 endast uppföras
som ersättning för lågt liggande enheter (belägna på en golvnivå under +2.5) som rivits i område 1. Byggrätterna kan därmed endast tas i anspråk som ersättning för någon av de befintliga stugorna. För att säkerställa detta i detaljplanen förslås områden
som är lågt belägna inte få bebyggas.
Kvartersmarken ökas i områdets västra delar för att tillgängliggöra något högre belägna områden att i framtiden möjliggöra att flytta befintlig låglänt bebyggelse till i
händelse av stigande vatten.
För att ny bebyggelse skall harmoniera med det traditionella byggnadssättet på ön föreslås följande bestämmelser: Byggnaderna ska utföras med träfasad. Den maximala
byggnadshöjden regleras till 3.0 meter från. Den maximala takvinkeln regleras till 30
grader. Nivån på färdigt golv ska vara lägst +2.5. Minsta tillåtna avstånd mellan
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byggnader är 3 meter. Minsta tillåtna avstånd mellan fastighetsgräns och byggnad är
1,5 meter.
Minsta tillåtna fastighetstorlek är 7000 m2.
Område 3 – ny bebyggelse

Området regleras som kvartersmark med bestämmelsen B1 för tillkommande bebyggelse. Fyra nya bostäder i anslutning till tidigare damm/infiltrationsanläggning på en
yta om cirka 1500 m2. Inom varje egenskapsområde får endast en byggnad om 75 m2
uppföras. Komplementbyggnader får inte uppföras. Byggnaderna ska utföras med träfasad. Den maximala byggnadshöjden regleras till 4.0 meter. Den maximala takvinkeln regleras till 30 grader.
Område 4 – ny bebyggelse

Området regleras som kvartersmark med bestämmelsen B1 för tillkommande bebyggelse. Fem stycken nya fritidsbostäder inom område med befintliga fritidsbostäder.
Ytan (byggrätten) de kan uppföras på är snäv för att styra dess läge. Inom respektive
användningsområde får endast en byggnad om maximalt 75 m2 uppföras. Komplementbyggnader får inte uppföras.
Område 4 – befintlig bebyggelse

Området regleras som kvartersmark med bestämmelsen B1 för 54 stycken byggrätter
för fritidsbostadsändamål men en maximal byggnadsarea på 75 m2. Av dessa får fem
bebyggda byggrätter ändrat nyttjande från friliggande servicebyggnad till att kunna
brukas för fritidsbostadsändamål i enlighet med avvikelser givna utifrån äldre detaljplan. Dessa ges byggrätt utifrån befintlig storlek samt hur stor yta de reglerats till i tidigare planläggning.
Byggnaderna ska utföras med träfasad. Den maximala byggnadshöjden regleras till
4.0 meter. Den maximala takvinkeln regleras till 30 grader.
Område 5 – befintlig anläggning

Område för befintlig brygga/hamn på cirka 330 m2 som idag saknar planstöd. Området på land regleras till V- Hamn, Service på land och i vatten till W1 – Småbåtshamn,
lastning och lossning av tillfällig karaktär. Avsikten med bestämmelsen är att säkerställa nödvändig logistik på ön och fortsatt möjlighet att nyttja befintlig hamn/brygganläggning men förhindra att området nyttjas för uppankring av privata fritidsbåtar.
Karaktären av öppet vatten ska finnas kvar.
Område 6 – befintlig anläggning och bebyggelse samt utökning av befintlig
småbåtshamn

Befintligt hamnområde på land. Området regleras till Hamn och service men får i huvudsak inte bebyggas. I dess norra del ges en byggrätt för befintlig vänthall och butik.
q-bestämmelse skyddar byggnaden från att förvanskas i enlighet med bestämmelse i
äldre detaljplan.
I anslutning till området ges en byggrätt likt befintlig med en nockhöjd på 7,5 meter
för befintlig restaurang.
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I hamnområdets södra del ges byggrätt för två befintliga tekniska anläggningar avsedda för transformatorstation respektive hantering av hushållsavfall.
Område 7 - Utökning av befintliga småbåtsbryggor samt bro/bryggförbindelse
över till lilla Knarrholmen

Område för utökning av befintlig småbåtshamn från dagens cirka 30 till totalt cirka 70
båtplatser. Motivet för detta är att fastighetsägaren räknar med fler boende och besökare till restaurangen och ön som helhet.
Område i vatten regleras till W2 – småbåtshamn, bryggor avsedda för småbåtar får anordnas. Hamnverksamhet såsom mottagning av avfall och service av båtar tillåts ej.
En allmän gångväg(brygga) i samma läge som tidigare numera riven brygga över till
lilla Knarrholmen ges planstöd i detaljplanen och regleras till allmän plats; gångväg,
brygga. Vattengenomströmning får ej påverkas negativt. Fri passage för kanoter och
mindre roddbåtar ska säkerställas.
Övriga regleringar med syfte att skydda kulturvärden samt göra befintlig markanvändning planenlig

Område vid öns badplats i norr del regleras till allmän plats; park samt bad med möjlighet att skapa en gemensamhetsanläggning för befintlig bastu och omklädning. Anläggning med tillhörande byggnader ska vara tillgängliga för allmänheten.
Allmän plats; park med bestämmelsen boll – bollplan för befintlig fotbollsplan på öns
västra sida.
Befintlig dansbanan mitt på ön regleras till C – centrum med möjlighet att bilda en
gemensamhetsanläggning. Höjden regleras med en nockhöjd på 7,0 meter. En q-bestämmelse införs med förbud om förvanskning.
Befintligt friliggande servicebyggnad mitt på ön (väster om dansbanan) på 113 m2 regleras till fritidsbostad. Byggnad ska utföras med träfasad. Den maximala byggnadshöjden regleras till 4.0 meter. Den maximala takvinkeln regleras till högst 30 grader.
Tre stycken befintliga flerbostadshus på öns norra del strax öster om den mindre angöringsbryggan. De ges byggrätter i enlighet med nuvarande utbredning, totalt 420
m2. Komplementbyggnader får inte uppföras. Den maximala byggnadshöjden regleras
till 4,0 meter. Byggnaderna ska utföras med träfasad. Den maximala takvinkeln regleras till 30 grader.
Område på land regleras i övrigt i enlighet med äldre detaljplan till allmän plats; natur
och i vissa delar till allmän plats; park.
Bygglov krävs för bygglovbefriade (friggebodsregler och attefallsåtgärder) åtgärder
enlig PBL 9 kap §4 p2-3 samt §§ 4 a-c, samt utökad lovplikt för altaner. Motivet för
detta är att säkerställa att nära bostadshusen intilliggande natrurmark inte privatiseras
och att öns kulturhistoriska karaktär inte förvanskas.
Strandskyddet upphävs inom kvartersmark och vattenområden med användningen
"W1" samt "W2".
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Stöd i detaljplanen för de områden som idag har gemensamhetsanläggningar samt
möjlighet att bilda nya gemensamhetsanläggningar för bastu/omklädning i norr samt
vid befintlig brygganläggning i väster.
Mindre befintliga byggnader och skjul placerade på allmän plats har ej givits nya
byggrätter utan bedömts kunna ligga kvar utifrån att de utgör ett behov för platsens
skötsel och bruk.
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Bevarande, rivning

Planens genomförande medför på sikt rivande av befintlig och lågt liggande bebyggelse i tältstaden.
I detaljplanen införs en skyddsbestämmelse för den äldre väntkuren på öns nordöstra
del strax intill båtbryggan på fastigheten Knarrholmen 1:1. En äldre skyddsbestämmelse föreligger i äldre detaljplan och anger att ”q – värdefull byggnad som omfattas
av 3 kap 12 § (ÄPBL).” Ny bestämmelse anger ”q-värdefull byggnad som ej får förvanskas.” För att säkerställa att bestämmelsen blir verkningsfull behöver bestämmelsen förtydligas rörande vad som är bevarandevärt och eventuellt hur det ska göras.
Detta avses göras i samband med granskning.
I detaljplanen införs en ny skyddsbestämmelse för den gamla dansbanan för att säkerställa att den sparas inför framtiden. Även här behöver skyddsvärden identifieras.
Befintliga servicehus har i stor utsträckning genom tolkning i nuvarande detaljplan
gets bygglov för fritidsbostäder och därefter rivits och ersatts. Kvarvarande tre mindre
servicebyggnader står inför en liknande omdaning/rivning och nybyggnad vilket ges
stöd för i detaljplanen. Byggnaderna är inte belagda med några skydd.

Trafik och parkering
På Knarrholmen får ingen motordriven fordonstrafik förekomma, annat än för nödvändiga transporter. Någon större förändring av det befintliga systemet av stigar på
ön är inte aktuell. Nya stigar får endast i begränsad omfattning anläggas inom allmän
plats; natur, men några mindre kompletteringar kan bli aktuella i samband med utbyggnad av nya stugor i enlighet med förslaget.
Bestämmelsen Allmän plats; natur bedöms reglera befintliga och nytillkommande stigar till att inte inkräkta på naturmiljön.
Därför bör stigar inom området enbart beläggas med grus och stenmaterial för att inordnas i naturen och för att ha en genomsläpplig yta och de får endast ges en bredd
som ger framkomlighet för mindre fordon.

Tillgänglighet och service
Ön nås via kommunal turtrafik med skärgårdsfärjorna alternativt med privat fritidsbåt.
Tillgänglighet till service bedöms varken öka eller minska i och med ny detaljplan.
Knarrholmen är liksom många andra öar i Göteborgs skärgård mycket kuperad. Motortrafik är generellt sett inte tillåten och huvuddelen av vägarna på ön har karaktären
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av stigar. Natur och kulturmiljö är på många ställen mycket känslig och syftet med
befintlig och tillkommande bebyggelse är att användas som fritidsboende under en
mindre del av året.
Att uppfylla generella krav på tillgänglighet bedöms utifrån ovanstående resonemang
kunna komma strida mot ett flertal skydd och intressen samt möjliggöra för ett annat
typ av nyttjande än vad som är syftet med detaljplanen. Istället förordas att i varje enskilt fall göra en avvägning för att lösa tillgänglighet på bästa möjliga vis.

Friytor
Nuvarande badplats, fotbollsplan och mindre parkområden ges stöd genom planbestämmelser och bör underhållas på så sätt att allmänheten enkelt kan nyttja dem.
Största delen av Knarrholmen planeras som allmän plats natur eller park. Friytor på
kvartersmark begränsas för att motverka en privatisering av ön.
Naturmiljö

Naturmiljön på Stora Knarrholmen har ha höga naturvärden vilket framkommit i den
naturvärdesinventering som har utförts.
Två fritidsbostäder (område 4c-den östra byggnaden samt 4b, se översiktskarta på
sida 28) ligger inom område som innehar högt naturvärde. (klass 2) eftersom att det är
en möjlig miljö för mottmätare (ljunghed) med förekomst av enstaka naturvårdsarter.
Området innehar öppna ytor, berghällar och enbuskar med block och sten. Området
beskrivs vara gynnsamt för fåglar och insekter.
Av den tillkommande/ersättande bebyggelsen är 16 tillkommande fritidsbostäder placerade inom objektsområden som i utredningen innehar ett påtagligt naturvärde.
(klass 3) Detta omfattar de fyra nya fritidsbostäderna (område 3 – se s. 28) i närheten
av den tidigare infiltrationsanläggningen samt ersättningsbebyggelsen i Tältstaden
(område 2 – se s. 28) ligger båda inom områden som beskrivs vara öppna buskrika
miljöer nära hav och gynnsamma för fåglar och insekter.
Ovanstående fritidsbebyggelse ligger inom områden som naturvärdesinventeringen
avråder från exploateras. För att pröva om detta är lämpligt trots rekommendationerna
i utredningen krävs att ytterligare och fördjupade utredningar tas fram. Detta med
hänvisning till att naturvärdena och förekomsten av biotoper etc. enligt genomförd utredning inte preciseras och heller inte tydligt begränsar sig till de områden som avses
bebyggas. Går det att efter en fördjupad utredning säkerställa att naturmiljön ej kommer till skada av exploateringen så bör den kunna anses som lämplig. Kompletterande
utredningar behöver göras under sommarhalvåret och tas fram inför granskningen av
detaljplanen.
Befintlig brygganläggning i nordväst som ges planstöd ligger inom/i anslutning till
objektsområde som innehåller hällkar och öppna miljöer mot hav vilket är gynnsamt
för flera fågelarter och blommande växter. Då anläggningen är befintlig och det i området inte är möjligt att uppföra byggnader så bedöms inte naturvärdena påverkas.
En fritidsbostad på öns södra del (område 4c-den västra byggnaden – se s. 28) ligger
inom objektsområde med visst naturvärde för insekter och fåglar med en varierad
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markfuktighet. (klass 4) Området bedöms, utifrån slutsatserna i naturvärdesinventeringen, inte har så höga naturvärden att byggande av en fritidsbostad skulle vara
olämpligt.
I anslutning till befintlig hamnanläggning vid tältstaden återfinns områden med naturvärden som inte bedöms påverkas negativt av detaljplanen utifrån att ny plan reglerar
nuvarande bebyggelsen restriktivt och ingen tillkommande bebyggelse tillåts. Dock
kan tänkt gångbro över till lilla Knarrholmen medföra framtida störningar för fågellivet på ön. Detta kan komma att behövas studeras vidare inför granskningen av detaljplanen.

Naturvärden enligt inventering i förhållande till föreslagen exploatering. Mörkorange –
naturvärdesklass 2, ljusorange – naturvärdesklass 3, gul – naturvärdesklass 4
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Marin miljö

Med hänsyn till den höga förekomsten av ålgräs (50-100 %) i den norra hamnen samt
den i delar känsliga marina miljön i delar av den södra hamnen som framkommit i
samband med den marinbiologiska utredningen har kommunen bedömt att förhålla sig
restriktiva till en utökning av småbåtshamnar i aktuella områden.
I den bedömning som gjorts i samband med planarbetet avses en utökning prövas av
den södra hamnen i samråd, men ej den norra. Att en utökning av den södra anses
värd att pröva grundar sig bland annat på att en utvidgning bedöms ge en mindre påverkan än att anlägga en ny hamn på ön samt att utformningen anpassats för att
minska påverkan på ålgräs.
Utformningen avses regleras mer i detalj i samband med ansökan om vattenverksamhet och prövning enligt miljöbalken.

Upphävande av strandskydd
Delar av ön har undantagits från strandskyddsförordnande enligt länsstyrelsens beslut
om utvidgat strandskydd 2017-01-12. Vid upphävande av den gällande planen återinträder det generella strandskyddet inom ett avstånd av hundra meter från strandlinjen.
De särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap 18c § för upphävande av strandskydd som
har identifierats för olika delar av planförslaget redovisas nedan. Syftet med den föreslagna nya avgränsningen av strandskyddet är att dess syfte inte motverkas och att
den möjliggör en lämplig utveckling av Knarrholmens användningssätt som fritidsö.
Nuläge och konsekvenser av ny planläggning
Idag omfattas stora delar av Knarrholmen av strandskydd. Strandskyddets utbredning
behöver beaktas vid planläggning. I de områden som avses ändras/exploateras har
länsstyrelsen meddelat omfattningen av strandskyddets återinträdande vid upprättande
av ny detaljplan. Detta ger följande förutsättningar,
Område 1, 4c, 6 och 7 (se s. 28) Den befintlig anläggning ligger inom områden där
strandskyddet idag är upphävt men där strandskyddet återinträder.
Område 2, 3, 5 och 7 (se s. 28) Utökningen ligger inom område som idag omfattas av
strandskydd.
Exploatering vid 4a och 4b (se s. 28) ligger inom område där strandskyddet ej återinträder.
Sammanfattningsvis behöver strandskyddet upphävas för den befintliga bebyggelse
/anläggningar inom rödskrafferat område där strandskyddet idag är upphävt. Vidare
krävs ett upphävande för tillkommande bebyggelse och anläggningar inom område 1,
2, 3, 4c, 5 och 7 för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Göteborgs Stad, Planhandling

26 (48)

Strandskyddat område på ön idag inom skrafferat område
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Översiktskarta. Inom rödskrafferat område återinträder strandskyddet vid ny planläggning. Områden och siffror anger exploateringsområdena som prövas i detaljplanen.
Omprövning/upphävande
Vid en detaljplaneläggning ska en omprövning ske mot sex särskilda skäl för dispens
och upphävande av strandskydd enligt miljöbalken. (MB 7 kap, 18c §)
De sex skälen är:
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.
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
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Grönmarkerade områden är bebyggda och strandskyddet är idag upphävt i gällande detaljplan enlig särskilt skäl 1. Rödmarkerade områden visar var strandskyddet behöver
upphävas (är i vissa delar upphävt enligt nuvarande gränsdragning men ej ianspråktaget) för att möjliggöra föreslagen ny exploatering enligt detaljplanen utifrån skäl 2, 3, 4,
5 och 6. (se vidare inom respektive område) Blåmarkerat område omfattas inte av
strandskydd.

Kartan visar Tältstaden. Inom skrafferat område är idag allmän plats; naturmark samt
Öppet vattenområde/utom plan där marken inte är ianspråktagen genom planläggning.
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Nedan redovisas skäl för ett upphävande av strandskyddet samt en motivering till stöd
för skälet som anges,
Område 1
Befintlig bebyggelse – här återinträder strandskyddet men bedöms kunna upphävas
utifrån särskilda skäl nr. 1,


Området är sedan länge (1940-talet) ianspråktaget och utbyggt och har bekräftats genom tidigare planläggning. (skäl 1)



Användningen ska fortsatt vara ett område tillägnat friluftslivet ligger i linje
med riksintresset och kommunens översiktsplan. (skäl 1)



Området har inte någon klassning enligt den naturvärdesinventering som tagits
fram i samband med detaljplanearbetet. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas på ett betydande sätt.

Ersättningsbebyggelse inom dagens Tältstad – här återinträder strandskyddet men bedöms kunna upphävas utifrån särskilda skäl nr. 1, 2 och 6,


Omges/avskärmas av mark som i dagsläget är exploaterad med fritidsbostäder
och tillhörande sammanhängande tomter. (skäl 1 och 2)



Området bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen i
ökad utsträckning. (allmänrättslig tillgänglighet)



Området pekas i detaljplanen ut som ett ersättningsområde för fyra stycken
mindre fritidshus som kan ersätta nuvarande lågt liggande byggnader i händelse av stigande vatten (skäl 2 och 6)



Området ingår som fritidshusområde i översiktsplanen. (skäl 1)



Området är i dagsläget undantaget strandskyddet enligt Länsstyrelsens tidigare
bedömning. (skäl 1)



Området har inte någon klassning enligt den naturvärdesinventering som tagits
fram i samband med detaljplanearbetet. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas på ett betydande sätt.

Information; Ersättningsbebyggelsen inom befintliga tältstaden säkerställs till att var
en ”ersättning” genom följande planbestämmelse,
”Inom användningsområde "B2" får maximalt 37 stycken stugor/enheter uppföras.
Nya enheter får endast uppföras som ersättning för lågt liggande enheter, belägna på
en golvnivå under +2.5) som rivits.” Områden inom kavartersmark som är under
denna nivå får beteckningen mark som inte får bebyggas.

Område 2
Ersättningsbebyggelse – här krävs ett upphävande av strandskyddet utifrån särskilda
skäl 2 och 6,


Avgränsas/avskärmas från strandlinjen i stora delar av befintlig fritidshusbebyggelse. (skäl 2)
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Området bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen i
ökad grad. (allmänrättslig tillgänglighet)



Området pekas i detaljplanen ut som ett ersättningsområde för 12 stycken
mindre fritidshus som kan ersätta nuvarande lågt liggande byggnader i
händelse av stigande vatten i område 1 (skäl 2 och 6)



Området som tas i anspråk har i naturvärdesinventeringen klassats ha ett
påtagligt (klass 3) naturvärde. Med hänsyn till att del av fritidsintresset
(riksintresse) här riskerar att gå förlorat på sikt på grund av stigande
havsnivåer, bedömer kommunen trots naturvärdena, att fritidsintresset
väger tungt. Tältstadens byggnation har historiskt sett varit sammanhängande och bör även vara så i framtiden (är idag en bostadsrättsförening).
Kommunen bedömer det därför inte som rimligt att förflytta delar av Tältstadens byggrätt till område som inte påverkas av strandskydd. Detta kan
även vara problematiskt av utrymmesskäl och genomförbarhet. Ur en
aspekt av naturvårdshänseende bedömer kommunen att det är mer fördelaktigt att ianspråkta mark här, dvs i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, än på annan plats där annars sammanhängande naturområden riskerar att fragmenteras.

Information;
Ersättningsbebyggelsen säkerställs till att var en ”ersättning” genom följande planbestämmelse ”Inom användningsområde "B2" får maximalt 37 stycken stugor/enheter
uppföras. Nya enheter får endast uppföras som ersättning för lågt liggande enheter
(belägna på en golvnivå under +2.5) som rivits.” Områden som idag är låglänta beläggs med bestämmelser att marken inte får bebyggas.

Tältstaden omfattande område 1 och 2 – Inom område med blåmarkerad linje är idag
strandskyddet upphävt men återinträde vid ny planläggning. Röda prickade linjer visar
befintliga stigar
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Område 3 öster om damm/infiltrationsanläggning – Kompletterande bebyggelse bedöms inte påverka den allmänrättsliga tillgängligheten till strandzonen eller inkräkta på befintliga stigar i området (markerade med röda prickar). Väster om exploateringen är strandskyddet upphävt och marken ianspråktagen och inhägnad.

Område 3
Ny bebyggelse - här krävs ett upphävande av strandskyddet utifrån särskilda skäl 2,


Området ligger cirka 130 meter från strandlinjen och är avskilt av en inhägnad
damm/infiltrationsanläggning. Inhägnaden är mark som idag är ianspråktagen
och har stöd i äldre detaljplan. (teknisk anläggning – infiltration/avlopp) Sammantaget bedöms exploateringen vara avskild från stranden genom den befintliga infiltrationsanläggningen och inte inskränka allmänhetens tillgång till
densamma (skäl 2 samt den allmänrättsliga tillgängligheten)

Område 4 c
Här återinträder strandskyddet men bedöms kunna upphävas utifrån särskilda skäl nr
1, 2.


Omges av mark som i dagsläget är exploaterad med fritidshus. (skäl 1)



Området bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen.
(allmänrättslig tillgänglighet)



Området ingår som fritidshusområde i översiktsplanen. (skäl 1)
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Området är i dagsläget undantaget strandskyddet enligt Länsstyrelsens tidigare
bedömning. (skäl 1)

Område 4 - Inom blå linje är strandskyddet idag upphävt och en fri passage på mellan
40-80 meter lämnas mellan bebyggelsen och stranden. För tre av de föreslagna byggnaderna åt norr har Länsstyrelsen meddelat att strandskyddet ej återinträder.
Område 5
I området finns en befintlig brygganläggning som idag saknar planstöd. Kommunen
anser att strandskyddet skall upphävas och att det finns stöd för detta utifrån särskilda
skäl 1 och 3.


Befintlig brygganläggning som har en logistisk funktion för att lasta saker till
och från ön och behöver ligga här för sin funktion. (skäl 3)



Bryggan finns här idag och har funnits här i ca 30 år och har en etablerad
funktion för öns verksamheter (skäl 1)

Område 5 – befintlig hamnanläggning i nordväst. För området avses inga förändringar och ingår med anledning av ett upphävande vid strandskyddets återinträdande.
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Befintlig fritidsbebyggelse samt restaurang och dansbana (ön som helhet)
Här återinträder strandskyddet men bedöms kunna upphävas utifrån särskilda skäl nr.
1,


Området är sedan länge utbyggt och har bekräftats genom tidigare planläggning. (skäl 1)



Användningen att fortsatt vara ett område tillägnat friluftslivet ligger i linje
med riksintresset och kommunens översiktsplan. (skäl 1)



Området är i dagsläget undantaget strandskyddet enligt Länsstyrelsens tidigare
bedömning. (skäl 1)

Befintligt hamnområde i öster (område 6)
Här återinträder strandskyddet men bedöms kunna upphävas utifrån särskilda skäl nr.
1 och 3,


Området är sedan länge utbyggt och har bekräftats genom tidigare planläggning. (skäl 1)



Användningen att fortsatt vara ett område tillägnat friluftslivet ligger i linje
med riksintresset och kommunens översiktsplan. (skäl 1)



Området är i dagsläget undantaget strandskyddet enligt Länsstyrelsens tidigare
bedömning. (skäl 1)



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

Område 7 - här ses befintlig hamnanläggning avseende pålade bryggor
(”Pålad brygga 1” och ”Pålad
brygga 2”) och bryggdäck (”Bryggdäck”). Till vänster i figuren ses husen
som ingår i Bostadsrättsföreningen
Tältstaden. Flygfoto: Metria, överlagd
grafik: BlueOrbis.
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Område 7 - här ses befintlig hamnanläggning som i huvudsak består av pålad
brygga (”Bef. pålad brygga”). Tillkommande konstruktioner avser: ”Konsolbrygga
längs berg 1” på Stora Knarrholmen, ”Konsolbrygga längs berg 2” på Lilla Knarrholmen, samt ”Flytbrygga” som anläggs så att den förbinder Stora och Lilla Knarrholmen. Kartunderlag: Arkitektbyrån Design. Överlagd grafik: BlueOrbis.
Område 7
Befintliga brygganläggningar som utökas - här krävs ett omprövande samt ett upphävande av strandskyddet utifrån särskilda skäl 1, 3 och 4, och 5.


Befintlig brygganläggning. Befintlig brygganläggning avsedd för angöring för
fritidsbåtar vilken har funnits länge på ön och är viktig för att anlända till/från
ön med fritidsbåt. Den behöver därmed ligga här för sin funktion och behovet
bedöms inte kunna tillgodoses utanför området. (skäl 1 och 3)



Utökning av området avser tre konsolbryggor längs berg samt flytbryggor/pålade bryggor för angöring av småbåtar men som även binder samman Stor
Knarrholmen med Lilla Knarrholmen. Bedöms behövas för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
(skäl 4)



Besökare till Knarrholmen är antingen gäster till boende, gäster till restaurangen eller gäster till ön i allmänhet. Då antalet besökare har ökat och bedöms öka i framtiden medför fler båtplatser för dessa besök och överensstämmer så till vida med riksintresset för friluftslivet såsom ett allmänt intresse.
(skäl 5)



Ny flytbrygga ersätter en tidigare befintlig äldre brygganläggning och tillgängliggör Lilla Knarrholmen för allmänheten och den kultur- och naturmiljö
som finns där. (allmänrättslig tillgänglighet)
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Information; Utökningen kräver vattendom för vilket ett underlag är under framtagande. Länsstyrelsen har meddelat att de befarar en betydande miljöpåverkan. Därför
avses en MKB knuten till den utökade hamnverksamheten tas fram parallellt med
planarbetet för att därigenom säkerställa att utökningen kan genomföras utan att en
betydande miljöpåverkan sker.

Sociala aspekter och åtgärder
Detaljplanen bedöms inte medföra några större förändringar mot idag rörande de sociala förutsättningarna. Detta då en sådan förändring i stor utsträckning redan bedömts
ha skett då ön övergick från att vara i facklig regi till att köpas upp säljas av på den
privata marknaden.
Förslaget innebär en utökning med 9 stugor vilka huvudsakligen ligger i anslutning
till mark som redan är ianspråktagen och därmed endast i liten utsträckning påverka
allmänhetens tillgång till friluftsliv och natur.
För Tältstadens räkning så är planändringen en förutsättning för att säkerställa att området i sin helhet kan finnas kvar även i framtiden med anledning av stigande vatten
och bedöms påverka de sociala förutsättningarna positivt såtillvida att området kan få
finnas kvar.
Större delen av ön regleras till allmän plats; Natur och säkerställer därmed att allmänheten har tillgång till ön även i framtiden.
Gångar och stigar ska även fortsättningsvis vara allmänt tillgängliga.
Strandskydd råder och kommer fortsatt att råda på stora delar på ön vilket säkerställer
allmänhetens tillgänglighet till områdena.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Knarrholmen ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten.
En dagvatten- och skyfallsutredning kan komma att krävas i granskningen.
Vatten och avlopp

Knarrholmen ingår inte i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten.
Fastighetsägarna har via avtal (332 och 1024) provisoriska försörjningar för vatten
och spillvatten, via Brustholmen respektive Asperö.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten
för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
El och tele

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Ellevio i
god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Ellevios
anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid elkablar följas.
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Övriga ledningar

Inga övriga kända ledningar finns i området.
Avfall

Hantering av avfall sker i anslutning till hamnen och restaurangen på öns nordöstra
sida. Här finns en anläggning idag och en yta har avsatts i detaljplanen för en återvinningstation.

Övriga åtgärder
Geotekniska åtgärder

Knarrholmen består till stora delar av berg i dagen. Mellan bergspartierna finns en del
mjukare mark bestående av lera eller skalsand. Berggrunden innehåller radon och området utgör normalriskområde för radon.
Huvuddelen av bebyggelsen är grundlagd på berg.
En geoteknisk utredning kan komma behöva tas fram i samband med granskningen.
Markmiljö

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.
Arkeologi

Åtgärderna som avses i detaljplanen bedöms inte påverka några kända fornlämningar.
Buller

Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas. Skälen
motiveras nedan:


Användandet av motortrafik är mycket begränsat på ön



Området ligger utanför försvarets influensområde för buller.



Inga andra kända bullerkällor av den omfattningen så att det skulle föranleda
en bullerutredning har identifierats.

Luft

Luftkvaliteten i området bedöms i dagsläget vara god och föreslagen exploatering bedöms inte påverka den negativt.

Fastighetsindelning
Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, mm, framgår av plankartan.
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll
av allmän plats inom planområdet.
Omfattning av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår av avsnittet om fastighetsrättsliga frågor.
Anläggningar inom kvartersmark

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av
anläggningarna inom kvartersmark.
Anläggningar inom vattenområde

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll
anläggningarna inom vattenområde. Detaljplanens syfte är att anläggningarna inom
vattenområde ska förvaltas av en gemensamhetsanläggning. Omfattning av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår av avsnittet om fastighetsrättsliga frågor.
Anläggningar utanför planområdet

Knarrholmen samfällighetsförening förvaltar Knarrholmen ga:2 som omfattar avloppsledning med tillhörande anordningar från kommunal anslutningspunkt på
Asperö till Knarrholmens landfäste.
Knarrholmen ga:1 omfattar delvis vattenledningar från kommunal anslutningspunkt
på Norra Brustholmen till Knarrholmens landfäste. Även denna gemensamhetsanläggning förvaltas av Knarrholmens samfällighetsförening.
Eventuella nybildade fastigheter på Knarrholmen bör anslutas till Knarrholmen ga:1
och ga:2 i samband med avstyckning. Även ombildning av befintliga fastigheter inom
planområdet kan föranleda ett behov av ändring av befintliga andelstal i Knarrholmen
ga:1 och ga:2, detta kan göras genom ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggningarna alternativt genom en överenskommelse enligt 43 § i anläggningslagen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Före beviljande av bygglov ska erforderlig fastighetsbildning vara genomförd.
Gemensamhetsanläggningar

Inom planområdet finns en befintlig gemensamhetsanläggning, Knarrholmen ga:1,
vilken förvaltas av Knarrholmen samfällighetsförening. Knarrholmen ga:1 omfattar
gemensamma anläggningar såsom:


avloppsledningar med tillhörande anordningar



kallvattenledningar med tillhörande anordningar



samtliga gångvägar inom ön samt belysning med tillhörande anordningar
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Angöringsbrygga i öster, plats för återvinningscentral i anslutning till denna



Angöringsbrygga i nordväst för transporter



Vänthall/Kiosk



Badbrygga i nordost



Hopptorn i sydost

Detaljplanens syfte är att även övrig allmän plats och gemensamma anläggningar på
kvartersmark och inom vattenområde ska förvaltas av en gemensamhetsanläggning.
Antingen genom att en ny gemensamhetsanläggning bildas, alternativt att befintlig
gemensamhetsanläggning (Knarrholmen ga:1) omprövas för att även omfatta de tillkommande anläggningarna:


Naturmark (allmän plats)



Parkmark för boll, lek och bad (allmän plats)



Gångbro/brygga (allmän plats)



Dansbana (kvartersmark)



Småbåtshamnar (vattenområde)

Inrättande alternativt omprövning av gemensamhetsanläggningens ändamål, utrymme
och andelstal sker vid lantmäteriförrättning på ansökan av fastighetsägarna. Gemensamhetsanläggningens omfattning, delägande fastigheter och andelstal för fördelning
av kostnader för utbyggnad samt drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen
prövas i sin helhet av Lantmäteriet genom en anläggningsförrättning. I samband med
anläggningsförrättningen beslutar lantmäteriet om eventuell ersättning för markupplåtelse till förmån för gemensamhetsanläggningen samt eventuell ersättning för överföring av fastighetstillbehör, se avsnitt om ekonomiska konsekvenser.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar ansökan om lantmäteriförrättning för genomförandet av planen.
Ansökan om en anläggningsförrättning kan begäras både av ägare till fastigheter som
ska delta i anläggningen samt ägare till fastigheter som helt eller delvis ska användas
för allmän plats inom detaljplanen. Berörda fastigheter i en anläggningsförrättning är
de fastigheter som bedöms ha nytta av anläggningarna.
Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanen innebär följande fastighetsrättsliga konsekvenser.
Knarrholmen 1:1
Fastigheten omfattas till stor del av allmän platsmark med ändamål natur, park och
gångvägar. Detaljplanen medger även kvartersmark för centrum, bostäder och hamn
samt vattenområde för småbåtshamnar. Detaljplanens intentioner är att den allmänna
platsmarken samt dansbanan och småbåtshamnarna inom kvartersmark och vattenområde ska förvaltas av en gemensamhetsanläggning, se avsnitt om gemensamhetsanläggningar.
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Kvartersmark för bostadsändamål i anslutning till Knarrholmen 1:2 ska överföras till
Knarrholmen 1:2 i syfte att möjliggöra för ersättningsbebyggelse vid eventuella framtida förhöjda vattennivåer.
Övrig kvartersmark för bostadsändamål kan antingen avstyckas till egna fastigheter
alternativt överföras till befintliga bostadsfastigheter beroende på fastighetsbildningens syfte.
Kvartersmark för restaurangverksamhet kan avstyckas till en egenfastighet i enlighet
med detaljplanen.
Knarrholmen 1:2
Detaljplanens syfte är att fastigheten ska erhålla mark från Knarrholmen 1:1 för att
möjliggöra för ersättningsbebyggelse vid eventuella framtida förhöjda vattennivåer.
Fastigheten har del i Knarrholmen ga:1 och är sakägare vid en eventuell omprövning
av gemensamhetsanläggningen. Om en ny gemensamhetsanläggning ska bildas är de
fastigheter som bedöms ha nytta av anläggningarna sakägare i förrättningen, detta avgörs i en anläggningsförrättning, se avsnitt om gemensamhetsanläggningar.
Knarrholmen 1:3
Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen Knarrholmen 1. Om bostadsrättsföreningen
ska utökas med den ytterligare byggrätt som föreslås i detaljplanen kan det bli aktuellt
med en fastighetsreglering mellan Knarrholmen 1:1 och 1:3.
Fastigheten har del i Knarrholmen ga:1 och är sakägare vid en eventuell omprövning
av gemensamhetsanläggningen. Om en ny gemensamhetsanläggning ska bildas är de
fastigheter som bedöms ha nytta av anläggningarna sakägare i förrättningen, detta avgörs i en lantmäteriförrättning, se avsnitt om gemensamhetsanläggningar.

Avtal
Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Knarrholmen 1:1 och 1:2 bör upprättas för planens genomförande.

Dispenser och tillstånd
Utbyggnaden av en småbåtshamn innebär en verksamhet som är tillståndspliktig enlig
miljöbalken. En ansökan ska göras till mark- och miljödomstolen.

Tidplan
Samråd:

2 kvartalet 2019

Granskning: 1 kvartalet 2020
Antagande: 2 kvartalet 2020
Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 3 kvartalet 2020
Färdigställande: 1 kvartalet 2021
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Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan
eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen
rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft.

Överväganden och konsekvenser


Enligt översiktsplanens markanvändningskarta för Knarrholmen gäller:
”…. äldre fritidshusområden där målsättningen är att behålla fritidsboendeprägeln och förhindra olämplig omvandling till helårsboende. Gällande reglering i tidigare detaljplan från 1998 anger N1-camping och fritidsstugor. Bestämmelse vad gäller friluftsliv och camping (N) omfattar inte längre bebyggelse av sådan stadigvarande karaktär som finns på Knarrholmen. En tolkning
av planens användning (N) möjliggör därmed idag för bebyggelse för fritidssåväl som permanentboende. Ny plan har därför inriktats på att begränsa storlek och höjder på exploateringen för att begränsa möjligheten till permanentboende.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att detaljplaneförslaget
inte strider mot översiktsplanen.



Planen medger för det som redan idag regleras i gällande detaljplan från
1998 men regleringarna har ändrats något för att



anpassas till nuvarande lagar och regler.



Efter flera omarbetningar av förslaget har en tillkommande bebyggelse på
9 stycken nya fritidsbostäder inom eller i anslutning till befintliga fritidsbostadsområden bedömts lämpligt att pröva i ny detaljplan. Förslaget
skulle kunna bidra till ytterligare möjlighet till boende av mer permanent
karaktär på ön och därför uttrycker planen så tydligt som möjligt att vad
som avses är fritidsbostäder. Tillägget i befintlig bebyggelse är begränsat
och planen medger ingen utökning av storlek och höjd relativt äldre detaljplan. Vidare erbjuds inga parkeringsplatser på fastlandet av kommunen
vilket försvårar att bosätta sig permanent på ön. Därmed bedöms områdets
fortsatta användning för fritidsboende vara säkerställt inom ramen för vad
en detaljplan kan reglera.



Ersättningsbebyggelse för lågt liggande byggnader har bedömts prövas att
inte vara ett tillägg utan en omdisponering som anpassning till framtida
stigande vatten.



En utökning av hamnverksamheten prövas utifrån att det avser en utökning antalet båtplatser för tillfällig angöring med fritidsbåtar och användningen avser en begränsning av användningen till båtbryggor.

Göteborgs Stad, Planhandling

41 (48)



Naturvärdesinventeringen som tagits fram är översiktlig och därmed är det
svårt att i nuläget bedöma vilken påverkan som den tillkommande bebyggelsen har i föreslagna områden med högre naturvärden. Här bedöms fördjupade
utredningar krävas vilket avses tas fram i samband med granskningen.



En utökning av södra hamnen har bedömts kunna prövas utifrån att förslaget
utformats att inte förläggas i områden med ålgräsförekomst. Vidare att säkerställa vattengenomströmningen och fortsatt möjlighet att röra sig med mindre
roddbåtar och kanot i sundet mellan stora och lilla Knarrholmen.



Detaljplanen innebär i delar en inskränkning av det rörliga friluftslivet till
förmån för ett mer permanent sådant avseende tillkommande bebyggelse.
För att minimera påverkan regleras den huvudsakliga markanvändningen
till Allmän plats; natur och detaljplanen är starkt restriktiv gällande omfattning av kvartersmark och storlek på befintliga och tillkommande bebyggelse. En utökning av båtplatser bedöms kunna främja det rörliga friluftslivet.



Detaljplanen medger bättre tillgång att lägga till med båt och ökade möjligheter för fler att ”semestra hemma”. Planen underlättar för allmänheten
att komma till Knarrholmen.



Ön ingår i riksintresse för friluftslivet. Möjligheten till att besöka ön i friluftssyfte, framför allt avseende båtliv, bedöms öka.



Ön ingår i riksintresse högexploaterad kust men det planen medger avser en
mindre komplettering och en bekräftelse av befintliga förhållanden.



Ön ingår i riksintresse Kulturmiljövård men ingår inte i dess värdebeskrivning. Tilläggen bedöms som begränsade i den befintliga bebyggelsestrukturen. Den skyddsbestämmelse (q) som idag finns som på väntkuren vid
den nordöstra hamnen bibehålls. Ny skyddsbestämmelse införs på befintlig dansbana. Bestämmelserna bedöms säkerställa befintliga identifierade
kulturmiljövärden.



För tillkommande exploatering inom område med strandskydd har rådande
förhållande på aktuell plats studerats vilket resulterat i hänvisning till respektive skäl för upphävande. (skäl 1, 2, 3, 4, 5 och 6)



För att få lov att förtäta och utöka hamnen kommer det att krävs en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och Miljödomstolen.

Nollalternativet
Vid nollalternativet fortsätter befintlig detaljplan att gälla. En utbyggnad och ersättning av byggnader i enlighet med byggrätter i detaljplanen pågår för närvarande.
Ingen exploatering i områden med naturvärden kan ske.
Nyttjande av ön ur rekreationssyfte kan antas vara relativt lika mot idag och den förväntade ökningen av besökare bedöms därmed inte ske.
Lågt liggande bebyggelse inom tältstaden ges ej möjlighet att ersättas med högre belägen bebyggelse (på torrskodd mark) och löper därmed risk att på sikt svämmas över.
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Nya byggnader i dessa lägen kommer inte kunna uppföras på grund av restriktionerna
i de gällande planbestämmelserna samt vattenplanen antagen av KF 2003 .
Omvandlingen av befintliga servicebyggnader till fritidsbostäder kommer att fortgå
då det visat sig möjligt i enlighet med hur planbestämmelserna tillämpats.
Den äldre och karaktäristiska dansbanan ges ej någon skyddsbestämmelse och riskera
därmed att på sikt förvanskas.

Sociala konsekvenser och barnperspektiv
Sammanhållen stad

Planförslaget skapar bättre underlag för större turtäthet med båt ut till ön. Fler båtplatser för tillfälliga besökare tillskapas vilket kan stärka ön som rekreativt besöksmål.
Därmed medverkar även detaljplanen till att ge möjlighet till ökat semestrande i stadens närmiljö, vilket ligger i linje med kommunens politiska mål.
Tillkommande bebyggelse samt anläggningar i förslaget ligger huvudsakligen i anslutning till mark som redan är ianspråktagen och därmed endast i liten utsträckning
negativt påverka allmänhetens tillgång till friluftsliv och natur.
Samspel

Större delen av ön regleras till allmän plats; Natur och säkerställer därmed att allmänheten har tillgång till ön även i framtiden. Badet och bollplanen behålls och säkerställs som allmänt tillgängliga.
Gångar och stigar ska även fortsättningsvis vara allmänt tillgängliga.
Strandskydd råder och kommer fortsatt att råda på stora delar på ön vilket säkerställer
allmänhetens tillgänglighet till strandområdena.
Vardagsliv

Planens intention har varit att även fortsättningsvis reglera så att ön ämnas för fritidsändamål. Detta kan inte regleras med en planbestämmelse men har så långt det är
möjligt försökt motverkats genom utformningen av detaljplanen. För detta ändamål
kvarstår nuvarande förutsättningar att även fortsättningsvis kunna resa ut till ön sommartid, krav på tillgänglighet i enlighet med vad som krävs för fritidsbostäder etc.
För tältstadens räkning bedöms planändringen vara en förutsättning för att säkerställa
att området kan finnas kvar och nyttjas även i framtiden trots risk för stigande vatten.
Så till vida bedöms det påverka de sociala förutsättningarna positivt genom att området kan få finnas kvar.
Gångar och stigar ska även fortsättningsvis vara allmänt tillgängliga.
Identitet

Detaljplanen bedöms inte medföra några större förändringar rörande identiteten på ön
vilken i stor utsträckning redan bedömts ha skett då ön övergick från att vara i facklig
regi till att köpas upp säljas av på den privata marknaden.
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Hälsa

Detaljplanen ger bibehållen möjlighet för olika socioekonomiska grupper att även
fortsättningsvis ta del av skärgårdsöarnas rekreationsmöjligheter för så väl hälsan som
ur flera andra perspektiv. Detaljplanen säkerställer detta genom att den i huvudsak bibehåller allmän platsmark på Knarrholmen samt möjliggör ett bättre underlag för kollektivtrafik till ön.

Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.
Detaljplanens område ligger inom område för riksintresse och innehåller i delar högre
naturvärden. Med de avvägningar som gjorts vid framtagande av detaljplaneförslaget
bedömer kontoret att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt
mest lämpliga utifrån förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte
medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen har bedömts förenlig
med Översiktsplanen för Göteborg.
Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. Bedömningen baseras på nu kända förhållanden.
Planens syfte
Planuppdraget syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse avsedd som fritidsbostäder
samt möjliggöra för 9 stycken kompletterande fritidsbyggnader samt möjliggöra en
utökning av befintlig småbåtshamn (totalt ca 50 befintliga båtplatser som kompletteras med ca 50 nya båtplatser) med tillhörande brygganläggning för att möjliggöra en
allmän gångväg över till lilla Knarrholmen. Då 16 befintliga fritidsbostäder inom
”Tältstaden”, fastigheten Knarrholmen 1:2, ligger lågt i förhållande till stigande
havsnivåer ges dessa möjlighet för en flytt till mark på lämplig planeringsnivå över
+2,5 meter på en i dag ej ianspråktagen yta strax väster om befintlig bebyggelse vid
Tältstaden. Respektive byggnad inom Tältstaden tillåts en utökad byggnadsarea upp
till 40 m2. I huvudsak utgör de tillkommande byggrätterna en förtätning inom och i
anslutning till etablerad bebyggelse.
Kommunens bedömning
Kommunen har bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behövs för aktuellt planförslag. Detta då betydande miljöpåverkan inte kan
uteslutas till följd av planens genomförande, detta avseende påverkan i vattenområdet
med tanke på den utökning av småbåtshamnen som föreslås. Samråd med Länsstyrelsen om MKB:ns innehåll kommer att hållas efter detaljplanens samråd.
Kommunens resonemang
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Bedömningen ovan grundar sig främst på planens omfattande utökning av befintlig
småbåtshamn och dess möjliga konsekvenser i vattenområdet. Det behöver utredas vidare huruvida planerad verksamhet kan påverka platsens värden med exempelvis möjlig påverkan på vattenomsättning, förändrad sedimentering, ökad beskuggning, ökad
båttrafik med mera.
Planens genomförande i övrigt, på landområdet, bedöms ej innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplaneförslaget på land medger i huvudsak en mindre komplettering i
befintlig sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen kommer dock i viss
utsträckning att ianspråkta markområden i huvudsak klassade som naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde). Den påverkan som planen ger upphov till på naturmiljön på
land bedöms dock kunna hanteras inom detaljplanen.
På land medges förvisso markanvändningen hamn. Den nordvästra hamnen är befintlig och används idag för tilläggning av transporter så som varor och sopor. För detta
ändamål är hamnen funktionsduglig och nyligen (2014) renoverad och inga åtgärder
avses därför vidtas för dess funktion inom snar framtid. Denna hamn ingår inte heller
i den pågående vattendomsprocessen. Markytan, betecknad som hamn och service på
plankartan, är ytterst begränsad och består av tillfartsvägar till själva bryggan/kajen.
Syftet på land för utökning av småbåtshamnen är inte att medge sådan hamnverksamhet som större småbåtshamnar eller hamn normalt innehåller, så som vinterförvaring,
bottenspolning, lyft/sjösättning, annat upplag mm.
Om behov finns är småbåtshamnar enligt SJÖFS 2001:13 skyldiga att tillhandahålla
mottagningsanordningar för avfall1 från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen
om inte ett avtal ingås eller samverkan med andra hamnar i närheten sker där båtarna
kan lämna sitt avfall. Idag finns inget sådant avtal och ett sådant avses inte heller upprättas då småbåtshamnarna på Knarrholmen inte avses vara någon hemmahamn med
full service. Behov av avfallslämning uppges inte finnas idag eller framgent av verksamhetsutövaren.
Kommunens ställningstagande för landområdet grundar sig i övrigt på bedömningen
att ett genomförande av detaljplanen:


Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt
MB 7 kap. 28 §.



Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala
miljömål.



Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.



Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.



Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.

1

toalettavfall, hushållsavfall, olja och annat farligt avfall
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Miljömål

En avstämning av planförslaget har gjorts mot de lokala miljömålen. De miljömål
som berörs främst av planarbetet är listade nedan.
1 Begränsad miljöpåverkan, 2 Frisk luft
En utbyggnad av fritidsbebyggelsen ligger i linje med kommunens ambition att fler
ska kunna välja att semestra i sitt närområde. Att möjliggöra för sådana lokala val bidrar till minskat resande och därmed minskade koldioxidutsläpp.
8 Hav i balans
Tillkommande småbåtshamns läge och utformning behöver studeras vidare för att säkerställa att ingen påverkan sker på den marina miljön.
11 God bebyggd miljö
Tillkommande bebyggelse placeras inom eller i nära anslutning till befintlig bebyggelse och anpassas till storlek och skala. Vidare ska bebyggelsen utformas så att den
underordnar sig landskapet. Detta bedöms minska påverkan på landskapsbilden och
bidra till upplevelsen av den karaktäristiska naturmiljön på ön.
12 Ett rikt växt- och djurliv
Placering och utbredning av tillkommande bebyggelse har vägts och anpassats mot
befintlig naturmiljö. Inom vissa områden behöver naturinventeringen fördjupas för att
säkerställa att tillkommande exploatering inte påverkar växt- och djurlivet negativt.
Sammantaget bedöms flertalet av miljömålen inte beröra/vara mindre relevant för detaljplanen. Mål 1 och 2 bedöms något positivt och mål 11 neutralt. Rörande mål 12 så
behöver naturvärdesinventeringen fördjupas ytterligare för att säkerställa att detaljplanen inte innebär en negativ påverkan på växt- och djurliv.
Naturmiljö

En negativ påverkan på naturmiljön kan inte uteslutas varför naturvärdesinventeringen behöver fördjupas/detaljeras.
Kulturmiljö

Knarrholmen ingår som del av Södra Skärgården och Styrsö i bevarandeprogrammet
men är inte särskilt utpekat. Byggnader som bedömts inneha kulturhistoriskt värde
ges ett skydd på plankartan. Befintliga fornlämningar inklusive skyddsområde påverkas ej av exploateringen i detaljplanen.
Påverkan på luft

Bedöms ej påverkas av detaljplanen.
Påverkan på vatten

Bedöms ej påverkas av detaljplanen.
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Ekonomiska konsekvenser av detaljplan
Kommunens investeringsekonomi

Detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden.
Detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kretslopp- och vattennämnden.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för
ränta och avskrivningar samt driften av den allmänna VA-anläggningen.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Respektive fastighetsägare bekostar samtliga åtgärder inom respektive kvartersmark
och får utgifter för fastighetsbildning, eventuella kostnader för anslutning till befintliga gemensamhetsanläggningar, kostnader i samband med inrättande/omprövning av
gemensamhetsanläggningar, bygglov, anslutningsavgifter för el, tele och VA mm.
Gemensamhetsanläggningar
Delägande fastigheter i en gemensamhetsanläggning är ansvariga för utbyggnad, drift
och underhåll av de anläggningar som gemensamhetsanläggningen omfattar, vilket
medför löpande kostnader för de deltagande fastigheterna.
Vid bildande/ombildande av en gemensamhetsanläggning uppkommer ekonomiska
konsekvenser i form av:


Förrättningskostnader, dessa fördelas efter vad som är skäligt mellan de delägande
fastigheterna.



Eventuell ersättning för markupplåtelse till ägarna av den/ de fastigheter som belastas av gemensamhetsanläggningen (Knarrholmen 1:1)



Eventuell ersättning för överföring av fastighetstillbehör. Omfattar befintliga anläggningar som ska övertas av gemensamhetsanläggningen. (Detta kan omfatta
tex. dansbana, brygganläggningar mm.)



Eventuella kostnader för utförande av anläggningar. Omfattar anläggningar som
inte är utbyggda vid inrättande av gemensamhetsanläggningen (Detta kan omfatta
tex. småbåtshamn, gångbro/brygga mm.)

Gemensamhetsanläggningens omfattning, delägande fastigheter och andelstal för fördelning av kostnader för utbyggnad samt drift och underhåll prövas i sin helhet av
Lantmäteriet genom en anläggningsförrättning. Lantmäteriet fattar även beslut i
ovanstående kostnadsrelaterade punkter. De slutgiltiga kostnaderna för bildande alternativt ombildande av en gemensamhetsanläggning kan även påverkas av de berörda
fastighetsägarnas agerande i förrättningen.
Ekonomiska konsekvenser för Knarrholmen samfällighetsförening

Knarrholmen samfällighetsförening får eventuellt inkomst i form av inträdesersättning för varje ny fastighet som ansluts till Knarrholmen ga:1 och ga:2 alternativt vid
ändrat andelstal för en redan delägande fastighet.
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Om befintliga gemensamhetsanläggningar utökas kommer Knarrholmen samfällighetsförening få kostnader i enlighet med redogörelsen under ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare, gemensamhetsanläggningar.

Avvikelser från översiktsplanen (Detaljplanens förenlighet med
översiktsplanen)
Översiktsplanen anger att ”… målsättningen är att behålla fritidsboendeprägeln och
förhindra olämplig omvandling till helårsboende”. Nuvarande detaljplan från 1998
anger N1-camping och fritidsstugor. Bestämmelse för friluftsliv och camping (N) omfattar inte längre bebyggelse av sådan stadigvarande karaktär som finns på Knarrholmen. En tolkning av planens användning (N) möjliggör därmed idag för bebyggelse
för fritids- såväl som permanentboende. Ny plan har därför inriktats på att begränsa
storlek och höjder på exploateringen för att begränsa möjligheten till permanentboende.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att detaljplaneförslaget inte strider mot översiktsplanen.

För Stadsbyggnadskontoret

Mari Tastare
Planchef

Martin Norvenius
Planarkitekt

För Fastighetskontoret
Magnus Uhrberg
Distriktschef
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Sara Brycke
Exploateringsingenjör
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