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Kommunförvaltningen 
Jonatan Lööf 
telefon 0304-33 42 00 
e-post: jonatan.loof@orust.se

Beslut om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Ransbergstugan i Kultehamn 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Sökande får 100 000 kr i bidrag från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 
Svanesunds Byggnadsförening har lämnat följande ansökan: 
 
”Ansökan om bidrag för bevarande av Ransbergstugan på Kultehamn i Orust 
kommun”. 
 
I ansökan beskriver Svanesunds Byggnadsförening att de önskar bidrag för upprustning 
av Ransbergstugan på Kultehamn. Stugan behöver rustas upp avseende sju stycken 
punkter. 1. Avledande av vatten. 2. Nytt golv. 3. Ny fasad och fönster. 4. Tapetsering 
och målning invändigt. 5. Nytt tak. 6. Fasadreparation av uthus för att inrymma 
handikappanpassad mulltoa. 7. Elinstallation. Offert för upprustningen har inkommit till 
föreningen för alla punkter om 600 000 kr inklusive moms.  

Utredning 
Ransbergstugan på Kultehamn har en lång historia som båtmanstorp och är rik på 
kulturhistoria. Stugan är också den sista återstående bebyggelsen i området som förr 
innehöll en mängd torp och backstugor.  
 
Förbi stugan går en kulturstig som är välanvänd av såväl invånare som tillresta besökare 
från andra kommuner. 
 
Vid Ransbergstugan finns potential till utveckling för att intressera redan inbitna 
friluftsentusiaster och personer nyfikna på friluftsliv. Bland annat skulle föreningen 
kunna utveckla området genom visning av stugan, informationsskyltar, café, grillplatser 
och vindskydd.  
 
För kännedom har Thordénstiftelsen gett ett bidrag om 50 000 kr för upprustningen.  

Bedömning 
Bedömningen görs att ett bidrag till Svanesunds Byggnadsförening medför en möjlighet 
att bevara ett kulturhistoriskt minne samtidigt som utvecklingen av friluftslivet på Orust 
kan gynnas. Ett bidrag om 100 000 kr från kommunstyrelsens medel till förfogande ses 
som befogat för att rusta upp stugan med i första hand en mulltoalett som ska vara 
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öppen för allmänheten och att föreningen utvecklar området för att gynna allmänhetens 
möjlighet till friluftsliv. 

Beslutsunderlag 
Uppdaterad ansökan om upprustningsbidrag 2021. Bevarande av Ransbergstugan på 
Kultehamn, Svanesunds Byggnadsförening 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 

Beslutet skickas till 
Svanesunds Byggnadsförening 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur och bibliotek 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Rickard Wennerberg  Malin Andersson 
Sektorchef  Kultur- och bibliotekschef  Enhetschef fritid
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 Till Orust kommun med 
 
Ansökan om bidrag för bevarande av Ransbergstugan på Kultehamn i Orust kommun 

                   

Bidragsbehov 
Stugan behöver upprustas avseende 1) avledning av vatten som trycker på från berget norr 
om stugan och underminerar del av den, 2) nytt golv av de delar som murknat på grund av 
vattenpåträngningen, 3) ny fasad och byte av fönster, 4) invändig förbättring av tapeter och 
målning, 5) nytt tak på stugan och uthuset, 6) ombyggnad och mindre fasadreparation av 
uthuset för att bland annat kunna inrymma handikappanpassad mulltoa samt 7) en helt ny 
elinstallation för stugan och uthuset.   

Hela upprustningen, posterna 1) –7), med arbete och material, till vilket vi nu söker bidrag, 
har uppskattats till ca 975 000 kronor exklusive moms och avses påbörjas efter årets 
sommarsemester.  
OBS Vi har till dags dato 29/10 fått och antagit en offert på upprustningen till ett pris av 
600 000 kronor inklusive moms. Med hänsyn till väderförhållanden under höst och vinter 
samt att vi ännu inte erhållit något bidrag från de vi förutom Orust kommun vi ansökt hos 
Thordenstiftelsen, Länsstyrelsen och Allmänna Arvsfonden har vi skjutit fram upprustningen 
till våren 2022 med invigning vid midsommar.  

 
Om Ransbergstugan på Kultehamn, fastighetsbeteckning  Orust Burås 3:13 
På denna plats uppfördes 1844 ett båtmanstorp med ladugård för gårdarna i Burås. Här 
bodde efter varandra fyra båtsmän med namnet Sjöman, anställda vid flottan. Den siste 
flyttade härifrån 1893 och torpet övertogs av Otto Albin Andersson och hans hustru Anna 
Sofia. Otto omkom 39 år gammal i en sjöolycka 1909 och änkan Sofia blev ensam med sju 
barn. Fattigvården ville auktionera ut barnen på bygden, men modern lyckades få ett litet 
understöd och kunde hålla familjen samman. Hon levde till 1961 och blev 95 år gammal. 

Yngsta dottern Helga Andersson blev fast boende i stugan, och var en bra bit över åttio år 
när hon slutade fara iväg på sin moped för att servera vid fester och bjudningar. Hon bodde 
kvar i stugan till sin död, två dagar före sin nittioårsdag 1995 och stugan övertogs av hennes 
dotter Sylvia, som med sin familj sommarbodde här under många år tills hon i år 2021 sålde 
stugan till Svanesunds Byggnadsförening. 

Ransbergstugan, som är den enda kvarvarade beboeliga stugan av Kultehamns många 
bostadsruiner, behöver en ordentlig upprustning för att inte förfalla, utan förbli ett kulturellt 
och historiskt minne om dåtidens folk och deras överlevnadskonst. Till dagens och 
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kommande generationers åminnelse om förfäders karga levnadsvillkor, men också till stor 
glädje att uppleva här och nu kunna besöka via den handikappanpassade Kulturstigen. 

Ransbergstugans lokalisering bland bostadsruinerna längs den handikappanpassade 
Kulturstigen framgår av bifogad karta. 

 
Om Svanesunds byggnadsförening 
Föreningen Svanesund Byggnadsförening bildades och anskaffade under 1950-talet i samråd 
med dåvarande Myckleby kommun, en samlingslokal för landsbygdens kulturbehov av 
teater, filmvisning, musik och dans. Lokalen, som bar namnet ”Fridäng”, sköttes av dess 
styrelse tills den 2004 avyttrades till kyrkan. Sedan dess har föreningens verksamhet legat på 
sparlåga tills denna möjlighet att köpa stugan dök upp, och en ny styrelse valdes med 
uppdatering av stadgarna vid föreningsstämman 2021-05-11. 

I de uppdaterade stadgarna antagna vid föreningsstämman fastläggs bland annat: 

1 § Ändamål 
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst neutral skall ha till uppgift att 
bevara Ransbergstugan på Kultehamn. 
 
Stugan skall vara ett utflyktsmål och rastplats för vandrare men även kunna användas av 
föreningens medlemmar efter beslut av styrelsen i varje enskilt fall.  
 
2 § Säte 
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Svanesund i Orust kommun. 
 
3 § Medlemskap  
Medlemskap kan sökas och tilldelas medborgare i Orust kommun efter godkännande av 
föreningens styrelse och erläggande av den årsavgift som beslutats vid ordinarie 
föreningsstämma.  
 
Medlem äger rätt till utträde ur föreningen genom skriftlig avsägelse. 
 
Genom styrelsens försorg skall medlemsförteckning föras, upptagande varje medlems 
fullständiga namn och adresser. 
 
4 § Beslutande organ  
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och föreningsstyrelsen. 
 
5 § Föreningsstämma  
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före 1.a april. Extra föreningsstämma hålles 
då styrelsen finner sådan nödvändig eller när minst en tiondel av föreningens 
röstberättigade medlemmar gjort skriftlig framställan därom med angivande av de ärenden 
som önskas bli behandlade. 
 
Vid föreningsstämma har varje närvarande röstberättigad medlem en röst. Såväl val som 
övriga frågor avgörs genom öppen omröstning, såvida ingen sluten omröstning begärs. Vid 
lika röstetal äger stämmans ordförande utslagsröst, vid val avgörs likaläge genom lottning. 
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8 § Föreningsstyrelse  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och 4 
ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Avgår ordinarie ledamot före mandatperiodens 
utgång utser styrelsen en suppleant i dennes ställe. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. 
 
Justerat stämmoprotokoll 21-05-11 bifogas. 
 
Byggnadsföreningen Svanesund styrelses konstituerande möte 21-05-11: 
 
Närvarande: Elsy Carlsson, Gunnar Persson, Olle Olsson, Sture Nordberg, Eivor Olsson och 
Klas Pettersson. 
Val av styrelseposter: Vice ordförande Elsy Carlsson, Sekreterare och kassör Eivor Olsson 

Firmatecknare: Gunnar Persson  och Eivor Olsson 
 utsågs att var för sig vara firmatecknare. 

 
 
Svanesund 2021- 07-13 
 
 
Gunnar Persson 
Gunnar Persson 
Ordförande 
0709 927023 
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Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om markköp Huseby 1:78 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge förvaltningen i uppdrag att överlåta ett markområde om cirka 430 kvadratmeter till 
marknadspris genom fastighetsreglering till fastigheten Huseby 1:116. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har 2021-10-27 beslutat att inte gå ut med inbjudan till 
markanvisning för fastigheten Huseby 1:78 med möjlighet till utveckling av cirka 20 
bostäder. Fastighetsägaren av Huseby 1:116 har därefter inkommit med ett önskemål 
om att få köpa hela eller del av fastigheten Huseby 1:78. Sökanden har preciserat att om 
det inte är möjligt att köpa hela fastigheten Huseby 1:78 önskar denne i första hand 
köpa ett markområde om cirka 1 200 kvadratmeter av fastigheten (alternativ 1) och i 
andra hand ett markområde om cirka 430 kvadratmeter av fastigheten (alternativ 2). En 
fastighetsreglering enligt alternativ 2 kanske utan att det påverkar resterande av 
fastigheten Huseby 1:78 negativt. 

Utredning 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2011 att godkänna försäljning av fastigheten Huseby 1:78 
för ett fastställt pris om 3 906 888 kronor. Den beslutade försäljningen genomfördes 
aldrig och efter att fastigheten värderats till 4 900 00 kronor beslutades 2015 att upphäva 
det tidigare beslutet från 2011. 
 
Kommunen beslutade 2018 att avstycka del av Huseby 1:78 för försäljning på öppna 
marknaden samt att gå ut med inbjudan till markanvisning av resterande del av Huseby 
1:78. Den avstyckade delen med beteckningen Huseby 1:116 såldes för 1 130 000 
kronor, men för resterande del av Huseby 1:78 inkom inte något komplett anbud och 
någon markanvisning skedde inte. 
 
Förvaltningen föreslog 2021 att gå ut med ny inbjudan till markanvisning för 
fastigheterna Huseby 1:78 och 1:96. Kommunstyrelsen beslutade att enbart godkänna 
inbjudan till markanvisning av Huseby 1:96. 
 

Nuläge 
Ägaren av Huseby 1:116 har ansökt om att få köpa hela eller del av Huseby 1:78. Om 
köp av hela fastigheten inte är möjligt önskar sökanden överföra en mindre del av 
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Huseby 1:78 till Huseby 1:116 genom fastighetsreglering. I första hand önskar sökanden 
köpa markområdet mellan dammen på Huseby 1:78 och Huseby 1:116s östra gräns 
(alternativ 1) och i andra hand ett markområde om 7,5 meters bredd utmed Huseby 
1:116s östra gräns (alternativ 2). 
 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att en fastighetsreglering enligt alternativ 1 skulle medföra att 
resterande del av Huseby 1:78 skulle få en sämre utformning och bli svårare att nyttja 
för bostadsbebyggelse vid en eventuell framtida markanvisning. Fastighetsreglering 
enligt alternativ 2 skulle däremot inte påverka Huseby 1:78s fortsatta lämplighet för 
bostadsbebyggelse samtidigt som Huseby 1:116 skulle få en bättre utformning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef
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Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om tomträttsupplåtelse av mark, Käringön 1:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till tomträttsavtal för del av 
Käringön 1:1. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna 10-årigt arrendeavtal för del av Käringön 
1:1. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna av ostronbaren på Käringön ansökte 2018 om friköp i enlighet med detaljplan. 
Kommunfullmäktige beslutade om avslag och gav förvaltningen i uppdrag att upplåta 
mark- och vattenområde med anläggningsarrende. 
Ägarna av ostronbaren har återkommit med en förfrågan om tomträttsupplåtelse. 
Tomträtt är en upplåtelseform som ger kommunen som markägare möjlighet att 
säkerställa att byggnaderna används för avsett ändamål samtidigt som det är en tryggare 
upplåtelseform för tomträttsinnehavaren. 
Tomträtt kan upplåtas för marken under byggnaderna och mark- och vattenområde 
under bryggdäck kan upplåtas med 10-årigt arrende. 
 

Utredning 

Bakgrund 
Ansökan om friköp av markområde för ostronbar på fastigheten Käringön 1:1 inkom i 
oktober 2018. Kommunfullmäktige beslutade att avslå ansökan om friköp med stöd av 
kommunens riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader som anger att sjönära 
byggnader bör upplåtas med anläggningsarrende. 

Nuläge 
Ägarna till ostronbaren har återkommit med en förfrågan om upplåtelse med tomträtt i 
första hand och, om detta inte är möjligt, en arrendeupplåtelse om minst 10 år. 
Anledningen är att man gjort stora investeringar i nya verksamhetslokaler och genom en 
tomträttsupplåtelse får innehavaren möjlighet att använda tomträtten som säkerhet vid 
belåning. 

Bedömning 
Vid handläggningen av arrendeupplåtelsen har det framkommit att delar av det tilltänkta 
arrendeområdet belastas av servitut för sjöbod som tillhör den tidigare ägaren till 
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ostronbaren. Servitutet bör upphävas i samband med att området upplåts med annan 
upplåtelseform då det annars blir olika rättighetshavare till marken under byggnaden. 
 
Till skillnad från det arrendet så är servitutet upplåtet på obestämd tid och en 
arrendeupplåtelse av samma område bedöms inte värdemässigt kompensera den 
värdesänkning som upphävandet av servitutet innebär för förmånsfastigheten. 
 
Enligt förvaltningens bedömning ger en tomträttsupplåtelse kommunen möjlighet att 
ställa krav på att anläggningen används för det ändamål som anges i tomträttsavtalet 
samtidigt som det ger tomträttshavaren möjlighet att använda tomträtten som säkerhet 
vid belåning. 
 
Förvaltningen bedömer att tomträtt kan upplåtas för marken under ostronbarens 
byggnad och att bryggdäcket kan upplåtas med ett 10-årigt arrende. I arrendeavtalet för 
bryggdäcket säkerställs allmänhetens tillgång till passage utmed strandlinjen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef
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Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om markköp, Trolltorp 1:5 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på markanvisningsavtal med ägaren av 
Trolltorp 1:10. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren av Trolltorp 1:10 har ansökt om att få köpa del av kommunens angränsande 
fastighet Trolltorp 1:5 för att bygga bostäder för uthyrning. Område skulle kunna vara 
lämpligt att exploatera. Genom markanvisning i form av direktanvisning kan kommunen 
ge sökanden ensamrätt att undersöka möjligheten att exploatera markområdet och ta 
fram detaljplan med inriktning på bostäder. 
 

Utredning 
Ägaren av Trolltorp 1:10 har ansökt om att få köpa del av kommunens angränsande 
fastighet Trolltorp 1:5. Avsikten med köpet är att bebygga markområdet med 8-10 
bostäder för uthyrning. I en kompletterande ansökan beskrivs att sökanden även har 
planer på att anlägga en större byggnad på cirka 25x25 meter, innehållande gym på 
sökandens egen fastighet Trolltorp 1:10. Sökanden har förklarat att antalet bostäder 
därmed blir något färre. I ansökan ingår också ett markområde för avloppsanläggning. 
 

Bedömning 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska 
försäljning av mark ske till ett bedömt marknadsvärde. Om kommunen bedömer att 
marken kan bebyggas med enstaka bostadshus ska kommunen först pröva möjligheten 
genom ansökan om förhandsbesked. Förvaltningen bedömer att det aktuella 
markområdet skulle kunna bebyggas med flera bostadshus och det är därför inte aktuellt 
för kommunen att söka förhandsbesked enligt kommunens riktlinjer. Sökanden anger 
att avsikten är att bygga flera bostadshus vilket enligt förvaltningen inte bedöms vara 
möjligt utan upprättande av detaljplan. När anledningen till en markanvisning är att 
köparen ska upprätta detaljplan bör överlåtelsen ske genom markanvisning i enlighet 
med kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
I detta fall när det är en angränsande fastighetsägare som önskar exploatera området 
tillsammans med intilliggande markområde är det lämpligt att genomföra en 
direktanvisning, vilket innebär att ägaren av Trolltorp 1:10 får ensamrätt att undersöka 
möjligheten att exploatera markområdet och genom att ansöka om planbesked och om 
sådant beviljas ta fram detaljplan för den egna fastigheten tillsammans med det 
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markområde av Trolltorp 1:5 som kommunen anvisar. Förvaltningen gör bedömningen 
att om en detaljplan ska upprättas så är det lämpligt att den omfattar hela området 
inklusive Trolltorp 1:10. I samband med detaljplanens antagande träffas ett 
genomförandeavtal som reglerar ansvar och kostnader för genomförande av 
detaljplanen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef
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Kommunförvaltningen 
Sofia Jonasson 
telefon 0304-33 42 98 
e-post: sofia.jonasson@orust.se

Prövning av begäran av planbesked för Tången 3:8 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Meddela negativt planbesked för att upprätta detaljplan för Tången 3:8 i Orust 
kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att genom en planändring möjliggöra uppförandet av ett bostadshus 
och avstyckning av fastigheten Tången 3:8 i Mollösund. Den sökta åtgärden strider mot 
gällande detaljplan, därav behovet att ändra detaljplanen. Fastigheten och intilliggande 
område ligger inom riskzon för översvämning vid skyfall och stigande havsnivåer. I PBL 
2 kap. 3 § ska kommunen vid planläggning ta hänsyn till bland annat klimataspekter och 
i 2 kap. 5 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till bland annat risken för översvämning. För att göra sökt åtgärd lämplig bedöms 
åtgärder för klimatanpassning och skyfall behöva genomföras. Ett större 
avrinningsområde har sitt utlopp för dagvatten över den berörda fastigheten och 
åtgärder behöver därför genomföras med ett helhetsgrepp för området och bekostas av 
berörda parter. Kommunen bedömer att det i dagsläget inte finns förutsättningar för 
den sökta åtgärden men att frågan skulle kunna omprövas när kommunen tagit ställning 
till dagvattenhantering för området i en dagvattenstrategi och riktlinjer för 
klimatanpassning i kommande översiktsplan. 

Utredning 
 
Ansökan 
Ansökan inkom 2021-12-13 och syftar till att genom en planändring möjliggöra 
uppförandet att ett bostadshus och avstyckning av fastigheten Tången 3:8 i Tången, 
Mollösund. För att möjliggöra uppförandet av ytterligare ett bostadshus på fastigheten 
behöver så kallad prickad mark från gällande plan tas bort. Ansökan innehåller bland 
annat projektbeskrivning, situationsplan, fasadskisser. 

Förutsättningar 
Kommunens övergripande mål anges i översiktsplanen att samhället skall kunna 
vidareutvecklas som ett levande helårssamhälle. Området är inte specifikt utpekat i 
översiktsplanen. 
 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård och 
högexploaterad kust.  
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Området ligger inte i nära anslutning till service, arbetsplatser, skola, omsorg och tät 
kollektivtrafik. Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. På fastigheten finns idag ett 
bostadshus och trädgårdsyta. Fastigheten nås genom Gårdsvägen med ett servitut över 
tre grannfastigheter. 
 
Gällande detaljplan (2004) syftar till att ge befintlig småbåtshamn 
utvecklingsmöjligheter, möjliggörandet av ett hotell, möjliggöra ny byggrätt på Tången 
3:7 samt ändra huvudmannaskapet från kommunalt till enskilt. Strandskyddet är 
upphävt inom gällande detaljplan. På fastigheten regleras användningen till boende och 
stora delar av fastigheten är reglerad så att marken inte får bebyggas. Över del av 
fastigheten ligger ett område som ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska 
ledningar.  
 
Fastigheten ligger mycket lågt och ligger inom riskzon för stigande havsvatten och 
skyfall och utsätts för översvämning vid extremväder idag. Intilliggande fotbollsplan, 
grannfastigheter och övrig mark runt berörd fastighet ligger även dessa lågt och 
avrinning från dessa sker över berörd fastighet. 

Bedömning  
Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan, därav behovet att ändra detaljplanen. 
Planändring bedöms vara det mest lämpliga förfarandet. Ändringen bedöms inte strida 
mot syftet av gällande detaljplan. 
 
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust men eftersom föreslagen 
åtgärd ligger inom befintlig kvartersmark för bostadsändamål bedöms bestämmelserna i 
4 kap. MB inte stå i strid med ansökan. Detsamma bedöms gälla för riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Riksintresse för kulturmiljövård behöver beaktas i utformning 
av ny bebyggelse.  
 
I PBL 2 kap. 3 § ska kommunen vid planläggning ta hänsyn till bland annat 
klimataspekter och i 2 kap. 5 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning. För att göra området 
lämpligt för ny bebyggelse behöver frågan om risk avseende skyfall och stigande 
havsvatten hanteras i ett planarbete. Den sökta åtgärden bedöms inte vara lämplig utan 
att åtgärder genomförs. Lämpliga åtgärder bedöms behöva utredas för hela 
avrinningsområdet för att hitta en teknisk lösning för både dagvatten- och stigande 
havsvattenproblematiken. Åtgärder bör således också genomföras med ett helhetsgrepp 
för hela avrinningsområdet och kostnader därför fördelas mellan både kommun och 
andra parter som vägförening och privata fastighetsägare. Orust kommun har i dagsläget 
inte planerat ett åtgärdsarbete avseende dagvattenhantering eller klimatanpassning för 
befintlig infrastruktur och bebyggelse i området.  
 
Kommunen bedömer att det i dagsläget därför inte finns förutsättningar för den sökta 
åtgärden men att frågan skulle kunna omprövas när kommunen tagit ställning till 
dagvattenhantering för området i en dagvattenstrategi och riktlinjer för klimatanpassning 
i kommande översiktsplan. 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-01-20 KS/2021:1532

Förvaltningen föreslår att avslå ansökan om planbesked.  
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor daterad 2021-12-13 
Kartbilaga, Högsta högvatten med vinduppstuvning, 2022 (+1,8 m) 
Kartbilaga, Skyfallskartering vid 10 cm nederbördsmängd vid ett tillfälle samt 
flödesledningar med en uppströmsarea större än 500 m2 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
Affärsdrivande verksamhet 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson   
Sektorchef samhällsutveckling Planchef 



Orust kommun 

Ansökan om planbesked 

Ansökan skickas till: 

Orust komrnUP.. 

Sektorsamhällsutveckhng 

473 80HENAN 

F . h fl asttg. et ( era fastigheter kan beröras och du anger då samtliga fastighetsbeteckningar) 
Fastighetsbeteckning 

arusi --v /etnqen 3t& 
Gatuadress 

Gård 5 Va,~'len 5 ) 10 HvlloSUhd l+7't 
Fastighetsägare, om annan än sökande (efternamn, förnamn) 

Sökande 
Företag 

 

F ktu a ramotta2are om annan än sö k d) an e 
Företag Person nr/ Organisationsnr 

Namn (e fternamn, förnamn) Telefon (dagtid) 

Adress I Postnummer Postort 

K tf: or atta es 1vnmg av atgar en d b kr. .. d 
Atgärden avser 

~Bostäder D Handel D Kontor 0 Industri 0Annat: 

Huvudsakligt syfte och ändamål med planförslaget samt beskrivning av byggnadsverks karaktär och ungefärlig omfattning 

Sj{lc-l rn~d forslay-i cir aU.mq)ii'_JfOra dels 
(J. vs by c-kn, r13

1 
()le,/.,.1 hJ:JJ n cdi on tA_v perm.c:i.,n ~n-t 

bvsi o.Js huJ, for cdt de-H c;,. shc;, . VWtÄ mry /,,.,!/,-/;, 
be-ho ver pri'clcaJ rnfftrk ia.s borl , J'C bJ pro1- bc.skr, 

Övriga upplysningar 

Bifogade handlingar 

~ Situationsplan ( obligatoriskt) (3 Ritningar/skisser 1Z! Projektbeskrivning O Utredningar: 

Avgift för planbesked (Plan- och bygglagen 12 kap 8 §) kommer att tas ut enligt gällande taxa, se sida 2 för ytterligare information. 

På vår hemsida kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen 
GDPR. https:/ /www.orust.se/ amnesomrade/kommunochpolitik/beslutinsynoc r ttssakerhet/ behandlingavpersonuppgifter 

/1 ollosuncl ioa. J-- iJ-1 I 
Ort och datum 

Orust kommun 
POSTADRESS 

473 80 Henån 

BESÖKSAORESS 

Centrumhuset 

Avagen 2-6 

Sökanden 

TELEFON 

0304 -33 40 00 

  
Namnförtydligande 

E•POST 

lc;o(1lmun@or\JSt.se 

HEMSIDA 

www.orust.se 

BANKGIRO 

645-8368 

ORG. NR 

212000-1314 



Bilagor till ansökan om planbesked Orust Tången 3:8 

1. Projektbeskrivning (a-b) 
2. Situationsplan 
3. Tomtkarta Lantmäteriet 
4. Tomtkarta Lantmäteriet med tänkt framtida avstyckning samt tänkt placering av nytt hus 
5. Illustration över VA-dragning på nuvarande fastighet 
6. Skiss tänkt hus (a-b) 
7. Områdes karta 
8. Fastighetsfakta Lantmäteriet (8a-d) 



Bilaga till ansökan planbesked för Orust Tången 3:8 

Projektbeskrivning 

Allmänt 

Den grupp fastigheter (hus) som ligger i anslutning till Gårdsvägen inom Detaljplanen för 
Mollösund Lervikshamnen, ligger skiljt från samhället av fotbollsplan och tennis/padelbanorna 
samt den stora parkeringsplatsen. 

När husen här byggdes i början av 40-talet måste belägenheten ansetts vara utanför Mollösund 
(vilket också fastighetsbeteckningen Orust Tången indikerar). 

Så är situationen även idag och de bevarandekrav på kulturhistoriska miljöer som ställs inne i det 
gamla samhället kan knappast omfatta denna del av samhället. Här ligger för övrigt även en del 
industrier, här är planlagt för hotell/vandrarhem samt här finns ett stort antal relativt nybyggda 
permanenthus byggd mellan 1980-2008. 

Vi anser därför inte att det finns anledning att ha prickad mark för större delen av fastigheternas 
tomter. 

Om fastigheten Orust Tången 3:8 

Denna projektbeskrivning gäller endast vår fastighet: Orust Tången 3:8. 
Tomten är totalt 1875 m2 vilket gör den till, om inte den största, så i alla fall en av de största 
tomterna i Mollösund. 

Vår fastighet är dessutom den enda fastigheten som inte är delad av Gårdsvägen, det ter sig 
naturligt att följa sättet att bilda fastigheter från övriga fastigheter på Gårdsvägen. Den senaste 
fastigheten (3:143) tillskapades med detta synsätt så sent som 2008. Även 3:141 är tillskapad 
nyligen. 

Storleken på vår tomt har inget egenvärde, utan vi vill kunna stycka vår tomt och göra två 
fastigheter, varav vi vill bygga ett nytt permanent-bostadshus på den tillskapade nya tomten. För 
att det alls ska vara möjligt att göra detta, begär vi ändring i detaljplanen så att vi får ett område 
på den tillskapade fastigheten utan prickning som tillåter byggnation av vårt tänkta hus. 

Detta är vad ansökan om planbesked gäller. 

Bifogat till ansökan 

Förutom situationsplanen och denna projektbeskrivning bifogar vi även en ritning/skiss på ett hus 
som vi vill uppföra. Vi ritade huset redan 2009 för en annan tomt i Mollösund, men planerna 
realiserades inte den gången. 

Huset blir ett bra permanent-boende samt ansluter väl till byggnationen i övrigt på platsen och är 
tänkt att ligga på en sten-och makadambädd, med hel stengrund som ger god marginal för ev. 
temporära eller tillfälliga höjningar av vattennivåer. · 

Vi har i detta läget endast gjort skisser för såväl hus som fastighetens avstyckning samt det 
tilltänkta husets placering och har för avsikt att återkomma med mer exakta uppgifter när vi vet 
om vår ansökan om ändrat planbesked är uppskattad av byggnadsnämnden. 

Om oss 

Vi har bott i Mollösund sedan nästan 30 år, inne i gamla samhället. Vi har bott här permanent 
2009-2010 samt varit mantalsskrivna 2020-2021. 



l(b) 

Vi har startat Glasscafeet i hamnen samt varit aktiva i Hembygdsföreningen och är delägare i den 
stora bryggan (Piren) i sundet. 

Nu vill vi skapa möjlighet till ett permanent-boende med moderna bekvämligheter samt en mindre, 
mer lättskött tomt. 

Vi hoppas denna önskan kan hörsammas. 

-
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 
I I, I 'J 

VÄSTRA GÖTALAND 

Karta 
2008-08-14 
Ärende 

Fastighetsbestämning berörande Tången 3:7 och 
3:22. Avstyckning från Tången 3:7 och inträde för 
styckningslotten Tången 3:143 i Mollösund ga:3. 
Fastighetsreglering berörande Tången 3:7, 
3:8, 3:22, 3:23 och 3:143. 
Orust kommun 

,~~-

Daniel Mattsson 

Förrättningslantmätare 

. ~ ~ ~ 
: '!ft ~ ,,. 
... , ·• 

EJ SI( i_ENL G 

Aktbilaga KA 

Ärcndcnr: 0082615 

Fastighetsrättslig beskrivning, se aktbilaga BE. 

Teknisk beskrivning se aktbilaga TBE 

Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkarta 
Koordinatsystem: RT ROS 7.5 GON V 64:0 
Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst 

Nya gränser och måttangivelse{m): 

23456-23457=3.62, 23457-23458=3.61, 23458-23459=2.85, 
23459-23460= 2.74, 23460-23461= 6.02, 23461-23462::::: 4.92, 
23462-23463=5.08, 23463-23464=5.19, 23464-23465=5.61, 
23465-23466=3.02 

Bestämda gränser: 23455-23456-23454 

Kartan innehåller detaljer med olika kvalitet. 

Teckenförklaring: 

Traktgräns 

Fastighets gräns 

Ny Fastighctsgräns 

Ny Rättighet 

Gcmcnsamhctsanläggning 

Fastighetsbetcckning 

Ny Fastighetsbeteckning 

figur 

Gränspunki 

Måttangivclse 

Bostadshus 

Uthus 

Väg 
Stenmur 

m 
Il 

~ 
0 
0 

+ 
20 40 

N 

Skala 1:1000 

Akt 1421-1238 
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

VÄSTRA GÖTALAND 

Karta 
2008-08-14 
Ärende 
Fastighetsbestämning berörande Tången 3:7 och 
3:22. Avstyckning från Tången 3:7 och inträde för 
styckningslotten Tången 3:143 i Mollösund ga:3. 
Fastighetsreglering berörande Tången 3:7, 
3:8, 3:22, 3:23 och 3:143. 
Orustkommun 

Daniel Mattsson 
Förrättningslantmätare 

EJ SKALIENL~G 
' !' ; ~ 
:- I' f ~ t ~ 
~ . : . 

Aktbilaga KA 

Ärcndcnr: 0082615 

Fastighetsrättslig beskrivning, se aktbilaga BE. 

Teknisk beskrivning se aktbilaga TBE 

Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkarta 
Koordinatsystem: RT ROS 7.5 GON V 64:0 
Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst 

Nya gränser och måttangivelse(m): 

23456-23457=3.62, 23457-23458=3.61, 23458-23459=2.85, 
23459-23460= 2.74, 23460-23461= 6.02, 23461-23462== 4.92, 
23462-23463=5.08, 23463-23464=5.19, 23464-23465=5.61, 
23465-23466=3.02 

Bestämda gränser: 23455-23456-23454 

Kartan innehåller detaljer med olika kvalitet. 

Teckenförklaring: 
Traktgräns 

fastighctsgräns 

Ny Fastighctsgräns 

Ny Rättighet 

Gcmcnsamhctsanläggning 

Fastighetsbetcckning 

0 

- 12.34 -

[ZIIXI 
EJ [3 

Ny Fastighetsbeteckning 

Figur 

Gränspunkt 

Måttangivelse 

Bostadshus 

Uthus 

Väg 

Stenmur 

rr1 
Il 

~ 
0 
0 

+ 

N 

tank1 pl(Äcer1rlj n,yU hlt? 
Gu/1 ~ ·-1 'cf n A t a vsty ciAn1 n o/ 

Akt 1421-1238 



20_Ledning_ VA_drift_och_underJiå.U 

Teckenförklaring 

Brandpost 

• 

VBP - Brandpost 
vatten 

VSP - Spolpost 
vatten 

Vatten Anordning 

Hydrant - Hydrant 

VLA - Luftventil 
vatten 

VMB
Vattenmätarbrunn 

VfÖ
Tömningsanordning 
vatten 

Vatten Ventil 

VAV-Vatten 
avstängningsventil 

VSV- Vatten 
servis venti I 

VZV -Vatten 
zonventil 

5 0 

Vatten Avgrening 

VKN - Knutpunkt 
Vatten 

Vatten Byggnadsverk 

8 VH R - Högreservoar 

OJ VPU - Tryckstegring 

D WV - Vattenverk 

Vatten Ledningsände 

VPP - Proppad 
vattenledning 

5 10 15 

1:412,65 

Vatten Brunn 

VKA-

0 

Venti !kammare 

VKB
Kopplingsbrunn 
vatten 

VSK
Vattenskyddsbrunn 

20 25 30 35 [m] 
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LANTMÄTERIET 
1.. ,, j 

Fastighet 
Beteckning 

Orust Tången 3:8 

Nyckel: 140178863 

Socken: Mollösund 

Adress 
Adress 

Gårdsvägen 5 

474 70 Mollösund 

Areal 
Område 

Totalt 

Läge, karta 
Område N, E (SVVEREF 99 TM) 

Senaste ändringen 

i allmänna delen 

2018-04-27 

Totalareal 

1875 kvm 

6442359.6 292452.9 

Lagfart 
Ägare 

 

 

 

Köp: 2018-06-25 

Köpeskilling: 3.890.000 SEK 

Avser hela fastigheten 

Överlåten från akt: D-2015-00334515:l 

Tidigare lagfarna ägare 
Tidigare ägare 

 

 

Bouppteckning: 2015-06-14 Andel: 1/1 

Avser hela fastigheten 

Överlåten från akt: 5 7 /262A 

Andel 

1/1 

Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: D-2018-00349114:1 

 

Senaste ändringen i 

inskf'ivningsdelen 

2018-08-06 10:46 

Därav landareal 

1875 kvm 

N, E (SWEREF 99 12 00) 

6439640.5 119345.0 

lnskrivningsdag 

2018-07-09 

lnskrivningsdag 

2015-07-31 

1957-02-27 

Utökad infonnation 

29 april 2021 

Aktualitetsdatum i 

inskrivningsdelen 

2021-04-27 

Därav vattenareal 

Akt 

D-2018-00349114:1 

Akt 

D-2015-00334515: 1 

57/262 



LANTMÄTERIET 
I . 

Tidigare ägare 

adress saknas 

Is ful 

Köp: 1955-07-15 Andel: 1/2 

Överlåten andel: 1/2 Förvärvad av akt: 57 /262A 

 

adress saknas 

Köp: 1955-07-15 Andel: 1/2 

lnsf<rivningsdag 

1957-02-27 

lnskrivningsdag 2006-09-06 Andel 1/2 Akt 06/29784Överlåten från akt 57 /262 

Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: D-2015-00334515 :1 

Lagfartsanmärkning: Namn 06/16252 

Lagfartsanmärkning: ID-nummer kompletterat 06/16252 

Inteckningar, Avtalsrättigheter och Anteckningar 

Fastigheten är gravationsfri. 

Rättigheter 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. 

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum 

2008-09-23 Väg 

Väg 

Väg 

Förmån 

Förmån 

Förmån 

Officialservitut 

Officialservitut 

Officialservitut 

2008-09-23 

2008-09-23 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 
Planer 

Detaljplan: Mollösund lervikshamnen 

Datum 

2004-03-17 

Laga kraft 2004-03-17 

Genomf. start: 2004-03-18 

Genomf. slut: 2014-03-17 

Senast ajourföring: 2013-06-04 

Registrerad: 2005-03-31 

Delområde för andra anm.: Ändrade bestämmelser se(akt 1421-Pl 18) 

Utökad infonnation 

29 ap1il 2021 

Akt 

57/262A 

Akt 

1421-1238.1 

1421-1238.2 

1421-1238.3 

Akt 

1421-P54 

Taxering_~ uppgifter 
-~~----------------------------------

Taxeringsenhet 

Småhusenhet, bebyggd (220) 20977 4-4 

Omfattar hel registerfastighet. 

Taxeringsvärde 

2.375.000 SEK 

Taxerad ägare 

därav byggnadsvärde 

1.065.000 SEK 

Andel 

därav markvärde 

1.310.000 SEK 

Taxeringsår 

2018 

Juridisk form 



g (cJ 

LANTMÄTERIET 
Utökad infonnation 

29 april 2021 

 

 

1/1 

Värderingsenhet småhusmark 3528730 I 

Markvärde Riktvärdeområde 

1.310.000 SEK 1421018 

Strand 

Fysisk person 

Vatten o avlopp Tomtareal 

1 875 kvm (Inte strand eller strandnära) mer än 150 m Kommunalt vatten 

Kommunalt avlopp 

Bebyggelsetyp 

Friliggande 

Värderingsenhet småhusbyggnad 

Byggnadsvärde 

1.065.000 SEK 

Bebyggelsetyp 

Friliggande 

Bostadsyta 

100 kvm 

Nybyggnadsår 

1945 

Under Byggnad 

Nej 

Värdeordning 

Värdefullaste byggnad 

Fastighetsrättsliga förhållanden 

Självständig fastighet 

35288301 

Riktvärdeområde 

1421018 

Total standardpoäng 

25 

Biutrymmesyta 

62kvm 

Till byggnadsår 

f astighetsrättsliga förhållanden 

Självständig fastighet 

Värdeyta 

112 kvm 

Värdeår 

1945 

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. 

Gemensamhetsanläggningar 

Orust Mollösund ga:3 

Samfälligheter 

Orust Tången s:6 

Orust Tången s:7 

Orust Tången s:9 

Orust Tångens: 10 

Andel 

10 

1/144 Mantal 

1/144 Mantal 

0,4386 % 

1/ 144 Mantal 

Ändamål 

Gator, körbara gångvägar, gång-och 

cykelväg, parkeringsplatser för allmän 

parkering, naturområden 

Gångstig 

A vloppsdike 

Holmar och skär 

Båt-och strandplats 
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Kommunförvaltningen 
Charlotte Brännström 
telefon 0304-33 43 05 
e-post: charlotte.brannstrom@orust.se

Beslut om antagande av planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng 
norra gällande fastigheten Röra-Äng 1:35 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra (14-RÖR-1253) 
gällande fastighet Röra-Äng 1:35 enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §. 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för samhällsutveckling fattade 2017-08-16 § 84 beslut om att ge positivt 
planbesked för planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra (14-RÖR-
1253) gällande fastighet Röra-Äng 1:35. 
 
Syftet med planändringen är att öka byggrätten för fastigheten Röra-Äng 1:35 och 
möjliggöra en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, 
möjliggöra bostadsändamål i befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det 
andra bostadshuset. Syftet överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan och 
kommunens översiktsplan 2009. 
 
Plan ändringen var på samråd under perioden 23 juni – 14 juli 2021 och på granskning 
under perioden 19 november – 3 december 2021. Planändringen bedrevs initialt genom 
ett begränsat standardförfarande. I och med att planförslaget inte godkändes av hela 
samrådskretsen, ändrades förfarandet till standardförfarande efter samrådet och följdes 
av ett granskningsskede. Inga nya synpunkter inkom under granskningen. 
 
Den föreslagna planändringen svarar på ett ändamålsenligt sätt mot en önskad 
utveckling av platsen. Syftet med planändringen överensstämmer med gällande 
byggnadsplan 1983-07-17 och utvecklingen stämmer överens med kommunens 
översiktsplan 2009 och program för bostadsförsörjning 2016-06-19. 

Utredning 

Bakgrund 
Röra-Äng 1:35 ligger inom gällande byggnadsplan 1983-07-17 för del av Henån, Äng 
norra. 
 
Ärendet initierades genom att ett planbesked för fastigheten inkom 2017-04-12. Syftet 
med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra 
en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra 
bostadsändamål i befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra 
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bostadshuset. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-08-16 att ge positivt 
planbesked. 
 
Vid utredning om planbesked konstareades att syftet med planändringen 
överensstämmer med syftet för gällande detaljplan byggnadsplan 1982-07-17, att 
utvecklingen överensstämmer med kommunens översiktsplan 2009 och program för 
bostadsförsörjning 2019-06-09 samt berörda riksintressen. 
 
Detaljplanearbetet startades i årsskiftet 2020/2021. Planförslaget innebar att fastighetens 
totala byggrätt ökar, vilket ger byggrätt till befintlig lada som idag saknar byggrätt samt 
möjliggör utbyggnad av befintliga bostadshus på fastigheten. Enligt utlåtande från 
Bohusläns museum har gården ett kulturhistoriskt värde. 
Planförslaget har stämts av med museet och byggnaderna har försetts 
medvarsamhetsbestämmelser. 
 
Planändringen var på samråd under perioden 23 juni till 14 juli 2021. Myndigheter och 
organisationer har tillstyrkt planförslaget. De enskilda intressen som fördes fram emot 
förslaget berörde de boendes utsikts- och ljusförhållanden. Kommunen bedömer att 
planförslaget i tillräcklig utsträckning tillser viktiga enskilda intressen, såsom påverkan på 
utsiktsförutsättningar och ljusförhållanden, varpå inkomna samrådsyttranden inte 
föranlett några korrigeringar av planmaterialet. Planändringen bedrevs initialt genom ett 
begränsat standardförfarande. I och med att planförslaget inte godkändes av hela 
samrådskretsen, ändrades förfarandet till standardförfarande efter samrådet och följdes 
av ett granskningsskede. Inga nya synpunkter inkom under granskningen. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt 
svarar mot en önskad utveckling av platsen, att syftet med planändringen 
överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan 1983-07-17, att utvecklingen 
överensstämmer med kommunens översiktsplan 2009 och program för 
bostadsförsörjning 2016-06-09. 
 
I och med att inga synpunkter på innehållet i planförslaget kom fram under 
granskningen bedömer förvaltningen att planändring av Byggnadsplan för del av Henån, 
Äng norra gällande fastighet Röra-Äng 1:35, kan antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 
Illustrationskarta daterad 2022-01-20 
Granskningsutlåtande daterat 2022-01-20 
 

Beslutet skickas till 
Båtklubben 
Enhet för fritid 
Ekonomienheten 
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ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Rickard Karlsson 
Sektorchef   Planchef
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SKALA 1:300 (A1)

Upprättad 2022-01-20

Rickard Karlsson

Planchef

Planhandlingarna består av:

- Plankarta med bestämmelser, denna handling

- Illustrationskarta

- Planbeskrivning, denna handling

- Grundkarta

PLANKARTA

ANTAGANDEHANDLING

KS/2017:680

Granskning

Antagande

Övriga handlingar:

- Fastighetsförteckning

- Geotekniskt PM

- Volymstudie

2021-06-14 §143

Laga kraft

Byggnadsplan för del av

Henån, Äng norra

Upprättad med standardförfarande

enligt plan- och bygglagen

(PBL 2010:900) i dess lydelse

efter 1 januari 2015

TILLÄGG TILL PLANKARTA

Ändring av

Dnr:

Beslut Instans

2021-11-08 §223

Samråd

KSUS

KSUS

KF

SKALA 1:3000 (A1)

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

Till planändringen hör planhandlingar för underliggande byggnadsplan för del av Henån, Äng norra

(14-RÖR-1253) som fortsätter att gälla. Denna planändring ska därför läsas tillsammans med

underliggande byggnadsplan (14-RÖR-1253).

Syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra Äng 1:35 och möjliggöra en

utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra bostadsändamål i

befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset. Marken är idag

planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är befintlig byggrätt fullt utbyggd och befintlig lada ligger

inom mark som ej får bebyggas. Inom fastigheten finns idag två bostadshus, en lada samt ett uthus.

Planförfarande

Planarbetet bedrivs med s.k. standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut för

samråd och efter justering skickas ut för granskning innan den tas upp för antagande.

Tidigare ställningstaganden

2017-08-16 lämnade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling ett positivt planbesked och gav

sektor samhällsutveckling i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (Byggnadsplan

Geotekniska förhållanden

Enligt framtaget geotekniskt PM, utfört av Bohusgeo AB, 2021-03-01 bedöms stabiliteten vara

tillfredsställande. Utfyllnader och byggnation mellan synligt berg i dagen och mot norra

fastighetsgränsen, bör inte utföras utan att grundläggningsförhållandena och stabiliteten kontrolleras.

Inga särskilda restriktioner med hänsyn till berg och blocknedfall behöver införas. Tillbyggnader bedöms

kunna utföras direkt i mark inom delar med berg eller fyllning på berg. Möjligen kan det finnas fyllning i

anslutning till befintliga byggnader som kan behöva kontrolleras och eventuellt behöva grävas bort.

Mätning av markradon på berg kan med fördel utföras i samband med bygglov på de ytor som avses

bebyggas.

Innebörd och konsekvenser

Planförslaget innebär att fastighetens totala byggrätt ökar, och bestämmelsen som reglerar mark som ej

får bebyggas justeras, vilket gör det möjligt att bygga ut befintliga bostadshus och bygga om ladan.

Samtidigt skyddas gårdens disposition då gårdsytan regleras med prickmark. Bestämmelsen som

reglerar antalet våningar byts ut mot bestämmelse om en högsta nockhöjd för byggnaderna. För att

möjliggöra ytterliga användning av ladan har det i planförslaget även tillkommit ett Z (verksamheter med

begränsad omgivningspåverkan) för de delar av tomten där ladan är placerad. Planförslaget innebär

även att byggnaderna, på grund av deras kulturhistoriska värde, får ett ökat skydd med

varsamhetsbestämmelser. Planändringen medför inga kommunala kostnader.

UTSNITT GÄLLANDE PLAN, 14-RÖR-1253
SKALA 1:500 (A1)

PLANBESTÄMMELSER

Underliggande byggnadsplan för del av Henån, Äng norra

(14-RÖR1253) från 1983 gäller jämsides med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR

Gräns för ändring av detaljplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Övriga beteckningar

Mark som inte får bebyggas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden för tillägget till planbestämmelser är 5 år från det datum

planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR

BESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER

Höjd på byggnader

Antal våningar

Område för bostadsändamål

B

F
Fristående hus

§ 7. Mom 2 På tomtmark som omfattar med F betecknat område får högst 200 m2 bebyggas.

I

Utnyttjandegrad

e

1 

Största byggnadsarea inom planändringen är 350 m

2

. (PBL 4 kap 11 §  )

h

1

Högsta nockhöjd är 8 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

h

2

Högsta nockhöjd är 8,5 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byggnadens exteriör ska underhållas så att dess

kulturhistoriskt värdefulla och tidstypiska särart bevaras och så att byggnadens karaktär inte

förvanskas.  Varsamhet ska särskilt iakttas avseende byggnadens proportioner, takmaterial,

fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig fönster- och dörrsättning.

Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på annat sätt förstörts får den tidigare

byggnaden återuppföras motsvarande befintlig byggnads placering, utformning och utseende.

(PBL 4 kap 16 § punkt 3)

för del av Henån, Äng norra). För området gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1983-07-17 som för gällande

byggrätt anger bostäder. Gällande planbestämmelser reglerar markanvändningen för området till

bostadsändamål i fristående hus på 1 våning, med största byggnadsarea per fastighet till 200 kvm. Bortsett från

byggrätternas yta och gårdsytan mellan bostadshusen, regleras huvuddelen av planområdet med prickmark

vilket innebär att marken ej får bebyggas.

Ansökan bedöms förenlig med kommunens översiktsplan 2009 samt berörda riksintressen.

Befintliga förhållanden

Planområdet omfattar del av fastigheten Röra Äng 1:35, som ligger vid Matrosvägen, i norra delen av Henåns

tätort. Bebyggelsen består av två bostadshus, på vardera 112 och 47 kvm, en lada på 152 kvm och ett uthus.

Ägaren av fastigheten önskar att möjliggöra tre bostäder inom fastigheten varav en inom befintlig lada, med en

total byggrätt för fastigheten på 350 kvm.

Kulturhistoriskt värde

Enligt utlåtande från Bohusläns museum har gården ett kulturhistoriskt värde. Det är en gård som härstammar

från tiden innan Henån växte, och området utgjordes av landsbygd. Husen är förändrade men har en del fina

detaljer kvar som bör skyddas. Ladans pedagogiska syfte är stor då den är viktig för att förstå gårdsmiljön och

bör därför skyddas. Planförslaget har stämts av med ansvarig handläggare på Bohusläns museum.

Siktförhållanden

En volymstudie har tagits fram för att utreda siktförhållanden för bakomliggande fastighet. Planförslaget är

anpassat utifrån att påverkan på havsutsikten för berörd fastighet ska bli begränsad.

Tillbyggnader och komplementbyggnader ska underordnas huvudbyggnad i placering och volym

samt anpassas i arkitektoniskt uttryck. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

Utformning, och uppförande av byggnadsverk

Emelie Göransson

Plankonsult

§ 7. Mom 1 På tomtmark som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad

och ett uthus uppföras. Med uthus förstås här även med huvudbyggnad

sammanbyggd garage- och förrådsdel.

Användningsgräns

Minsta respektive högsta taklutning är 20 och 40 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

Största byggnadsarea på tillbyggnad får vara max 40 % av den befintliga

byggnadens byggnadsarea. (PBL 4 kap 11 §  )

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN, 14-RÖR-1253

20 m1020 4 6 8

Verksamheter (PBL 5 kap 21 § )
Z

Egenskapsgräns

Charlotte Brännström

Planhandläggare
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Upprättad 2022-01-20

ILLUSTRATIONSKARTA

Granskning

Antagande

2021-06-14 §143

Laga kraft

Byggnadsplan för del av

Henån, Äng norra

Upprättad med standardförfarande

enligt plan- och bygglagen

(PBL 2010:900) i dess lydelse

efter 1 januari 2015

Detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans

Samråd

KSUS

KSUS

KF

SKALA 1:300 (A1)

ILLUSTRATIONSKARTA

GRUNDKARTA

SKALA 1:300 (A1)

Planhandlingarna består av:

- Plankarta med bestämmelser

- Illustrationskarta, denna handling

- Planbeskrivning

- Grundkarta, denna handling

- Fortsatt gällande detaljplan, "Byggnadsplan för

del av Henån, Äng norra"

ANTAGANDEHANDLING

Upplysningar

Fastighetsskiktes akutalitet: 2021-11-10

Detaljskiktets akutalitet: 2021-11-10

Skala 1:500 (A3)

Koordinatsystem i höjd: RH2000

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 1200

Kartans standardklass: HMK-2 (HMK KA 2.2.6)

Upprättad av:

Tobias Gustafsson, Mät- och kartingenjör

20 m1020 4 6 8

KS/2017:680

Fastighetsgräns

Bostadshus takkontur fasadkontur

Uthus takkontur fasadkontur

Skärmtak takkontur fasadkontur

Staket /Stängsel

Belysningsstolpe

Vägkant

Gemensamhetsanl.

Ledningsrätt

Servitut

Grundkartebeteckningar

Traktnamn

Koordinatkryss

Gränspunkt

Allmän höjdpunkt

Registernummer

Gemensamhetsanläggning

Rättighetsbeteckning

Kabelskåp

RÖRA-ÄNG

1:89

ga:1

serv. 1421-276.1

Allmän byggnad

Stig

19,9

Häck

Stödmur

Trappa

Lövträd

2

1

2
2

Höjdkurvor

Dike

Stenmur

Strandskydd

Övriga handlingar:

- Fastighetsförteckning

- Geotekniskt PM

- Volymstudie

Bilder från Volymstudie, studerad utsikt från bakomliggande fastighet

Rickard Karlsson

Planchef

Emelie Göransson

Plankonsult

Charlotte Brännström

Planhandläggare

2021-11-08 §223



 

Granskningsutlåtande 
DETALJPLAN FÖR DEL AV RÖRA 

ÄNG 1:35 
Antagandehandling  

 

Orust kommun 
Västra Götalands län 



2 
 

Upprättad den 20 januari 2022 av 
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun 

Diarienummer KS/2017:680 

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden 
19 november 2021 – 3 december 2021.  

Under granskningen har det inkommit 8 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 
kommenteras i detta granskningsutlåtande. Länsstyrelsens yttrande biläggs även som separat bilaga. 

 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna yttranden samt redovisning av 
kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 

 

  



3 
 

SAMMANFATTNING 
Myndigheter och organisationer har inkommit med yttranden. Inga kända sakägare har svarat. Inga 
förändringar krävs av planförslaget. 

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända sakägare 
och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från 
organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats och 
organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.  

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 
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MYNDIGHETER 
 

LÄNSSTYRELSEN 
Yttrande nummer 2.1 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länsstyrelsen. 
 

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, 
strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI 
Yttrande nummer 2.5 

Yttrande över granskningshandling daterad 2021-10-21 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun erhållit rubricerad byggnadsplan 
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings 
och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 
 
Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra Äng 1:35 och möjliggöra 
en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra 
bostadsändamål i befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra 
bostadshuset. 
 
Underlag: 

1 Planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser. Upprättad av 
Bohuskommunernas byggnadskontor och stadsarkitekten i Orust kommun, daterad 
1982-02-08. 
2 Ändring av byggnadsplan för del av Henån, Äng norra. Upprättad av Orust 
kommun, daterad 2021-10-21. 
3 Röra-Äng 1:35, Geoteknik. Upprättad av Bohusgeo AB, daterad 2021-03-01. 
 
SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad byggnadsplan. Yttrandet 
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är daterat 2021-09-03, dnr enligt ovan. I enlighet med det tidigare yttrandet har SGI, från 
geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget.  
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LANTMÄTERIET 
Yttrande nummer 2.4 

 
 Lantmäteriet har inget att erinra mot planhandlingarna i dess nuvarande utseende.  
 

TRAFIKVERKET 
Yttrande nummer 2.6 

Trafikverket har yttrat sig i ärendet i samrådsskedet och hade då inget att erinra. 
Trafikverket bedömer att föreslagen planändring marginellt påverkar statlig  
infrastruktur, och har därför inget att erinra över planförslaget i granskningsskedet. 
 

POLISEN 
Yttrande nummer 2.8 

Lokalpolisen i Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna och har ingen erinran. 

 

 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 
 

VATTENFALL 
Yttrande nummer 2.2   

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom området. Vattenfall Eldistribution 
har inget att erinra. 

 

BOHUSLÄNS MUSEUM 
Yttrande nummer 2.3   

Kulturhistorisk bakgrund  

Fastigheten ingår inte i någon uttagen kommunal kulturmiljö men har som enskilt objekt ändå 
ett kulturhistoriskt värde då den utgör en gård som härstammar från tiden innan Henån växte, 
och området utgjordes av landsbygd. 
  
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv  

Våra synpunkter har beaktats under framtagandet av detaljplanen och vi har inget ytterligare att 
erinra. 

 

ELLEVIO 
Yttrande nummer 2.7  



7 
 

Vi har serviskablar inom planområdet. Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning 
begäras, detta görs via www.ledningskollen.se.  
Vi har inget att erinra mot planändringen. 

Kommentar :  In format ion de lg e s  exploa tören.  

 

KÄNDA SAKÄGARE 
Inga kända sakägare har inkommit med yttranden. 

 

ANDRA ÄN SAKÄGARE 
Inga övriga har inkommit med yttranden. 

 

 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-01-20 KS/2020:1490 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Charlotte Brännström 
telefon 0304-33 43 05 
e-post: charlotte.brannstrom@orust.se

Beslut om antagande av planändring för detaljplan Svanesunds tätort Änghagen 
norra, gällande fastighet Svanesund 3:40 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta planändring av detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra (1421-P93/6) 
gällande fastighet Svanesund 3:¤0, enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §. 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-06-10 § 90 att ge positivt planbesked 
för planändring av detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra, (1421-P93/6) gällande 
fastighet Svanesund 3:40. 
 
Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten samt 
möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset. Syftet överensstämmer med syftet för 
gällande detaljplan och kommunens översiktsplan. 
 
Planändringen var på samråd under perioden 23 juni – 14 juli 2021 och på granskning 
under perioden 19 november – 3 december 2021. Planändringen bedrevs initialt genom 
ett begränsat standardförfarande. I och med att planförslaget inte godkändes av hela 
samrådskretsen, ändrades förfarandet till standardförfarande efter samrådet och följdes 
således av ett granskningsskede. Inga nya synpunkter inkom under granskningen. 
 
Den föreslagna planändringen svarar på ett ändamålsenligt sätt mot en önskad 
utveckling av platsen. 

Utredning 

Bakgrund 
Svanesund 3:40 ligger inom gällande detaljplan Svanesunds tätort. Änghagen norra 
delen, laga kraft 1993-07-01. 
 
Ärendet initierades genom att ett planbesked för fastigheten inkom 2019-03-14. Syftet 
med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten samt 
möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset. Utskottet för samhällsutveckling 
beslutade 2019-06-10 att ge positivt planbesked. 
 
Vid utredning för planbeskedet konstaterades att syftet med planändringen 
överensstämmer med syftet för gällande detaljplan 1993-07-01, att utvecklingen 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-01-20 KS/2020:1490

överensstämmer med kommunens översiktsplan 2009 och program för 
bostadsförsörjning 2016-06-09 samt att området ligger utanför strandskyddat område. 
 
Detaljplanearbetet startades vid årsskiftet 2020/2021. Planförslaget innebär att 
bestämmelsen som reglerar mark som ej får bebyggas minskar vilket möjliggör 
uppförande av ytterligare en huvudbyggnad, vid avstyckning av fastigheten. Byggrätten 
är begränsad i sin placering för att undvika intrång på fornlämning och minimera 
påverkan på havsutsikten för bakomliggande fastighet. Planförslaget innebär att VA-
ledningar kommer att dras igenom fornlämningsområdet, vilket kräver sökning och 
tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har låtit meddela att tillstånd 
kan medges för ingrepp i fornlämning. 
 
Planändringen var på samråd under perioden 23 juni till 14 juli 2021. Planändringen 
bedrevs initialt genom ett begränsat standardförfarande men då planförslaget inte 
godkändes av hela samrådskretsen, ändrades förvarandet till standardförfarande efter 
samrådet och följdes av ett granskningsskede. Inkomna samrådsyttranden föranledde 
endast mindre justeringar av planmaterialet. Inga nya synpunkter inkom under 
granskningen. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt 
svarar mot en önskad utveckling av platsen, att syftet med planändringen 
överensstämmer med syftet för gällande detaljplan (1993-07-01), att utvecklingen 
överensstämmer med kommunens översiktsplan 2009 och program för 
bostadsförsörjning 2016-06-09. 
 
I och med att inga nya synpunkter på innehållet i planförslaget inkom under 
granskningen, bedömer förvaltningen att planändring av detaljplan Svanesunds tätort 
Änghagen norra, gällande fastighet Svanesund 3:40, kan antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 
Illustrationskarta daterad 2022-01-20 
Granskningsutlåtande daterat 2022-01-20 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Sökande 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson 
Sektorchef    Planchef
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Emelie Göransson

Plankonsult

Rickard Karlsson

Planchef

Planhandlingarna består av:

- Plankarta med bestämmelser, denna handling

- Illustrationskarta

- Planbeskrivning, denna handling

- Grundkarta

- Fortsatt gällande detaljplan, "Svanesunds tätort,

Änghagen norra delen"

PLANKARTA

ANTAGANDEHANDLING

KS/2020:1490

Granskning

Antagande

Övriga handlingar:

- Fastighetsförteckning

- Geotekniskt PM

- Volymstudie

2021-06-14 §142

Laga kraft

Svanesunds tätort,

Änghagen norra

Upprättad med begränsat

standardförfarande

enligt plan- och bygglagen

(SFS 2010:900)  5 kap 38 §.

Ändring av detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans

Samråd

KSUS

KSUS

KF

PLANBESTÄMMELSER

Underliggande detaljplan Svanesunds tätort, Änghagen norra

(1421-P93/6) från 1993 gäller jämsides med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR

Gräns för ändring av detaljplan

Egenskapsgräns

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

UTNYTTJANDEGRAD

Marken får inte bebyggas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden för tillägget till planbestämmelser är 5 år från det datum planen vinner laga

kraft. (PBL 4 kap 21 §)

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR

BESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER

SKALA 1:200 (A1)

TILLÄGG TILL PLANKARTA

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN, 1421-P93/6

UTSNITT GÄLLANDE PLAN, 1421-P93/6

Fornlämning (skraffering) och fornlämningsområde (röd linje) samt

gräns för planändring (svart linje)

SKALA 1:5000 (A1)

SKALA 1:500 (A1)

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

Till planändringen hör planhandlingar för underliggande detaljplan Svanesunds tätort, Änghagen norra

(1421-P93/6) som fortsätter att gälla. Denna planändring ska därför läsas tillsammans med underliggande

detaljplan (1421-P93/6).

Syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt

möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset. Marken är idag planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är

befintlig byggrätt fullt utbyggd och resten av fastigheten får ej bebyggas. Inom fastigheten finns idag ett

bostadshus samt fem komplementbyggnader.

Planförfarande

Planarbetet bedrivs med s.k. standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut för samråd och

efter justering skickas ut för granskning innan den tas upp för antagande.

Tidigare ställningstaganden

2019-06-10 lämnade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling ett positivt planbesked och gav sektor

samhällsutveckling i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (Svanesunds tätort, Änghagen norra). För området

gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1993-07-01 som för gällande byggrätt anger bostäder. Gällande

planbestämmelser reglerar markanvändningen för området till bostadsändamål i friliggande hus, med största

byggnadsarea per fastighet till 250 kvm. Byggnadshöjden regleras till 4,6 m. Bortsett från byggrättens yta samt ett

område längs med angränsande väg som regleras med kryssmark, regleras huvuddelen av planområdet med

prickmark vilket innebär att marken ej får bebyggas.

Fastigheten Svanesund 3:40 är stor i relation till omkringliggande fastigheter. Att uppföra ett nytt hus och stycka

av fastigheten bedöms möjlig med hänsyn till bebyggelsestrukturen i området.

Ansökan bedöms förenlig med kommunens översiktsplan 2009 samt gällande detaljplan då syftet är att tillskapa

byggrätt för bostadshus inom befintligt bostadsområde.

Befintliga förhållanden

Planområdet omfattar del av fastigheten Svanesund 3:40 som ligger vid Farlösvägen, i norra delen av

Svanesunds tätort. Fastigheten är på ca 1,2 ha, och bebyggelsen består av ett mindre bostadshus och fem

komplementbyggnader. Ägaren av fastigheten önskar möjligheten att stycka av sin fastighet samt att den

avstyckade delen medgör för en byggrätt om 250 kvm.

HÖJD PÅ BYGGNADER

Högsta nockhöjd är 37 meter över angivet nollplan, enligt höjdsystem RH2000.

( PBL 4 kap 16 § punkt 1)

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven höjd får, där

byggnadsnämnden så prövar lämpligt, mindre takkupor uppföras.

Bostäder

B

fril

Endast frilligande hus. Huvudbyggnad skall placeras minst 4,0 meter från tomtgräns.

Garage eller annan uthusbyggnad skall placeras minst 1,5 meter från tomtgräns.

e

3

Största byggnadsarea per fastighet 250 m

2

UTFORMNING

Sprängning för husbyggnation medges endast för varsam inpassning i terräng. (4 kap 10 §  PBL)

h

1

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

00-00

Minsta resp. högsta taklutning i grader.

Högsta byggnadshöjd för uthus/garage är 3,0 meter.

Högsta takvinkel är 38 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )
o

2

Högsta taklutning för uthus/garage är 27 grader.

Bef. byggnad som vid lagakraftvinnandet har från bestämmelsen avvikande takvinkel

får byggas om och till med befintlig takvinkel.

Vind får ej inredas i byggnad med suterrängvåning.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Bygglov får inte lämnas förrän vatten- och avloppsanläggningar är utbyggda inom

aktuellt område.

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.

20 m1020 4 6 8

Geotekniska förhållanden

Enligt framtaget geotekniskt PM, utfört av Bohusgeo AB i januari 2021, bedöms släntstabiliteten vara

tillfredsställande, och risk för berg eller blocknedfall bedöms ej föreligga. Efter sprängning ska slänt sydväst om

planområdet rensas och kvarstående slänter ska göras långsiktigt stabila. Beroende på grundläggningsnivå och

grundläggningssätt kan behov finnas av att utreda byggnadsläget i ett senare skede. Mätning av markradon bör

utföras på plats i samband med grundläggning.

Siktförhållanden

En volymstudie har tagits fram för att utreda siktförhållanden för bakomliggande fastighet. Planförslaget är

anpassat utifrån att påverkan på havsutsikten för berörd fastighet ska bli begränsad. Detta säkerställs genom

byggrättens placering.

Fornminnen

I direkt anslutning till planområdet finns en känd fornlämning. Inom fornlämningen får inte byggnader uppföras,

och vid ingrepp i fornlämningsområdet krävs sökning och tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen.

Innebörd och konsekvenser

Planförslaget innebär att bestämmelsen som reglerar mark som ej får bebyggas minskar vilket möjliggör

uppförande av ytterligare en huvudbyggnad vid avstyckning av fastigheten. Byggnadens omfattning regleras

genom största tillåten byggnadsarea, högsta tillåten nockhöjd och genom ett intervall för tillåten takvinkel.

Byggrätten är begränsad i sin placering för att undvika intrång på fornlämning och minimera påverkan på

havsutsikten för bakomliggande fastighet. Planförslaget innebär att byggrätt för befintligt bostadshus inskränks i

söder, också med anledning av att minimera påverkan på havsutsikt för bakomliggande fastighet. Planförslaget

innebär att VA-ledningar kommer att dras igenom fornlämningsområdet, vilket kräver sökning och tillstånd enligt 2

kap 12 § kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har låtit meddela att tillstånd kan medges för ingrepp i fornlämning.

Planändringen medför inga kommunala kostnader.

Angöring föreslås ske från befintlig väg, som ingår i Svanesund ga:1. Fastigheten kommer att anslutas till

gemensamhetsanläggningen, och exploatören ansvarar för anmälan till aktuell vägförening. Möjlig yta för

parkering samt möjlig fastighetsgräns och dragning av VA-ledning redovisas i illustrationskarta. Fastigheten

kommer anslutas till befintligt kommunalt VA. Anslutning föreslås ske öster om befintligt bostadshus och nyttja

befintliga VA-ledningar för Svanesund 3:40, för att undvika intrång i fornlämningen.

Fastighetsrättsliga frågor

Rätt till utfart, parkering och VA bör lösas vid kommande avstyckningsförrättning. Detta servitut kan komma att

belasta fastigheten Svanesund 3:40.

Lägsta takvinkel är 27 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )
o

1

Charlotte Brännström

Planhandläggare

2021-11-08 §222
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Upprättad den 20 januari 2022 av 
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun 

Diarienummer KS/2020:1490 

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under 
tiden 19 november 2021 – 3 december 2021. 

Under granskningen har det inkommit 8 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 
kommenteras i detta granskningsutlåtande. Länsstyrelsens yttrande biläggs även som separat 
bilaga. 

 

LÄSINSTRUKTIONER 
Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 
samrådsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 
anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 
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SAMMANFATTNING 
Myndigheter och organisationer har inkommit med yttranden. Inga kända sakägare har svarat. 
Inga förändringar krävs av planförslaget. 

Bohusläns Museum har inkommit med upplysningen att avstyckning samt nybyggnation kan 
komma att beröra en fornlämning L L1968:603 därmed bör Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
kontaktas, som avgör och beslutar om fornlämningar enligt kulturmiljölagen. 

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända 
sakägare och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. 
Yttranden från organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har 
sammanfattats. 

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk 
form. 

 

YTTRANDEFÖRTECKNING 
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MYNDIGHETER 
 

LÄNSSTYRELSEN 
Yttrande  nummer 2.8 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länsstyrelsen.  
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• mellankommunal samordning blir olämplig. 
• miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet eller 
• till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 

översvämning, erosion) 
 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI 
Yttrande  nummer 2.6 

Med de klargöranden som skett och införda förtydliganden i planhandlingarna, har SGI inget 
att erinra mot fortsatt planläggning gällande ”Ändring av detaljplan för Svanesunds tätort, 
Änghagen norra”. 

 
 
LANTMÄTERIET 

Yttrande  nummer 2.2 

 Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget i dess nuvarande utseende. 

 

TRAFIKVERKET 
Yttrande  nummer 2.5 

Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet och hade då inget att erinra över planförslaget. 
Trafikverket har fortsatt inget att erinra över planen. 

 

POLISEN 
Yttrande  nummer 2.7 
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Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har ingen erinran.  
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 
 

VATTENFALL 
Yttrande  nummer 2.1 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom området. Vattenfall Eldistribution har 
inget att erinra. 

 

ELLEVIO 
Yttrande  nummer 2.3 

Ellevio har en serviskabel inom planområdet. Vid eventuella schaktningsarbeten ska 
kabelutsättning begäras, detta görs via www.ledningskollen.se.  
Ellevio har inget att erinra mot planändringen. 

Kommentar :  In format ion de lg e s  exploa tören.  

 

BOHUSLÄNS MUSEUM 
Yttrande  nummer 2.4 

Avstyckning sam nybyggnation kan komma att beröra en fornlämning L L1968:603 därmed 
bör ni kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet som avgör och beslutar om fornlämningar 
enligt kulturmiljölagen. 

Kommentar :  In format ion de lg e s  exploa tören.  
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KÄNDA SAKÄGARE 
Inga sakägare har inkommit med yttranden. 

 

ANDRA ÄN SAKÄGARE 
Inga övriga har inkommit med yttranden. 

 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-01-20 KS/2018:882 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Klara Sjögren Holtz 
telefon 0304-33 43 62 
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Beslut om samråd för planändring av detaljplan för ekoby gällande fastighet 
Krossekärr 2:2 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 
Godkänna planändring för detaljplan lagakraftvunnen 2005-10-06 gällande fastighet 
Krossekärr 2:2 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om planbesked för fastigheten inkom 2018-06-19. Planändringen syftar till att 
möjliggöra 5-7 nya bostäder. Syftet överensstämmer med syftet för gällande detaljplan.  
Planområdet är en del av fastigheten Krossekärr 2:2, som ligger i Ekobyn Utsikten. 
2018-12-13 beslutade utskottet för samhällsutveckling att ge positivt planbesked för 
planändringen. Marken är idag huvudsakligen planlagd för odling. Ytan som i förslaget 
tas i anspråk av bostäder utgör en marginell del av ekobyns totala odlingsmöjlighet och 
bedöms ha en liten påverkan på byns möjligheter till lokal livsmedelsförsörjning. 
Ekobyn har en enskild VA-anläggning. En ny BDT-anläggning planeras, vilken kommer 
att ta höjd för nytillkomna bostäder. Egen vattenförsörjning ska ordnas inom området 
med djupborrad brunn och varje fastighet ska anlägga sluten tank för toalettavlopp. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt 
svarar mot en önskad utveckling av platsen och att planförslaget kan gå ut på samråd 
enligt reglerna för begränsat standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap 
18 §) 

Utredning 
Planområdet är en del av fastigheten Krossekärr 2:2, som ligger i Ekobyn Utsikten på 
nordöstra Orust. Idag bor ca 25 personer åretrunt och ca 10 personer som 
deltidsboende/fritidsboende i byn. Området omfattas idag av ”Detaljplan för Ekoby ”, 
laga kraft 2005-10-06. Syftet med planändringen är att möjliggöra bostadsbebyggelse för 
5-7 nya bostäder inom fastigheten Krossekärr 2:2. Syftet med planändringen 
överensstämmer med syftet för gällande detaljplan.  
 
Ytan som i förslaget tas i anspråk av bostäder är idag planlagd för odling, men utgör en 
marginell del av ekobyns totala odlingsmöjligheter och bedöms därför ha liten påverkan 
på byns möjligheter till lokal livsmedelsförsörjning. 
 
Egen vattenförsörjning för hushåll och bevattning ska ordnas inom området med 
djupborrad brunn. Avloppsledning för BDT-vatten finns framdraget inom aktuellt 
område med en anvisad påkopplingspunkt för föreslagna bostäder. En ny BDT-



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-01-20 KS/2018:882

anläggning planeras, vilken kommer att ta höjd för nytillkomna bostäder. Varje fastighet 
ska anlägga sluten tank för toalettavlopp inom egen fastighet. Snålspolande toalett ska 
användas. Planändringen kommer inte innebär något ökat utsläpp till Grindsbyvattnet, i 
och med att toalettavloppet från ny bebyggelse ska tas omhand genom sluten tank samt 
genom att planerad BDT- vattenreningsanläggning medför en effektivare rening.  
 
Föreslagen bebyggelses omfattning regleras genom största tillåtna byggnadsarea, högsta 
tillåten nockhöjd och största och minsta tomtstorlek. 
 
Planförslaget innebär att fastighetens totala byggrätt ökar, när bestämmelsen som bl.a. 
reglerar odlingsmark, ändras till mark med bostadsändamål. Denna ändring innebär att 
andelen hårdgjord yta ökar, vilket kommer att påverka markens dagvattenflöden. Dessa 
ökade flöden bedöms kunna omhändertas inom planområdet. Planförslaget innebär 
även att befintligt dike kommer att flyttas och/eller kulverteras, vilket kräver tillstånd 
från Länsstyrelsen. 
 
Enligt framtaget geotekniskt PM, bedöms marken inte kunna påföras någon last utan att 
riskera att orsaka långtidssättningar. Planen reglerar att laster från planerad byggnation 
samt eventuella markhöjningar intill planerad byggnation kompenseras fullt med 
lättfyllning. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt 
svarar mot en önskad utveckling av platsen. Planändringsförslaget har utrett platsens 
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade. Förvaltningen 
bedömer att planändringsförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för begränsat 
standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap 18 §) vilket innebär att 
planprocessen kan utesluta granskning vid skriftligt godkännande av samtliga i 
samrådskretsen. Vid fallet att någon eller några i samrådskretsen inte godkänner 
planändringen fortsätter planändringen enligt ett standardförfarande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20, denna handling 
Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 
Illustrationskarta daterad 2022-01-20 
Gällande detaljplan, 1421-P63 daterad 2005-10-06 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Sökande 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson 
Sektorchef
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upprättad 2022-01-20

Rickard Karlsson

Planchef

Planhandlingarna består av:

- Plankarta med bestämmelser, denna handling

- Illustrationskarta

- Planbeskrivning, denna handling

- Grundkarta

PLANKARTA

SAMRÅDSHANDLING

123 - 456

Granskning

Antagande

Övriga handlingar:

-Fastighetsförteckning

-Geoteknisk utredning

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx

Laga kraft

Ekoby

Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl.

Orust kommun, Västra Götalands län

Upprättad med standardförfarande

enligt plan- och bygglagen

(PBL 2010:900) i dess lydelse

efter 1 januari 2015

Detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx

Samråd

KSUS

KSUS

KF

SKALA 1:400 (A1)

TILLÄGG TILL PLANKARTA

SKALA 1:5000 (A1)

UTSNITT GÄLLANDE PLAN, 1421-P63
SKALA 1:1000 (A1)

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN, 1421-P63

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

Till planändringen hör planhandlingar för underliggande Detaljplan för Ekoby (1421-P63) som

fortsätter att gälla. Denna planändring ska därför läsas tillsammans med underliggande

detaljplan (1421-P63) .

Syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen är att möjliggöra bostadsbebyggelse för 5-7 nya bostäder på

fastigheten Krossekärr 2:2 i ekobyn Utsikten. Bostadsbebyggelsen föreslås utgöras av

hyresrätter i mindre flerfamiljshus, samt en fristående villa. Marken är idag huvudsakligen

planlagd som odling, odlingslotter.

Planförfarande

Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande vilket innebär att beslut om antagande

av planändring kan ske direkt efter samråd, förutsatt att alla i samrådskretsen har gett ett aktivt

godkännande.

Tidigare ställningstaganden

2018-12-13 lämnade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling ett positivt planbesked

och gav sektor samhällsutveckling i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (Detaljplan för

Ekoby).

För området gäller en detaljplan lagakraftvunnen 2005-10-06. Gällande planbestämmelser

reglerar markanvändningen för området till Odling, odlingslotter, Område för avloppsrening,

Samlingslokaler, service, Kontor, verksamhetslokaler samt Naturmark,.Marken ska även vara

tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

Ansökan bedöms förenlig med kommunens översiktsplan 2009 samt berörda riksintressen.

Dagvatten

Omhändertagande av dagvatten föreslås ske i öppna diken på kvartersmark. Vid behov kan

vatten från skyfall samlas i en damm i sydöster om planområdet, vilket möjliggörs i befintlig

plan, och därefter ledas vidare i befintlig bäck. Delar av befintlig bäck, som hanterar vatten

norr om planområdet, föreslås ledas om i kulvert och/eller öppen dagvattenhantering längs

med planområdets östra gräns, enligt illustration, och ansluta till befintligt dike söder om

planområdet. Denna dagvattenlösning skall kunna hantera 100-års regn. Ny bebyggelse ska

hålla ett avstånd på minst 1 meter från kulvert och 2 meter från släntkrön på öppen

dagvattenhantering. Utformning av dagvattenlösning ska ske i dialog med Lilla Krossekärrs

samfällighetsförening. Eventuella åtgärder avseende dikets funktion bekostas av exploatören.

Geotekniska förhållanden

Enligt framtaget geotekniskt PM, utfört av Bohusgeo AB, 2021-10-06, utgörs marken av lera.

På grund av lerans egenskaper bedöms marken inte kunna påföras någon last utan att

riskera att orsaka långtidssättningar. Med ledning av detta föreslås att laster från planerad

byggnation samt eventuella markhöjningar intill planerad byggnation kompenseras fullt med

lättfyllning. Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på mark, förutsatt

att lastkomplensation utförs. Släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande. Eftersom

jordlagren under planerade byggnader utgörs av lera med en mäktighet på mellan ca 5 och 7

m bedöms marken kunna klassas som lågradonmark.

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett maxdjup av 2 m för tillfälliga

schakter med kort varaktighet. Eventuella djupare schakter bör kontrolleras så att de uppnår

erforderlig stabilitet innan schakt utförs. Vid schakt under grundvattennivån, i samband med

nederbörd eller vid riklig vattentillrinning kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd

erfordras. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas.

Befintliga förhållanden

Planområdet är en del av fastigheten Krossekärr 2:2, som ligger i Ekobyn Utsikten. Ekobyn

består idag av 17 tomter och utbyggda vägar, ett kretsloppsbaserat Va-system och vissa

gemensamma byggnader. Planområdet, placerat på en central plats på fastigheten består

idag i huvudsak av odling. På denna plats önskar ekobyn uppföra två bostadshus för

hyresrätter samt en fristående villa, och till dessa bostäder, tillhörande komplementbyggnader.

Bostäderna föreslås uppföras på 2-4 nya fastigheter.

Va, vägar, parkering, avfall, el

Egen vattenförsörjning för hushåll och bevattning ska ordnas inom området med djupborrad

brunn. Avloppsledning för BDT-vatten finns framdraget inom aktuellt område med en anvisad

påkopplingspunkt för alla nya bostäder. Befintliga BDT-ledningar korsar idag planområdet.

Den nya bebyggelsen föreslås anpassas efter ledningsdragningarna. En ny BDT-anläggning

planeras att anläggas, vilken kommer att ta höjd för nytillkomna bostäder.

Lilla Krossekärrs Samfällighetsförening driver och underhåller, förutom ekobyns vatten- och

avloppsanläggning, även ekobyns vägar, parkeringsplatser och utrymme för källsorterat avfall.

Varje fastighetsägare erhåller ett andelstal i gemensamhetsanläggningen.

Samfällighetsföreningen tillser att anläggningarna upprätthåller den standard som krävs med

avseende på myndigheters tillstånd och krav.

Varje tomt skall kunna angöras med bil vid behov. Parkeringsplats om ca 8 nya p-platser för

de nya bostäderna skall anläggas norr om befintligt förråd, väster om angöringsvägen. Denna

nya parkeringsplats föreslås bli en del av Lilla Krossekärrs Samfällighetsförening. Tillgänglig

parkeringsplats ska kunna tillskapas på den egna tomten vid behov.

El till området skall dras från transformatorstation med 400V kabel. Ellevio har ett flertal

ledningar inom planområdet. Delar av dessa ledningar kommer att behöva flyttas, andra

säkras med u-område i detaljplanen.

PLANBESTÄMMELSER

Underliggande Detaljplan för Ekoby (1421-P63) från 2005 gäller jämsides

med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR

Gräns för ändring av detaljplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden för tillägget till planbestämmelser är 5 år från det datum

planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR

BESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER

Utnyttjandegrad

Utformning, utförande

Egenskapsgräns

Odling, odlingslotter
L

2

Tranformatorstation

E

1

g
Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

Komplementbyggnader, garage, bastu och

vattenreningscentral får ha en byggnadshöjd på maximalt 3 m.

Byggnader skall utföras radonskyddade.

Utomhusbelysning skall anordnas så att störande ljus inte når bostäder.

h

1

Högsta nockhöjd är 10 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

p

3

Huvudbyggnad skall placeras minst 2 m och komplementbyggnad minst 1

m, från gräns mot granntomt eller allmän plats.  (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Bostäder (PBL 4 kap 5 § )
B

Sammanbyggd byggnad i gemensam tomtgräns får inte överskrida 170 m

2

.

Utöver största byggnadsarea får växthus upp till 25 m

2

 sammanbyggas

med huvudbyggnad.

Bygglov krävs inte för tillbyggnad till huvudbyggnad om tillbyggnaden ej

överstiger 20 m

2

 byggnadsarea samt för komplementbyggnad på max 20 m

2

.

Bygglov krävs inte för växthus sammanbyggt med huvudbyggnad om

växthuset ej överstiger 20 m

2

 byggnadsarea. Bygglov krävs ej heller för

solpaneler på tak. Ovanstående gäller inom ramen för angiven byggrätt.

Tillåtna tomtstorlek är minst 500 kvm och störst 1500 kvm.

e

6

000
Största byggnadsarea i m

2

, varav 25 m

2

 får byggas som

komplementbyggnad. 
(PBL 4 kap 11 §  )

h

2 

Högsta nockhöjd är 7 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

C

Samlingslokaler, service

KJ

Kontor, verksamhetslokaler

rotzon/markbädd Anläggning för rening av avloppsvatten.

Område för avloppsrening

E

2

q

3

Värdefull gårdsbebygglese. 3:10 PBL skall beaktas.

e

3

Största byggnadsarean per tomt är 155 m

2

, varav 25 m

2

 får byggas som

komplementbyggnad.

Naturmark

NATUR

Marken får inte förses med byggnad. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

u

Markreservat för underjordiska ledningar. 
(PBL 4 kap 11 § 

punkt 1

)

Användningsgräns

Laster från planerad byggnation samt eventuella markhöjningar intill planerad byggnation ska

kompenseras fullt med lättfyllning.

Parkering (PBL 4 kap 5 § )
P

Innebörd och konsekvenser

Planförslaget innebär att fastighetens totala byggrätt ökar, när bestämmelsen som bl.a.

reglerar odlingsmark ändras till mark med bostadsändamål. Denna ändring innebär att den

hårdgjorda ytan ökar, vilket kommer att påverka markens dagvattenflöden. Dessa ökade

flöden bedöms kunna omhändertas inom planområdet. Planförslaget innebär även att

befintligt dike kommer att flyttas och/eller kulverteras, vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Planförslaget innebär en möjlighet till avstyckning av fastigheten Krossekärr 2:2 med 2-4 nya

fastigheter. Dessa nya fastigheter kommer att anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning,

genom vilken utfart, parkering och VA löses.

Byggnadernas utformning regleras genom högsta tillåtna nockhöjd. Byggnadernas omfattning

regleras genom största tillåtna byggnadsarea samt genom att tillåten tomtstorlek är minst 500

kvm och störst 1500 kvm. Byggnaderna föreslås placeras längs gårdsvägen, med uteplatser

åt söder. Ytan som i förslaget ianspråktas av bostäder är idag avsedd för odling, men utgör

en marginell del av ekobyns totala odlingsmöjligheter och bedöms därför ha liten påverkan på

ekobyns möjligheter till lokal livsmedelsförsörjning. För att kompensera för detta möjliggörs i

planförslaget odling på mark som i gällande plan är yta för avloppsrening.

Parkering möjliggörs, förutom tillgänglig parkering inom den egna fastigheten, på en

gemensam parkeringsplats söder om befintlig transformatorstation. Delar av ytan för

Parkering ligger idag inom mark som är planlagd för Natur. Gemensamhetsanläggningen

kommer, med bakgrund av detta, att omprövas genom en förrättning.

Planändringen medför inga kommunala kostnader.

Emelie Göransson

Plankonsult

Charlotte Brännström

Planhandläggare
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KROSSEKÄRR

Planhandlingarna består av:

- Plankarta med bestämmelser,

- Illustrationskarta, denna handling

- Planbeskrivning

- Grundkarta, denna handling

PLANKARTA

SAMRÅDSHANDLING

123 - 456

Granskning

Antagande

Övriga handlingar:

-Fastighetsförteckning

-Geoteknisk utredning

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx

Laga kraft

P:\VSU\PLAN\MALLAR\AutoCAD\AutoCAD Plankarta Mall\AutoCAD Mall tillhörande filer\Orust_logotyp_RGB.png

Ekoby

Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl.

Orust kommun, Västra Götalands län

Upprättad med standardförfarande

enligt plan- och bygglagen

(PBL 2010:900) i dess lydelse

efter 1 januari 2015

Detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx

Samråd

KSUS

KSUS

KF

SKALA 1:300 (A1)

ILLUSTRATIONSKARTA

GRUNDKARTA

SKALA 1:300 (A1)

20 m1020 4 6 8

Illustrationskartan visar endast en möjlig utformning av planområdet.

upprättad 2022-01-20

Rickard Karlsson

Planchef

Emelie Göransson

Plankonsult

Charlotte Brännström

Planhandläggare
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