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15 ÅTGÄRDER

Här redovisas ett antal åtgärder, som kommunen avser att vidta för att genom-
föra översiktsplanens intentioner. Åtgärderna skall beaktas av ansvarig för-
valtning och nämnd i samband med det årliga budgetarbetet.

15.1 FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER

För Henåns och Svanesunds centrala delar skall fördjupade översiktsplaner 
utarbetas. När det gäller Henån bör denna fördjupningsdel kompletteras med 
en tra� knätsanalys.

15.2 MARKKÖP, DETALJPLANER

För att genomföra översiktsplanens intentioner om utveckling av samhälls-
områdena krävs bl.a. markköp och/eller fortsatt detaljplanering. Detta gäller 
främst:

•  Ellös
•  Gullholmen/Härmanö
•  Henån
•  Hälleviksstrand
•  Kungsviken
•  Mollösund
•  Stocken
•  Svanesund
•  Varekil

15.3 OMRÅDEN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE

Kommunen avser att genomföra en övergripande analys av VA-situationen i 
fritidsbebyggelseområdena. Möjliga förbättringsåtgärder skall studeras.

15.4 HAVSBRUKSPLAN

Kommunen avser att göra en översiktlig inventering av vilka områden som 
är lämpliga att utveckla för vattenbruk. I detta arbete skall olika intressekon-
� ikter närmare analyseras.
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15.5 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR SAMT 
RIDSTIGAR

Översiktsplanen redovisar förslag till utbyggnad av gång- och cykelvägar 
utanför samhällena. Kommunen skall på olika sätt arbeta för att hitta olika 
� nansieringsmöjligheter för detta utbyggnadsprogram. Möjligheterna att i 
samband med detta anlägga ridstigar skall också studeras.

Kommunen skall också genomföra en studie av hur be� ntliga småvägar kan 
knytas samman i ett sammanhängande cykel- och ridvägsystem och vilka 
kompletteringsåtgärder som härvid behövs.

15.6 GEOTEKNIK

Statens geotekniska institut, SGI, har genomfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning för delar av Orust. Tre områden har härvid identi� erats som 
riskområden:

•  Område i Henån längs ån
•  Område i Ellös vid hamnen
•  Område i Kungsviken

Kommunen avser att i fortsatta utredningar i samråd med SGI närmare kart-
lägga eventuellt behov av förstärkningsåtgärder.

15.7 HAVSHÖJNING

Osäkerheter kring framtida ändringar av havsnivån på grund av klimatför-
ändringarna medför ett behov av aktuella underlag för havsnära fysisk plane-
ring och åtgärder gällande be� ntlig bebyggelse och infrastruktur. 

Kommunen avser därför att ta fram Orustspeci� ka beräkningar av framtida 
medel- och högvattennivåer samt föra en kontinuerlig dialog med exempelvis 
SMHI i frågan. 

Kommunen avser också utreda vilka åtgärder som är mest lämpliga för att 
skydda/hantera havsnära be� ntlig bebyggelse och infrastruktur vid havshöj-
ningar.
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