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4  ALLMÄNNA INTRESSEN -
SAMHÄLLSUTBYGGNAD

4.1 ÖVERGRIPANDE 
BEBYGGELSESTRUKTUR

Fortsatt bebyggelseutveckling i kommunens olika delar 
Orust är en utpräglad landsbygdskommun. Drygt 60 procent av befolkningen 
bor utanför vad man statistiskt oftast de� nierar som tätort (ort med � er än 200 
invånare), vilket innebär att Orust har den näst största andelen landsbygd-
befolkning av Sveriges kommuner. Fortfarande sker en stor del av nybygg-
nationen utanför tätorterna. De senast tio åren är det fram för allt på lands-
bygden som det skett en viss befolkningsökning. Befolkningsförändringarna 
för tätorterna respektive landsbygden mellan åren 1995 och 2005 framgår av 
nedanstående tabell.

1995 2000 2005 Förändring

Tätorter 5760 5546 5589 -171

Glesbygd 9475 9477 9599 124

Totalt 15 235 15 160 15188 -47

Någon stor och självklar centralort � nns inte. Henån, som är kommuncen-
trum, har omkring 2 000 invånare. Ellös och Svanesund, som fungerar som 
servicecentra i sina respektive kommundelar, har cirka 1 200 respektive 
1 800 invånare.

Även Hälleviksstrand, Mollösund och Varekil är tätorter enligt de� nitionen 
ovan. Övriga orter har mindre än 200 invånare och räknas därför inte som 
tätorter enligt SCB:s de� nition.

I stort sett hela Orust i övrigt kan beskrivas som en levande landsbygd. Större 
obebyggda områden är endast, förutom vissa kustpartier, utmarksområden 
som t.ex. Storehamn, Kultehamn och Rämmedalen.

Kommunen ser de positiva kvaliteter som ett landsbygdsboende kan innebära 
som något man vill värna om och utveckla. Visserligen kan ett utspritt boende 
innebära ett ökat transportbehov och ett större bilberoende i jämförelse med 
om man koncentrerar boendet i högre grad till de större tätorterna. Det kan 
även innebära högre kommunala kostnader för t.ex. skolskjuts, hemtjänst och 
annan service. Kommunen ser ändå den valfrihet, som möjligheten att kunna 
bygga och bo på landet innebär, som en så värdefull kvalitet att det överväger 
de transportmässiga och kostnadsmässiga nackdelarna.

Med utgångspunkt från målet att bygga det hållbara samhället kan ett utspritt 
boende innebära både för- och nackdelar. Konsumtionen av fossila bränslen 
för främst transporter ökar. Samtidigt ger ofta landsbygdsboendet större möj-
lighet att utnyttja t.ex. lokalt producerad biobränsle (ved, � is etcetera) än ett 
tätortsboende. Ett ökat landsbygdsboende innebär sannolikt också ett ökat 
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incitament att hålla landskapet öppet. Troligen ökar det också efterfrågan på 
lokalt producerade livsmedel och olika former av husbehovsodling.

All nybyggnation på landsbygden skall ske med hänsyn till Orust stora natur- 
och kulturvärden och placeras så att landskapsbilden inte påverkas negativt.

Kommunen har som ambition att skapa goda utvecklingsförutsättningar i alla 
delar av kommunen. För att en kommundel skall fungera bra som boplats sätt 
krävs:

•  Tillgång till attraktiva bostäder i varierande prislägen och med olika upp-
låtelseformer

•  Tillgång till en bra arbetsmarknad med ett varierat utbud av arbetstillfällen 
inom rimligt avstånd

•  Tillgång till olika former av samhällelig och kommersiell service
•  Tillgång till orörd natur och ett utbud av olika fritids- och kulturaktiviteter
•  Bra kommunikationer

För Orust del skulle man dessutom kunna tillägga, åtminstone för kustzonen, 
tillgång till båtplats och sjöbod.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunens strategi för att skapa goda utvecklingsförutsättningar inom 
alla kommundelar kan i korthet sammanfattas enligt följande: 

Service
För att uppnå ett rimligt serviceutbud i alla kommundelar krävs en kon-
centration av servicen. Utvecklingen inom de � esta servicefunktioner har 
gått och går fortfarande mot allt färre och allt större enheter. Det innebär 
att det knappast � nns underlag för att upprätthålla en god servicenivå på 
mer än en plats inom var och en av de tre kommundelarna (se nedan). 
Kommunens ambition är därför att försöka bibehålla och om möjligt 
stärka serviceutbudet i Henån, Ellös och Svanesund. Samtidigt vill kom-
munen försöka värna om och stödja den närservice, främst i form av dag-
ligvarubutiker, som fortfarande � nns kvar utanför de tre serviceorterna.

Näringsliv
Förutsättningar att lokalt på Orust skapa en sådan bredd i utbudet av 
arbetsplatser som en storstadsregion kan erbjuda � nns givetvis inte. 
Kommunen ligger dock inte på större avstånd från Göteborgsregionens, 
Stenungsunds och Trestads arbetsmarknader än att pendling kan vara ett 
rimligt alternativ. Kommunen har dock som ambition att förbättra själv-
försörjningsgraden inom Orust när det gäller arbetsplatser. Ett viktigt led 
i denna ambition är att så snart som möjligt få fram en långsiktig markbe-
redskap när det gäller industrimark. Kommunen vill satsa på åtminstone 
ett större industri- och verksamhetsområde inom varje kommundel. 

•  För norra kommundelen – Hogenområdet i Henån (cirka 20 ha)
•  För södra kommundelen – Varekil norr (cirka 10 ha) och Varekil cen-

trum (cirka 2 ha huvudsakligen serviceverksamheter och kontor)
• För västra kommundelen – Slätthult (cirka 10 ha) samt område vid 

Månsemyr (cirka 5 ha)
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Härutöver avser kommunen att verka för att nya verksamheter inom 
framförallt besöksnäringarna kan utvecklas lokalt på ett � ertal olika plat-
ser, framförallt på västra Orust.

Rekreation
När det gäller tillgången till attraktiva naturområden är Orust ovanligt 
välförsett. Kommunens ambitioner när det gäller att tillvarata dessa 
resurser utvecklas närmare i kapitel 6 och 7 nedan.  

Boende
Kommunen planerar att göra offensiva satsningar på att tillskapa attrak-
tiva bostäder med varierande upplåtelseformer i samtliga orter där det 
� nns eller planeras för kommunalt vatten- och avloppssystem. Särskild 
prioritet skall ges för projekt som kan bidra till att stärka de tre primä-
ra serviceorterna Henån, Svanesund och Ellös. Även projekt som kan 
bidra till en fortsatt va-sanering i orter där gemensamt va-system sak-
nas liksom projekt som kan stärka befolkningsunderlaget i mindre orter 
där dagligvaruhandel � nns kvar skall ges hög prioritet. Kommunen skall 
verka för att det tillskapas lägenheter i centrala lägen för äldre/seniorbo-
ende. Behovet av ytterligare gruppboende skall uppmärksammas i den 
fortsatta planeringen. 

Den bebyggelseutveckling som sker utanför samhällsområdena tillkom-
mer huvudsakligen genom enskilda initiativ. Kommunens roll här är 
här främst att pröva lämpligheten utifrån olika allmänna och enskilda 
intressen. Som nämnts ovan är kommunen i princip positiv till en fortsatt 
bebyggelseutveckling även utanför samhällsområdena under förutsätt-
ning att va-försörjning kan ske på ett godtagbart sätt och att allmänna 
intressen beaktas. Kommunen är även positiv till att mindre husgrupper 
t.ex. i form av ekobyar uppförs utanför samhällena om bland annat va-
frågan kan lösas på ett godtagbart sätt. Grupper större än 4-5 bostäder bör 
normalt prövas genom detaljplaneläggning.

Kommunen har som utgångspunkt för översiktsplanen att få en jämn 
och måttlig befolkningsökning om 100-150 personer per år i genomsnitt 
under planperioden. Om man förutsätter att de motsatta omvandlingspro-
cesser, som pågår, där fritidshus blir åretrunthus och åretrunthus övergår 
till att bli fritidshus, i stort sett tar ut varandra, krävs en nyproduktion om 
cirka 60 bostäder i genomsnitt per år, eller totalt 900 bostäder inom pla-
neringsperioden (15 år), för att uppnå den önskade befolkningsutveck-
lingen. 

Kommunens mål för fördelningen av bostadsproduktionen mellan de oli-
ka samhällena, och därmed också vilka markreservationer som bör göras 
i respektive ort, framgår närmare av kapitel 8.  

Kommunikationer
Kommunens mål när det gäller att utveckla kommunikationerna till och 
från Orust samt inom kommunen redovisas närmare i avsnitt 4.3. 
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Kommundelarna
Vid en analys av kommunens utvecklingsförutsättningar kan det lämpligt att 
dela in kommunen i tre olika kommundelar – norra, södra och västra kom-
mundelen (se kapitel 2). 

Västra

Södra

Norra

De tre kommundelarna skiljer sig något från varandra när det gäller frågor 
som befolknings- och bebyggelseutveckling, befolkningssammansättning, 
arbetsmarknad och pendlingsförutsättningar, service, turistutveckling, fri-
tidsbebyggelse etcetera.

Henån är kommuncentra och den enda ort i kommunen som kan kallas ”full-
serviceort”. Sådana servicefunktioner som det endast � nns underlag att ha 
på ett ställe i kommunen bör i första hand lokaliseras till Henån. Svanesund 
och Ellös samt givetvis även Henån fungerar också som serviceorter i sin 
respektive kommundelar. Kommunens ambition är bibehålla och om möjligt 
utveckla ett bra utbud av allmän och kommersiell service i dessa orter. Med 
allmän service avses bland annat grundskola, bibliotek, läkare, tandläkare, 
äldreboende och förskola. Den kommersiella servicen bör omfatta bland 
annat dagligvaruhandel, bank, post, viss fackhandel och restaurang.

Framförallt Henån och Ellös är också centrum för sysselsättningen inom res-
pektive kommundel. Det är kommunens ambition att stärka denna funktion. 
Bland annat planeras för nya större verksamhetsområden i båda dessa orter. 

I den södra kommundelen har inte Svanesund samma dominerande roll som 
Henån och Ellös i sina respektive kommundelar när det gäller sysselsättning. 
Det nya verksamhetsområdet för södra kommundelen planeras också i Var-
ekil.

Man kan konstatera att den kraftiga befolkningsexpansionen i kommunen 
mellan 1970 och 1995 framförallt påverkat de södra och norra kommunde-
larna, som under denna period mer än fördubblade sin befolkning, medan 
västra Orust i stort sett haft en oförändrad befolkning. Västra kommundelen 
har också en genomsnittligt äldre befolkning än övriga kommundelar. 0
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Det kan också vara intressant att jämföra nybebyggelsens omfattning och 
befolkningsutvecklingen i de olika kommundelarna. Mellan åren 1999 och 
2005 gavs  bygglov för drygt 500 bostäder inom kommunen. Dessa fördelade 
sig mellan de olika kommundelarna enligt följande (avrundade tal):
Norra kommundelen (75) 
Södra kommundelen (200)
Västra kommundelen     (240)

Trots att � est bostäder under perioden byggts i den västra kommundelen blev 
det nästan ingen befolkningsutveckling alls här, medan den södra kommun-
delen ökade med cirka 90 och den norra med cirka 40 personer.

Den begränsade befolkningstillväxten i väster har � era orsaker:

•  Den stora efterfrågan på fritidshus i denna del av kommunen trissar upp 
priserna på fastigheter i attraktiva lägen till nivåer som lokalbefolkningen 
normalt inte har ekonomiska möjligheter att klara av. Detta innebär att de 
� esta hus som kommer ut på marknaden, inklusive be� ntliga helårsbostä-
der, köps upp som fritidshus.

•  Befolkningen är generellt äldre – antalet avlidna överstiger kraftigt antalet 
födda.

•  Det större pendlingsavståndet till de stora arbetsmarknaderna i Göteborgs-
området, Stenungsund och Uddevalla gör västra kommundelen mindre att-
raktiv som bostadsort för pendlare i jämförelse med södra och norra kom-
mundelarna. Väg 178, som färdigställdes 1995, har visserligen inneburit en 
påtaglig förbättring av kommunikationerna men fortfarande är västra Orust 
i betydligt högre grad beroende av den lokala arbetsmarknadens utveckling 
än övriga kommundelar.

•  De tidigare basnäringarna för alla kustsamhällena i väster, � ske och sjöfart, 
har i princip försvunnit. Fritidsbåttillverkning, olika serviceverksamheter 
samt turism är näringar som utvecklats under senare år men har ännu inte 
kompenserat bortfallet av arbetsplatser inom � sket m.m. Skall västra Orust 
kunna utvecklas vidare som en levande bygd krävs en näringslivsutveck-
ling som generar ett större och bredare utbud av arbetstillfällen. Västra 
Orust har bland annat en stor potential att vidareutveckla turismen till en 
betydligt större näringskälla än idag.    

Norra kommundelen
Området består av Henån med omgivande landsbygd. Henån blev kommun-
centrum 1971 när storkommunen Orust bildades. Samhället har det i särklass 
största serviceutbudet i kommunen. Henån har också kommunens största och 
bredaste utbud av arbetstillfällen. I Henånområdet � nns idag knappt 1600 
arbetsplatser vilket grovt räknat utgör en tredjedel av samtliga arbetsplatser i 
kommunen. Näringslivsutvecklingen inom kommundelen har de senaste åren 
hämmats kraftigt på grund av bristen på industrimark. Detta beror i sin tur 
huvudsakligen på de segslitna och långdragna överklagandeprocesserna av 
Hogens industriområde. I samband med att Industriområdet vid Hogen byggs 
ut avser kommunen att verka för att planerad förbifartsled runt Henåns cen-
trum färdigställs.
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Det är också angeläget att Henåns roll som kommuncentrum kan befästas 
genom att befolkningsunderlaget stärks. Nya attraktiva bostäder planeras 
därför bland annat i Dalbyområdet.

Kommunens ambition är att Henån skall vidareutvecklas som fullserviceort. 
Den kraftiga utveckling som nu sker vid Torps köpcenter inom Uddevalla 
kommun kan ses som ett hot mot detta mål. Henån kan knappast konkurrera 
med Torp när det gäller storlek och bredd i serviceutbudet. Kommunen vill 
därför mera satsa på att skapa ett centrum där trivsel och mänsklig skala skall 
skapa en ökad attraktivitet och konkurrenskraft. Flyttningen av reningsverket 
skapar nya utvecklingsmöjligheter för centrumområdets utveckling. För när-
varande pågår arbete med en fördjupningsdel av översiktsplanen för Henåns 
centrum i syfte att förbättra områdets attraktivitet och att bredda utbudet av 
aktiviteter. Ambitionen är också att skapa en vackrare hamn- och centrumom-
råde. Ett viktigt element i detta sammanhang är att skapa ett sammanhäng-
ande gångstråk runt hela hamnbassängen ut mot Sjöbodkullen där bl.a. en 
mindre badplats anordnas. 

Kommunen vill även stärka Henåns roll som turistort. Verksamheter som här-
vidlag diskuteras är bl.a. ett fritidsbåtmuseum, en simhall samt en högklassig 
hotell- och restauranganläggning. Planen skall också skapa förutsättningar att 
utveckla Henåns hamn och förbättra varvens tillgång till sjösättningsmöjlig-
heter, utrustningskajer etc.

Den nya överföringsledningen för spillvatten från Henån till Ellös avlopps-
reningsverk skapar förbättrade utvecklingsmöjligheter längs kusten väster 
ut från Henån. Framförallt ges en möjlighet att förbättra VA-situationen i 
Kungsviken, där det råder högst otillfredsställande förhållande både vad gäl-
ler vattenförsörjningen och avloppssituationen. För att en sådan VA-sanering 
skall kunna genomföras på ett ekonomiskt rimligt sätt krävs att komplette-
rande bebyggelse kan ske i samhället.  

STÄLLNINGSTAGANDE
Sammanfattningsvis är de mest angelägna planeringsprojekten i den nor-
ra kommundelen:
• Att få fram en god markberedskap för industrimark inom Hogenområ-

det. Denna marberedskap bör motsvara kommundelens behov av indu-
strimark åtminstone de närmaste 15 åren

• Att vidareutveckla Henåns centrum till ett attraktivt och konkurrens-
kraftigt kommuncentrum med tillvaratagande av det havsnära läget 
som en viktig upplevelsefaktor

• Att utveckla Dalbyområdet till ett attraktivt och sjönära bostadsom-
råde

 • Att verka för att planerad förbifartsled förbi Henåns centrum kan för-
verkligas inom planperioden

• Att genomföra en detaljplaneläggning och va-sanering av Kungsviken

Södra kommundelen
Södra kommundelen omfattar Svanesund och Varekil med omgivande lands-
bygd. Om man ser till perioden från 1970 till 2005 har södra Orust varit 
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kommunens mest expansiva del. Detta sammanhänger givetvis med närheten 
till de stora arbetsmarknaderna i Stenungsund och Göteborgsregionen. Södra 
kommundelen har goda pendlingsförutsättningar och attraktiva boendemöj-
ligheter som attraherat in� yttare, inte minst från Göteborgsområdet. Man kan 
säkert förvänta en fortsatt efterfrågan på bostäder i området med hänsyn till 
den allmänna prisutvecklingen på bostäder inom Göteborgsregionen.

Södra kommundelen är den del av Orust som har störst nettoutpendling. 
Självförsörjningsgraden när det gäller arbetstillfällen är endast cirka 40 pro-
cent. Huvuddelen av de förvärvsarbetande pendlar söderut.

Kommunen har som ambition att öka självförsörjningsgraden när det gäller 
arbetsplatser i kommundelen. Arbete pågår därför att ta fram ett nytt industri-
område i Varekil. Det föreslagna industriområdet ligger norr om samhället 
och har god anslutning till väg 160. I anslutning till centrala Varekil planeras 
för ett centrum som förutom mer förtätade bostäder också skall inrymma mer 
serviceinriktade verksamheter, kontor och hantverk etc. Detta område skulle 
också kunna vara en tänkbar plats för ett planerat fritidsbåtmuseum. Eventu-
ellt skulle man kunna utveckla området till ett gemensamt marknadsförings- 
och utställningscentrum för Orust båtindustri.

Kommunen vill också utveckla � er turistanläggningar i kommundelen. I 
anslutning till rastplatsen vid Skåpesundsbron, den kanske viktigaste entrén 
till Orust, planeras naturrum i ett attraktivt läge med utsikt över Stigfjorden. 
Vid Trätte planeras en ny 18-håls golfbana.   

För att möta en förväntad efterfrågan på bostäder i området arbetar kom-
munen på att utveckla ytterligare attraktiva bostadsområden både i Varekil 
och i Svanesund. Svanesunds roll som servicecentrum i kommundelen skall 
vidareutvecklas. 

Sambandet mellan Varekil och Svanesund bör förbättras bland annat genom 
förbättring av vägen mellan samhällena och anläggande av en gång- och 
cykelväg längs vägen.

På lite längre sikt vill kommunen verka för att en fast broförbindelse med 
fastlandet kommer till stånd. I översiktsplanen har lagts ut ett reservat för en 
sådan förbindelse norr om Svanesund. 

STÄLLNINGSTAGANDE
Sammanfattningsvis är de mest angelägna planeringsprojekten inom 
södra kommundelen:
•  Att skapa � er attraktiva bostäder i anslutning till Änghagsområdet i 

Svanesund. Detta skall ske utan att den redan relativt hårt tra� kerade 
Sesterviksvägen belastas med mer tra� k.

•  Att färdigställa ny industrimark norr om Varekil
•  Att utveckla ängsmarken i centrala Varekil till ett attraktivt bostads- 

och verksamhetsområde. Kommunens avsikt är också att utveckla det-
ta  område till en bra förebild i ekologiskt avseende.

•  Att skapa � er attraktiva bostäder inom Tegenområdet i Varekil
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•  Att verka för att den angelägna förbättringen av väg 160 mellan Varekil 
och Skåpesund genomförs snarast. I samband med att vägen byggs om 
skall anläggas en separat gång- och cykelväg längs hela sträckan.

•  Att verka för att planerade förbättringsåtgärder av vägen mellan Var-
ekil och Svanesund genomförs under planperioden. I samband med 
att vägen byggs om bör en separat gång- och cykelväg anläggas längs 
hela sträckan.

Västra kommundelen
Denna del av kommunen skiljer sig i � era avseenden från de övriga kom-
mundelarna. Här � nns tre tätorter, Ellös, Hälleviksstrand och Mollösund, 
samt ett antal mindre kustsamhällen, som numera inte har så stor befolkning 
att de de� nieras som tätorter, Edshultshall/Barrevik, Gullholmen/Härmanö, 
Käringön, Nösund och Stocken. Samtliga dessa orter var i början av förra 
seklet stora och livskraftiga samhällen. Fisket var den dominerande näringen 
utom i Nösund, som mer hade karaktären av handels- och utskeppningsort.

Under hela 1900-talet minskade befolkningen i samtliga orter utom Ellös, 
som under kommunens stora expansionsperiod mellan 1970 och 1990, befäs-
te sin roll som kommundelens centralort.

Befolkningsminskningen har bland annat inneburit att underlaget för helårs-
service i form av dagligvarubutik, skola, förskola etcetera minskat påtagligt 
och många verksamheter har tvingats lägga ner. När det gäller den daglig-
varuhandeln som fortfarande � nns kvar så är idag turismen en förutsättning 
för fortsatt överlevnad. Om handeln långsiktigt skall kunna bibehållas även 
i de mindre kustorterna krävs dock en positiv befolkningsutveckling i dessa 
samhällen.   

Kommunen har som mål att befolkningen skall öka i samtliga kustsamhällen 
så att dessa kan vidareutvecklas som levande helårssamhällen där åtminstone 
den dagligvaruhandel som � nns idag skall kunna bibehållas. I den kommande 
planeringen skall möjligheterna prövas att, i orter där handel idag saknas, 
etablera mindre servicebutiker där lönsamhet kanske kan uppnås genom att 
butiksverksamheten kombineras med annan verksamhet. Mark för sådana 
servicefunktioner skall reserveras bland annat i Stocken, Edshultshall/Bar-
revik och Nösund.

För att den negativa befolkningstrenden skall kunna vändas behövs � er att-
raktiva bostäder till rimlig kostnad och � er arbetsplatser inom kommundelen 
eftersom pendlingsförutsättningarna är betydligt sämre för västra Orust än 
för övriga kommundelar.

Det är kommunens ambition att tillvarata och utveckla den potential som 
Orust har som turistmål genom att dels bevara och förbättra tillgänglighe-
ten till de stora natur- och kulturvärdena som � nns här och dels satsa på en 
utbyggnad av olika typer av boendeanläggningar och aktiviteter. Genom sats-
ning på en mer helårsinriktad turism i bred bemärkelse kan åtskilliga helårs-
arbeten skapas inom denna sektor. En ökad turism med denna inriktning kan 
också ge ett välbehövligt stöd för be� ntlig handel.
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Nya turistanläggningar planeras eller byggs för närvarande bland annat 
i Mollösund, Hälleviksstrand, Tuvesvik och på Käringön, Malö och Gull-
holmen/Härmanö. Planer för komplettering av be� ntliga anläggningar � nns 
bland annat i Nösund, Stocken, Ellös och på Flatön. Vid Morlanda planeras 
en ny 18- håls golfbana.

Cykelturism är ett fenomen som idag ökar märkbart. Kommunen vill gärna 
utveckla och stödja denna form av turism. I samband med den planerade fär-
jeterminalen i Tuvesvik skall anläggas en separat gång- och cykelväg mellan 
Tuvesvik och Backa. I fortsättningen avser kommunen arbeta för byggandet 
av ett gång- och cykelvägnät, som förbinder samtliga kustsamhällena i väster 
från Mollösund i söder till Malö/Flatö i norr.

För att gynna en fortsatt näringslivsutveckling på västra Orust är det också 
viktigt att kommunen kan få fram en bra markberedskap för industri och andra 
verksamheter. För närvarande pågår planläggning i syfte att utöka Slätthults 
industriområde norr om Ellös. Mark � nns för ytterligare utbyggnadsetapper 
i framtiden. Kommunen avser också att utveckla ett område i anslutning till 
avfallsdeponin vid Månsemyr för industriändamål. Detta område är i första 
hand avsett för verksamheter som lämpligen inte placeras i direkt anslutning 
till bostäder. Skrovtillverkning och lackeringsverkstad för varven är exempel 
på verksamheter som har varit aktuella för detta område.

För att underlätta distansarbete, vilket i framtiden troligen kan vara en mer 
attraktivt arbetsform för människor som väljer att bosätta sig på västra Orust 
men som har svårt att hitta lämpligt arbete här, avser kommunen att på lämp-
lig plats centralt i området försöka skapa ett ”kontorshotell” med distansar-
betsplatser där man kan hyra in sig och få tillgång till teknisk utrustning, viss 
sekreterarservice etcetera samtidigt som det ger distansarbetare möjligheter 
till sociala kontakter på sin ”hemarbetsplats”. 

Efterfrågan på båtplatser är mycket stor inom kommunen som helhet och 
särskilt stor på västra Orust. Utbyggnad av nya småbåtshamnar innebär ofta 
stora kon� ikter med olika naturvårdsintressen och även � skeintressen. Oftast 
innebär det mindre kon� ikter med dessa intressen om nya båtplatser tillska-
pas i form av komplettering av redan be� ntliga hamnar. 

De � esta människor som idag väljer att bosätta sig i ett kustsamhälle gör det 
säkert utifrån att man har en stark relation till havet och vill kunna utnyttja 
det för sin rekreation. Det innebär också att möjligheten att få en båtplats och 
gärna också en sjöbodstomt i hög grad kan vara avgörande för om man väljer 
att bosätta sig här. Kommunen ser det därför också som en mycket angelägen 
fråga för att stärka kustsamhällenas attraktivitet som bostadsort att såväl båt-
platser som sjöbodstomter tas fram i en omfattning som åtminstone motsva-
rar det behov som planerad nybebyggelse kan anses generera.

Det är också angeläget att såväl båtplatser som sjöbodstomter fördelas i för-
sta hand till boende i den ort där de tas fram. För att även kunna tillgodose 
behovet av båtplatser och sjöbodar från boende i andra delar av Orust har 
kommunen sökt hitta ett antal hamnlägen som ligger utanför be� ntliga sam-
hällen eller där åtminstone tra� ken till och från hamnen inte behöver dras in i 
något samhälle. I översiktsplanen föreslås två sådana hamnlägen, dels Sand-
vik mellan Barrevik och Mollösund och dels i anslutning till den utbyggda 
färjeterminalen i Tuvesvik.

Månsemyr
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Färjetra� ken till de båda ö-samhällena Käringön och Gullholmen/Härmanö 
har länge varit föremål för olika utredningar. Tra� ken kostar mycket skat-
tepengar och innebär stora tra� k- och parkeringsproblem, framförallt i Häl-
leviksstrand. Samtidigt är färjetra� ken de båda samhällenas livsnerv och en 
förutsättning för att de skall kunna fortleva som levande kustsamhällen. 

För att öka möjligheterna att långsiktigt kunna behålla en god tra� kstandard 
till öarna har kommunen i samförstånd med Västtra� k och Västra Götalands-
regionen beslutat att samla tra� ken till en gemensam terminal i Tuvesvik. 
Detta ger samordningsvinster för tra� ken och goda möjligheter att skapa en 
attraktiv terminal med god tillgänglighet för såväl boende som besökare.

Käringön och Gullholmen/Härmanö är kanske idag kommunens mest att-
raktiva besöksmål. Den förbättrade tillgängligheten till öarna kommer med 
största sannolikt att medföra avsevärt � er besökande och därmed � er rese-
närer och bättre ekonomi för färjtra� ken. Fler besökande på öarna kommer 
givetvis också att förbättra underlaget för service och olika verksamheter 
med turistisk inriktning.

I samband med att Tuvesvik byggs ut för att klara även Käringötra� ken behö-
ver vägen ut till färjeläget förbättras. Bland annat kommer att anläggas en 
separat gång- och cykelväg mellan Hästekälla och Tuvesvik.

STÄLLNINGSTAGANDE
Sammanfattningsvis är de mest angelägna planeringsprojekten inom väs-
tra kommundelen: 

• Att få fram ny industrimark vid Slätthult och vid Månsemyr
• Att planlägga mark för nya attraktiva bostäder i Ellös, Stocken, Gull-

holmen/Härmanö, och Hälleviksstrand
• Att utveckla Tuvesvik till en välfungerande och attraktiv terminal för 

färjetra� ken till Gullholmen/Härmanö och Käringön. Terminalområdet 
skall förutom terminalfunktionerna även inrymma en turistanläggning, 
varvsverksamheter, bostäder, nya båtplatser, gästhamn m.m.

• Att planlägga mark för nya attraktiva turistanläggningar i Mollösund 
och på Gullholmen/Härmanö och få fram � er gästhamnsplatser i kust-
orterna.

• Att ta fram nya båtplatser och sjöbodstomter motsvarande den lokala 
efterfrågan i samtliga kustsamhällen 

• Att tillskapa nya båtplatser och sjöbodstomter för att tillgodose efter-
frågan från övriga kommundelar i Sandvik (mellan Barrevik och Mol-
lösund) och i Tuvesvik 

• Att inom planperioden få utfört delen Hälleviksstrand – Ellös i den pla-
nerade gång- och cykelvägnätet som skall knyta samman västra Orust 
kustsamhällen
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4.2 KOMMUNIKATIONER

Vägar
Befi ntligt vägnät
Goda kommunikationer är givetvis av största betydelse för en kommun med 
ett stort pendlingsberoende och en mycket utspridd befolkning. Orust livs-
nerv är väg 160, som sammanbinder ön med fastlandet både i norr och i 
söder. Väg 178 mellan Varekil och Ellös har stor betydelse för västra Orust. 
Orust har i övrigt ett ganska tätt nät av länsvägar, som utgör basen i kommu-
nens vägsystem. 

I vägstrukturen på Orust ingår också följande fyra färjelinjer för biltra� k:
Svanesund – Kolhättan
Fröjdendal – Malö
Ängön – Dragsmark
Lyresund – Lyr 

Med undantag för vägarna 160 och 178 har länsvägarna på Orust låg standard 
enligt vägverkets normer, det vill säga mindre bredd än sju meter. Skyltad 
hastighet 90 km/tim har endast delar av vägarna 160, 178 och 774. I övrigt 
gäller 70 km/tim eller lägre. Större delen av det allmänna vägnätet har bärig-
hetsklass 1.

De största tra� k� ödena � nns på väg 752 genom Henåns centrum och på väg 
160, framför allt mellan Säckebäck och Varekil. 

Vägarnas belastning är mycket ojämnt fördelat under året. Under sommar-
månaderna fördubblas kommunens befolkning. Detta innebär en dramatisk 
ökning av tra� kmängderna under denna period. Delar av tra� ksystemet, som 
under övriga tider på året väl motsvarar den bofasta befolkningens behov, blir 
otillräckligt under turistsäsongen. Detta märks kanske främst i Henån och i 
kustsamhällena på västra Orust samt på väg 160.

Det är vägverket som ansvarar för drift och underhåll av länsvägarna. För-
utom dessa allmänna länsvägar � nns ett stort antal enskilda vägar som drivs 
av privata vägsamfälligheter, med eller utan statsbidrag. Även inom kom-
munens tätorter och andra samhällen är det enskilda vägsamfälligheter som 
ansvarar för väghållningen. 
 
Aktuella förbättringar
När det gäller nyinvesteringar i den regionala transportinfrastrukturen, vil-
ket bland annat omfattar länsvägarna, är det Västra Götalandsregionen som 
gör de slutliga prioriteringarna. Inför nu gällande infrastrukturplan har kom-
munen lyft fram fyra objekt som utifrån ett kommunalt perspektiv bedömts 
särskilt prioriterade:

•  Ombyggnad av väg 160 på sträckan Varekil-Säckebäck
•  Förbättring av sträckan Hästekälla-Tuvesvik med anledning av att 

Käringö-tra� ken överförs till Tuvesvik. Särskilt sträckan Tönsäng-
Tuvesvik har idag en mycket låg standard

•  Förbättringar av väg 734 mellan Varekil och Svanesund
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•  En ny förbifart i Henån som skall avlasta genomfartstra� ken från centrum-
området. 

Flera ytterligare vägar har en i förhållande till tra� kbelastningen låg standard 
och behöver på sikt förbättras. Det gäller bl.a. vägen över Malö-Flatön och 
vägen mellan Vräland och Svanesund.

Kommunen verkar för att en ny broförbindelse mot fastlandet kommer till 
stånd så snart som möjligt. Ett markreservat för en sådan förbindelse norr om 
Svanesund har lagts ut i översiktsplanen

Allmänna intressen – lagstiftning
I miljöbalken 3:8 ges ett allmänt skydd av sådana markområden som behövs 
för olika kommunikationsändamål. ”Mark och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för kommunikationer skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anlägg-
ningar. 

Efter senaste översynen av riksintressena inom vägsektorn redovisar vägver-
ket inte längre några vägar av riksintresse inom kommunen. Väg 160, som 
tidigare varit angiven som riksintresse, har således förlorat denna status. 

I väglagen ges ett lagligt skydd av olika allmänna intressen som framkomlig-
het, tra� ksäkerhet, och underhåll av väg m.m. Enligt 47 § i väglagen � nns ett 
generellt förbud att uppföra byggnader inom en zon på 12 meter från vägom-
rådet. När det gäller väg 160, väg 178 och delar av väg 734 har detta bebyg-
gelsefria område utökats till 30 meter.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen skall verka för att de fyra prioriterade vägprojekten ovan kan 
genomföras så snart som möjligt.

Gång- och cykelvägar, ridvägar
Gång- och cykelvägar � nns inom kommunens tätortsområden. I övrigt saknas 
särskilda vägar för fotgängare och cyklister. Gång- och cykeltra� ken mellan 
de olika samhällena är huvudsakligen hänvisad till det allmänna vägnätet. 

Behovet av nya separerade gång- och cykelvägar är stort, både inom kommu-
nens tätorter och på landsbygden. Inte minst för friluftsliv och turism � nns ett 
ökat behov av attraktiva cykelleder. Den alltmer omfattande cykelturismen 
är givetvis som mest omfattande under sommaren när även biltra� ken på de 
allmänna vägarna är som mest intensiv. 

Behovet av gång- och cykelvägar inom samhällsområdena redovisas närmare 
i kapitel 8. För Svanesund har gjorts en tra� knätsanalys som bland annat 
redovisar behovet av gång- och cykelvägar. Även för Henån och Ellös bör en 
tra� knätsanalys genomföras.

Inom ramen för denna översiktsplan har kommunen arbetat fram en översikt-
lig långsiktig strategi för uppbyggnaden av ett gång- och cykelvägnät utanför 
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samhällena. Den långsiktiga visionen är att knyta samman samtliga orter på 
Orust med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät och att knyta sam-
man detta nät med förbindelser både åt norr och söder längs med väg 160.

Behovet av ridvägar bör också uppmärksammas i samband med att gång- och 
cykelvägar planeras. Ridsporten har stor utbredning på Orust. Sporten är ett 
viktigt fritidsintresse för många orustbor och den får allt större betydelse som 
en del i en växande turistnäring. Behovet av att kunna för� ytta sig mer tra� k-
säkert till och från olika ridslingor är stort. Att anordna ridvägar på lämpliga 
ställen är en viktig olycksförebyggande åtgärd. Lämpligen anordnas ridvägar 
parallellt med planerade gång- och cykelvägar, där så är möjligt.

Prioritet 3
Prioritet 2
Prioritet 1

Befintlig väg lämplig för cykeltrafik
Framtida cykelbana

STÄLLNINGSTAGANDE
Inom planperioden (15 år) avser kommunen att verka för att åtminstone 
följande deletapper skall kunna genomföras.

Sträckan Hästekälla – Tuvesvik byggs ut i samband med att den nya fär-
jeterminalen i Tuvesvik färdigställs. Detta är tänkt ske under 2009 .
I samband med att väg 160 byggs om mellan Varekil – Skåpesund skall 
en separat gång- och cykelväg anläggas på denna sträcka.

I samband med planerad ombyggnad av vägen Varekil – Svanesund 
skall även denna sträcka förses med en separat gång- och cykelväg.  

Som ett led i ett framtida gång- och cykelvägnät som skall knyta ihop 
kustsamhällena på västra Orust anläggs etappen Hälleviksstrand – Ellös. 
Avsikten är att denna led delvis skall utnyttja be� ntligt vägnät inom fri-
tidsområdet Slättena. Den anknyter också till leden mot Tuvesvik. 

Kommunens ambitioner om en fortsatt utbyggnad av ett gång- och cykel-
vägnät framgår av kartbilaga.
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Förutom den långsiktiga ambitionen att bygga upp ett bra gång- och 
cykelvägnät mellan samhällena har kommunen också för avsikt att utre-
da hur be� ntliga småvägar kan utnyttjas för att skapa attraktiva cykelle-
der för såväl boende som besökare.  

Kollektivtrafi k (buss)
Det � nns idag reguljär kollektivtra� k till de � esta samhällen på ön. Sträckan 
Henån – Göteborg tra� keras dagligen med ett antal direktbussar. Ytterligare 
turer går med byte i Stenungsund. Även till Uddevalla går ett stort antal dag-
liga turer. 

Orust spridda struktur medför svårigheter att bygga upp en heltäckande kol-
lektivtra� k. Som komplement till den reguljära busstra� ken startade 1999 den 
så kallade närtra� ken. Denna skiljer sig från den övriga busstra� ken genom 
att man måste beställa sin resa i förväg. En minibuss kommer och hämtar på 
avtalad plats. Restid och resväg beror på vilka och hur många som skall med. 
Närtra� ken utgör ett bra komplement till den ordinarie linjebusstra� ken och 
ger � er ute på landsbygden möjligheter att åka kollektivt.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunens övergripande mål är att få � er att välja kollektiva färdmedel 
inte minst för att minska biltra� kens skadliga miljöeffekter. Kommunen 
vill prioritera kollektivtra� k för arbetspendlare och skolungdom. Till-
gängligheten skall öka för handikappade med � era. Resandet skall vara 
tryggt, säkert och miljöriktigt. Likaså skall kommunen efterstäva � exibla 
lösningar i kollektivtra� ken och verka för samordning av olika tra� kslag. 
Kommunen skall vidta åtgärder som ökar närtra� ken respektive minskar 
färdtjänstresorna, med fortsatt hög kvalitet för de resande. Närtra� ken 
skall komplettera övrig tra� k.

Tåg och fl yg
De närmaste tågstationerna � nns i grannkommunerna Stenungsund och 
Uddevalla. Här � nns förbindelser mot Göteborg och Strömstad. Från Udde-
valla � nns också möjligheter att ta sig direkt till Stockholm via X2000.

Från Varekil på södra Orust är det drygt åtta mil till Landvetter � ygplats. Till 
Landvetter kan man ta sig med buss via Nils Ericsonterminalen och vidare 
med � ygbuss. Något närmare är det till Göteborg City Airport (Säve) dit man 
kan ta sig med buss via Kungälv. Avståndet från Varekil är cirka sex mil. 

Tillgång till inrikestra� k � nns på Trollhättan-Vänersborgs � ygplats, som lig-
ger cirka sex mil från Henån. Till denna � ygplats får man ta sig med bil, då 
bussförbindelse saknas.

Färjetrafi k
Samhällena Käringön och Gullholmen/Härmanö saknar fast landförbindelse. 
Tra� ken till dessa samhällen upprätthålls av personfärjor (motorfordonstra� k 
är inte tillåten på dessa öar). Käringöfärjan utgår ifrån Hälleviksstrand och 
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Gullholmsfärjan från Tuvesvik på Lavöns västsida. Att bibehålla en god tra-
� kstandard i denna färjetra� k är en grundläggande överlevnadsförutsättning 
för de båda samhällena.

Färjetra� ken är dock inte problemfri. Mycket stora driftskostnader och en 
kaotisk tra� k- och parkeringssituation i Hälleviksstrand har föranlett kom-
munen och Västtra� k att i olika utredningar försöka hitta en lämpligare orga-
nisation av tra� ken. Ett � ertal olika alternativa förslag har undersökts. Efter 
en grundlig utvärdering av olika alternativ fattade kommunstyrelsen 1999 ett 
inriktningsbeslut som innebär att käringötra� ken � yttas till Tuvesvik, där en 
gemensam terminal för de båda linjerna anläggs. Ett grundläggande skäl till 
detta beslut är de samordningsvinster som en gemensam terminal möjliggör 
både när det gäller drifts- och anläggningskostnader.

Flyttningen av käringötra� ken till Tuvesvik innebär att en omfattande 
utbyggnad av den be� ntliga terminalen måste göras. Färjetra� ken genererar 
ett stort behov av parkeringsytor. Be� ntliga parkeringsytor både i Hälleviks-
strand och i Tuvesvik är idag helt otillräckliga. För att långsiktigt tillgodose 
parkeringsbehovet för de båda linjerna planeras en utbyggnad av ytterligare 
cirka 1100 nya parkeringsplatser i Tuvesvik förutom de idag be� ntliga cirka 
500 platserna.

Käringön och Gullholmen/Härmanö är, ur turistisk synpunkt, kommunens 
två kanske mest attraktiva besöksmål. Turismen är viktig för öarna både som 
inkomstkälla och som underlag för dagligvaruhandeln. Turismen ger också 
ett ekonomiskt bidrag till färjetra� ken utan vilken det knappast hade varit 
möjligt att bibehålla den tra� kstandard som � nns idag. Kommunen ser det 
därför som angeläget att skapa förutsättningar att gynna en fortsatt turistisk 
utveckling på öarna bland annat genom att skapa en attraktiv terminal med 
god tillgänglighet. 

Flyttningen av käringötra� ken till Tuvesvik kommer givetvis att påverka 
tra� ksituationen även på landsidan. Tra� ken mot och inne i Hälleviksstrand 
kommer att minska ganska avsevärt medan tra� ken på sträckan Hästekäl-
la-Tuvesvik kommer att få en betydande tra� kökning. Framförallt sträckan 
Tönsäng-Tuvesvik har idag en låg standard och behöver förbättras i samband 
med att käringötra� ken � yttas. Hela sträckan Hästekälla–Tuvesvik kommer 
bland annat att kompletteras med en separat gång- och cykelväg. Utform-
ningen av den nya färjeterminalen i Tuvesvik har redovisats i en ny detaljplan 
som antogs av kommunfullmäktige i juni 2006.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen avser att skapa förutsättningar att långsiktigt bibehålla och 
utveckla en god tra� kstandard till öarna bland annat genom att samordna 
tra� ken till en gemensam attraktiv och tillgänglig terminal i Tuvesvik. 
Utformningen av terminalen skall ske enligt intentionerna i den nya 
detaljplanen för området. 

I samband med att färjeterminalen byggs ut skall vägen ut till Tuvesvik 
förbättras i enlighet med förslaget i den förstudie som kommunen har 
utfört i samverkan med Vägverket. Det innebär bland annat att en separat 
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gång- och cykelväg kommer att anordnas. Sträckan mellan Tönsäng och 
Tuvesvik kommer att förses med � er och större mötesplatser än idag.

Omläggningen av färjetra� ken kan också komma att kräva utmärknings-
åtgärder och andra säkerhetshöjande åtgärder i farleden mellan Tuvesvik 
och Käringön. Dessa åtgärder skall utföras i samråd med och under led-
ning av sjöfartsverket.

Övrig sjöfart
Diskussion pågår om att öppna en färjeförbindelse mellan Ellös och Dram-
men. Linjen är tänkt att tra� keras med snabbgående katamaran. En termi-
nalanläggning är tänkt att anordnas norr om gamla Fodiafabriken i Ellös. 

Orust saknar egna hamnar av betydelse för handelssjöfarten. I Mollösund och 
Ellös � nns kajanläggningar som utnyttjas främst för leverans av råvaror till 
den lokala � skberedningsindustrin. I � era samhällen � nns också gamla ång-
båtsbryggor” där ut� yktsbåtar och segelskutor kan angöra. Dessa bryggor är 
i varierande skick.

Kommunen omges av farleder. Leden in till Stenungsund och Uddevalla, 
öster om Orust, är av riksintresse för sjöfarten liksom den nord-sydgående 
leden väster om Orust. Den senare leden, kallad havets E6, är huvudstråket 
längs Bohuskusten och har sommartid en synnerligen tät tra� k med fritidsbå-
tar. Även norr om Orust, genom Malö Strömmar, går en farled in mot Udde-
valla hamn. Denna led är dock inte klassad som riksintresse.

Leden in mot Lysekil och Brofjorden, Sveriges största oljehamn, berör i 
någon mån de yttre delarna av Orust vattenområde. Denna led är också av 
riksintresse för sjöfarten.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen avser inte att vidta några åtgärder som kan förhindra eller 
försvåra utnyttjandet av de farleder som berör kommunens vattenområ-
den.

Kommunen skall verka för att det i samtliga kustsamhällen skall � nnas 
en kajanläggning av tillräcklig storlek och standard för att turbåtar av 
typen ångaren Bohuslän och större segelskutor kan angöra på ett god-
tagbart sätt.

Kommunen ser det som önskvärt och vill stimulera att en ökande andel 
av turisttra� ken till och från Orust sommartid kan ske med båt - ”båt-
luffarlinje” Göteborg-Strömstad, � er ut� yktsåtar mellan Stenungsund/
Uddelvalla och Orust kustsamhällen etc.

Telekommunikationer, bredband
Goda data- och telekommunikationer blir allt viktigare för både närings-
liv och hushåll. Detta gäller inte minst för en kommun som Orust med gles 
bebyggelse och avstånd till större centra för arbete och service. 
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Med hjälp av informationsteknik minskar beroendet av den geogra� ska loka-
liseringen. Verksamheter, som inte är beroende av dagliga fysiska kontakter 
och fysiska transporter kan med teknikens hjälp lokalisera sig var som helst 
där det � nns tillgång till goda telekommunikationer. På samma sätt ökar möj-
ligheten att distansarbeta. 

Idag har alla abonnenter på Orust möjlighet att få tillgång till bredband via 
det fasta telenätet. I tätorterna och inom stora delar av landsbygden är över-
föringskapaciteten normalt 8-24  megabit per sekund (år 2007). I vissa delar 
av landsbygden är dock kapaciteten begränsad till 0,5-2 megabit per sekund 
beroende av teleledningens tjocklek och längd.

Det nya 3G-nätet är i stort sett utbyggt på Orust. Det har bland annat medfört 
uppförande av ett stort antal nya telemaster även om kommunen försökt få 
operatörerna att samordna sig så långt möjligt kring gemensamma master.

STÄLLNINGSTAGANDE
Man kan förutse att det kommer att ske en fortsatt snabb utveckling av 
tekniken när det gäller olika former av telekommunikation. Kommunen 
skall verka för att hela Orust snabbt får tillgång till nya telekommunika-
tionsmöjligheter allteftersom ny teknik utvecklas och blir tillgänglig för 
konsumenterna.

I den mån ytterligare kapacitet och nya funktioner blir aktuella i det 
mobila telenätet skall kommunen verka för att redan be� ntliga master 
utnyttjas i så hög grad som möjligt, vilket bland annat innebär krav på att 
de olika operatörerna samutnyttjar be� ntliga masterna där så kan ske. 

I den mån ytterligare master krävs för det mobila telenätet skall lokali-
seringen ske på ett sådant sätt att påverkan på landskapsbilden och stör-
ningar för boende minimeras.

4.3  VATTEN- OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNING

Vattenförsörjning
Kommunal vattenförsörjning
Totalt får cirka 7 000 av kommunens drygt 15 000 invånare konsumtions-
vatten från kommunens vattenförsörjningsanläggning. Dessutom är närmare 
2 000 fritidsfastigheter, framförallt på västra Orust, anslutna. Den totala års-
förbrukningen är cirka 800 000 m3. 

Kommunens vattenförsörjning baseras huvudsakligen på två vattentäkter – 
sjön Rödsvattnet (ytvattentäkt) och Korskällan (grundvattentäkt). Rödsvatt-
net svarar för cirka 70 procent av förbrukningen. Från vattentäkterna leds 
råvatten till kommunens vattenverk i Kårehogen, där det renas och sedan 
distribueras vidare till de anslutna samhällena. Vattentäkternas lägen samt 
övriga delar av kommunens vattenförsörjningsanläggning redovisas närmare 
på karta ”vatten och avlopp”.

Vattenverket Kårehogen
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Vattentäkternas totala kapacitet avseende årligt uttag är (enligt gällande mil-
jödom) för Rödsvattnet 1 300 000 m3 och för Korskällan 210 000 m3. Den 
totala kapaciteten är därmed i det närmaste dubbelt så stor som nuvarande 
förbrukning. De nuvarande vattentäkterna bedöms därför också klara Orusts 
vattenförsörjning inom överskådlig framtid även om avsevärt � er fastigheter 
kopplas till nätet och den generella per capitaförbrukningen ökar.

Även om vattentäkterna mer än väl räcker för det totala behovet � nns dock 
vissa kapacitetsproblem i vattenförsörjningssystemet. Dessa sammanhänger 
till stor del med förbrukningens stora säsongsvariationer. I vissa orter, fram-
förallt på västra Orust, ökar maxdygnsförbrukningen � erfaldigt på sommaren 
i jämförelse med förbrukningen under höst, vinter och vår. Det innebär att 
kapaciteten i systemet också måste vara � erfaldigt högre än medelförbruk-
ningen. 

Sommarförbrukningen tenderar också att öka proportionellt mer än totalför-
brukningen. Detta innebär att kommunen behöver dels förstärka kapaciteten 
vid vattenverket i Korskällan och dels öka kapaciteten i distributionsanlägg-
ningen framförallt på västra Orust. AqVAtech AB har på kommunens upp-
drag utfört en studie av renvattendistributionen på västra Orust där följande 
förbättringsåtgärder föreslås:

• Ny tryckstegringsstation i Slätthult
• Ny högreservoar i Nösund
• Ny ledning till Tuvesvik
• Ökad lågreservoarsvolym på Gullholmen
 
I anslutning till den överföringsledning för spillvatten från Henån till Ellös 
avloppsreningsverk som nu har färdigställts har också dragits en ledning för 
renvatten. Detta innebär att ett stort antal fastigheter i bland annat Kungsvi-
ken och Svineviken nu får möjligheter att ansluta till kommunalt vatten.
 
Kring båda kommunens huvudvattentäkter har inrättats skyddsområden i 
syfte att förhindra utsläpp som kan skada vattentäkterna. Kommunen har 
också upprättat ett särskilt kontrollprogram och utför kontinuerligt tillsyn av 
enskilda avlopp, gödselhanteringsanläggningar, oljecisterner m.m. inom när-
området. I slutet av 1980- talet inplanterades karp i Rödsvattnet i syfte att 
förhindra igenväxning. 

Råvattenkvaliteten i Rödsvattnet varierar med årstiderna. Under senare år har 
det varit vissa problem med en näraliggande gödselanläggning, som läckt 
näringsämnen till sjön. I syfte att förhindra ytterligare belastning på sjön har 
en våtmark anlagts.

Kommunen förfogar över ett antal reservvattentäkter (grundvatten), vilka är 
av varierande kvalitet. Reservvattentäkterna saknar regelbunden provtagning 
och tillsyn, varför det är svårt att omedelbart ta dem i bruk i händelse av att 
någon av huvudvattentäkterna tillfälligt skulle behöva ersättas.
Sjön Grindsbyvattnet har angetts som framtida eventuell reservvattentäkt. 
Det är dock fortfarande oklart vilket värde sjön har ur beredskapssynpunkt. 
Kontroll av vattenkvaliteten har utförts men något skyddsområde har inte 
inrättats.
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Som en långsiktig vision har diskuterats att knyta ihop Uddevallas och Orust 
vattenförsörjningssystem genom en överföringsledning från Henån mot Slus-
sen vidare över fjorden mot Uddevalla. En sådan ledning skulle innebära en 
högre beredskap för båda kommunerna t.ex. om någon vattentäkt tillfälligt 
skulle slås ut. Ledningen skulle också ge möjlighet att ansluta Slussen och 
en del av bebyggelsen mellan Henån och Slussen till kommunalt vatten- och 
avlopp. 

Enskilda anläggningar
Närmare 3 000 helårsfastigheter och i stort sett lika många fritidsfastigheter 
får sitt vattenbehov tillgodosett från enskilda vattentäkter. I � era av kom-
munens planlagda fritidshusområden � nns gemensamma vattentäkter som 
tillgodoser ett � ertal fastigheters behov. Grundvattenuttaget ökar för både 
vattenförsörjning (genom nybyggnation) och genom anläggandet av ener-
gibrunnar (bergvärmesystem).  

Vattenkvalitet och vattentillgången varierar stort mellan olika delar av kom-
munen. För att få ett översiktligt grepp om situationen har kommunen köpt 
samtliga inrapporterade uppgifter om djupborrade vattentäkter från SGU. 
Materialet skall sammanställas och utvärderas i syfte att dels kunna ge all-
mänheten en god information om grundvattensituationen inom olika områ-
den och dels vara underlag för ställningstagande från kommunens sida när 
det gäller bebyggelselokalisering utanför kommunens vattenförsörjnings-
anläggning och för prövning av behovet av att införa tillståndsplikt för att 
skydda be� ntliga vattentäkter.

De huvudsakliga kvalitetsproblemen för enskilda vattentäkter utgörs av för-
höjda järn/mangan-, salt (klorid)-, radon- och � uoridhalter. Områden med 
begränsad kapacitet � nns framförallt inom kustområdet på södra och västra 
Orust. Inom dessa områden är det också vanligt med förhöjd salthalt. Förhöj-
da radonhalter (halter över 500 Bq/liter) förekommer främst inom områden 
som i radoninventeringen betecknas som ”potentiell högrisk”. En samman-
fattande redovisning av grundvattensituationen och resultatet från brunnsin-
venteringen ges på kartan ”grundvatten”.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunens vattenförsörjningsanläggning skall kunna ge samtliga 
anslutna abonnenter ett kvalitetsmässigt bra vatten i en omfattning som 
motsvarar behovet under olika delar av året. Kommunen skall verka 
för att � er fastigheter kan anslutas till nätet. Nya ledningar har nu ska-
pat möjligheter att ansluta ett par hundra fastigheter mellan Rånäs och 
Kungsviken. Den planerade ledningen till Tuvesvik ger ett femtiotal fast-
igheter möjligheter att ansluta.

Kommunen skall fortsätta arbetet att närmare kartlägga grundvat-
tensituationen. Vid nylokalisering skall alltid hänsyn tas till näralig-
gande be� ntliga vattentäkter och ett områdes möjligheter att täcka 
behovet av ett konsumtionsvatten av godtagbar kvalitet och kvantitet.

Generellt gäller kommunens rekommendation att alltid låta radontesta 
samtliga djupborrade vattentäkter i kommunen.
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Avlopp 
Kommunens avloppsanläggning
Kommunen har för närvarande åtta avloppsreningsverk som tar hand om 
spillvattnet från cirka hälften av kommunens invånare. Dessutom är uppskatt-
ningsvis cirka 1 500 fritidshus anslutna till kommunens anläggning. Samtliga 
reningsverk har mekanisk, biologisk och kemisk rening med något skiftande 
teknisk utformning.

Allt spillvatten från Henån pumpas numera till reningsverket i Ellös. Över-
föringsledningen mellan Henån och Ellös togs i bruk 2007/2008. Det � nns 
också möjlighet att ansluta Kungsviken till kommunalt VA. Kungsviken är 
för närvarande det enda av kommunens samhällsområden som inte är anslu-
tet till kommunens VA-system. De kommunala reningsverken är placerade 
enligt följande:

Ort Anslutna samhällen Kapacitet

Svanesund Svanesund God reservkapacitet

Varekil Varekil Viss reservkapacitet

Ellös Ellös, Henån Klarar planerad nybyggnation

Tuvesvik Gullholmen, Stocken, 
Käringön

Hårt belastat sommartid 
- Viss reservkapacitet � nns

Hälleviksstrand Hälleviksstrand Hårt belastat sommartid 
- Viss reservkapacitet � nns

Barrevik Edshultshall/Barrevik, 
Nösund

Hårt belastat sommartid 
- Viss reservkapacitet � nns

Mollösund Mollösund Hårt belastat sommartid 
- Bör ej belastas mer

Avloppsreningsverken i Mollösund och Hälleviksstrand har idag en olämplig 
placering mitt inne i samhällskärnorna. Kommunens intention är att på sikt 
anlägga ett helt nytt reningsverk för sydvästra Orust (Mollösund, Edshults-
hall/Barrevik, Nösund, Hälleviksstrand m.m.). Läge för ett sådant renings-
verk har reserverats dels öster om Barrevik och dels vid Sandvik. Kuststräck-
an i området skall också studeras för ett alternativt läge.

Förutom ovan redovisade kommunala avloppsreningsverk � nns en kommu-
nal reningsanläggning i Myckleby. Denna betjänar främst skolan i Myckleby.

Enskilda avlopp
Närmare hälften av kommunens helårsbostäder och cirka 3 000 fritids-
hus saknar anslutning till kommunalt avloppssystem. Dessa fastigheter har 
antingen egen avloppsanläggning eller är anslutna till gemensamhetsanlägg-
ning. Större gemensamma avloppsanläggningar � nns bland annat i Svanviks-
området, på Vindön, på Malö. 

De enskilda avloppen är av varierande ålder och kvalitet. Det har uppskattats 
att de enskilda avloppen svarar för mellan fem och tio gånger så mycket fos-
forutsläpp som de kommunala reningsverken. Att förbättra de enskilda avlop-
pen och att försöka få � er fastigheter anslutna till kommunens VA-anlägg-
ning kan därför också ses som en viktig åtgärd för att förhindra övergödning 
i hav och vattendrag.
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Kommunen har under en tioårsperiod inventerat närmare 4 000 enskilda 
avloppsanläggningar med WC-anslutning. Ungefär 1 100 fastigheter har eller 
skall åtgärda brister i avloppsanläggningarna.

Genom överföringsledningen mellan Henån och Ellös har möjligheter ska-
pats att ansluta bland annat Kungsviken, Svineviken, Strömsholm och Kåre-
hogen till kommunens reningsverk. Överföringsledningen mellan Tvet och 
Nösund ger också möjlighet att ansluta ett antal fastigheter. 2007 blev hela 
Gullholmen anslutet till kommunalt VA. Diskussioner pågår för närvarande 
om att ansluta Bjönni samfällighetsförening till Ellös reningsverk.

Flera av kommunens fritidshusområden har relativt enkla avloppslösningar 
(mestadels enbart BDT-avlopp) utformade efter de standardkrav man hade på 
1960-talet. Idag har många av dessa fritidshus fått en betydligt högre standard 
än när de ursprungligen byggdes, med exempelvis tvätt- och diskmaskin och 
dusch. Inom vissa områden har också skett en omvandling till permanentbo-
ende. Detta har inneburit en kraftig ökning av utsläppen av bland annat fosfor 
som bidrar till övergödningen i havet.

Flera övriga områden med relativt tät samlad bebyggelse har också en 
ansträngd VA-situation som innebär att ytterligare förtätning kan förorsaka 
betydande VA-problem med risk för förorening av vattentäkter m.m. Exem-
pel på sådana områden är Slussen, östra Lyr, Råssö, Varekilsnäs, Söbben och 
Brattås.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kapaciteten i kommunens reningsverk skall fortlöpande utvecklas så att 
planerade utbyggnader och VA-saneringsprojekt kan genomföras på ett ur 
miljösynpunkt godtagbart sätt. Reningsverken i Mollösund, Barrevik och 
Hälleviksstrand skall så snart det � nns ekonomiskt utrymme ersättas av ett 
nytt gemensamt reningsverk för sydvästra Orust. Detta placeras antingen 
öster om Barrevik eller vid Sandvik. Kuststräckan i området skall också 
studeras för ett alternativt läge.

Kommunen skall verka för att � er fastigheter ansluts till kommunens 
reningsverk. Detta kan ske genom att enskilda fastigheter gemensamt och 
på egen bekostnad ansluter till VA-nätet eller genom utvidgning av det 
kommunala VA-verksamhetsområdet.

Kommunen skall utreda möjligheterna att på sikt ansluta Vindön till Udde-
vallas kommunala VA-nät. En särskild arbetsgrupp bör tillsättas för att se 
över VA-situationen i kommunens fritidshusområden och övriga områden 
med VA-problem. Arbetsgruppens uppgift bör vara att beskriva nuvarande 
situation samt att föreslå lämpliga strategier för att lösa såväl vattenför-
sörjnings, som avloppsfrågorna. Gruppen bör ha kompetens att hantera 
plan-, miljö-, tekniska och geohydrologiska frågor. 

Vid nylokalisering av bebyggelse där anslutning till kommunens avlopps-
system inte kan ske bör gemensamma lösningar efterstävas. Vid all nylo-
kalisering skall bedömningar göras av recipientens känslighet och kapaci-
tet att ta emot ytterligare belastning. Kraven på efterföljande rening utöver 
konventionell behandling skall anpassas till recipientens förutsättningar. 
Alla nya avlopp skall utformas så att de möjliggör ett helårsboende.
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4.4  AVFALLSHANTERING OCH DEPONERING

Hantering av avfall regleras i miljöbalken. Där föreskrivs bland annat att det 
för varje kommun skall � nnas en renhållningsordning och en avfallsplan.
Redan 1991 införde kommunen källsortering i hela kommunen, vilket man 
då var först med i landet. Orust ligger fortfarande långt framme när det gäl-
ler källsortering. Från och med år 2000 sorteras komposterbart avfall ut och 
skickas för närvarande till TRAAB:s biogasanläggning i Trollhättan.

Ett viktigt led i att uppnå en alltmer kretsloppsanpassad samhällsutveckling 
är att så långt möjligt ta tillvara och återvinna material från uttjänta produkter. 
För att uppnå en högre grad av materialåtervinning har ett producentansvar 
på avfallsområdet införts. Producenten får ansvar för sina varor och produk-
ter när de är uttjänta. Restprodukter skall helst gå till återanvändning, därefter 
till materialåtervinning, energiutvinning och i sista hand till deponering.

Idag � nns återvinningsgårdar på ett stort antal platser i kommunen. Här kan 
boende gratis lägga glas, tidningar, glas m.m. Förpackningsindustrin ansvarar 
för dessa återvinningsgårdar.

Grovavfall kan lämnas på någon av återvinningscentralerna i Timmerhult och 
Månsemyr. Elektronikskrot tas emot i Månsemyr liksom asbest. Farligt avfall 
tas emot i miljöboxar i Timmerhult och Månsemyr. Detta avfall sorteras i 
Timmerhult och skickas till gängse behandlingsanläggning. När det gäller 
industriavfall har kommunen inte monopol. Med undantag för miljöfarligt 
avfall tar dock kommunen emot även sådant avfall i Månsemyr. Mängden 
industriavfall är relativt begränsad på Orust.

Sopstationen i Månsemyr har använts för avfallsdeponering sedan början av 
1960-talet. Inledningsvis brändes avfallet. Från mitten av 1970-talet depone-
rades allt avfall. Fortfarande deponeras sådant avfall som inte kan återvin-
nas, komposteras eller återvinnas. Kommunen har också i beslut 2006 fått 
tillstånd av länsstyrelsen för fortsatt drift av Månsemyrs deponi- och återvin-
ningsanläggning.

För att undvika kon� ikter som på sikt kan hota verksamheten vid Månsemyr 
bör ingen ny bostadsbebyggelse medges inom ett avstånd av minst 500 meter 
från avfallsanläggningen.

Vid Berg i Myckleby � nns en äldre soptipp där hushållsavfall och mindre 
mängder industriavfall deponerades från början av 1960-talet fram till 1982. 
Kommunen har ett kontrollprogram där såväl ytvattnet som grundvattnet 
undersöks med hänsyn till risken för läckande föroreningar.

Återvinningscentral Timmerhult
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Vattenreningsverk

Inre skyddszon för vattentäkt

Yttre skyddszon för vattentäkt

Vattenreservoar

Råvattenledning

Överföringsledning vatten

Överföringsledning vatten och avlopp

VATTENFÖRSÖRJNING

Deponeringsanläggning

Platser där muddertippning kan ske

AVLOPPSSYSTEM

Avloppsreningsverk kommunala

Avloppsreningsverk privat

Tänkbar placering för framtida avloppsreningsverk

Överföringsledning avlopp

Utloppsledning

ÖP 2009

5 km0

AVFALLSHANTERING OCH DEPONI

TEKNISK FÖRSÖRJNING

ORUST KOMMUN
Översiktsplan för
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Deponering av muddermassor
I farleder och hamnområden krävs i många fall muddring och med detta följer 
också ett behov av muddertippningsplatser i lämpliga lägen.

Den mest utnyttjade platsen för tippning av muddermassor är en djupgrav i 
fjorden utanför Kungsviken. Det � nns dock behov av att få fram ytterligare 
platser i andra delar av kommunen där tippning av muddermassor kan med-
ges. Kommunen gav därför konsultföretaget Hydrogis AB i uppdrag att ta 
fram förslag till områden där tippning av muddermassor skulle kunna ske 
utan att skada miljön. De områden som valts ut är områden med stort djup 
och där områdets biologiska värde bedömts som mycket begränsat.

STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen skall fortsätta sitt arbete med att ytterligare förbättra avfallså-
tervinningen. Deponering av avfall som inte är återvinningsbart eller mil-
jöfarligt skall även fortsättningsvis ske vid Månsemyr.

För tippning av muddermassor hänvisar kommunen i första hand till föl-
jande områden:
•  Koljöforden strax nordost om Kungsviken
•  Område syd Måseskär
•  Område syd Lyr
•  Område syd Tvestjärten

För området nordost om Kungsviken � nns sedan tidigare tillstånd enligt 
Miljöbalken (MB). För övriga områden erfodras ny prövning enligt MB 
innan de kan tas i anspråk.

4.5 ENERGI – VINDKRAFT, ELDISTRIBUTION
 
Allmänt
Kommunen har en energiplan, som antogs av kommunfullmäktige 1998. 
Under våren 2007 togs en ny energi- och klimatplan fram.

Enligt de nationella målen skall Sverige i huvudsak bli självförsörjande på 
energi. Kärnkraften skall på sikt avvecklas och importen av de fossila bräns-
lena skall minskas avsevärt. Med nuvarande tillgänglig teknik återstår vatten-
kraft, solvärme, jordvärme, bergvärme, vindkraft, vågkraft samt bioenergi.

Den årliga energiförbrukningen på Orust är idag cirka 350 GWh (en GWh = 
1 000 MWh). Energianvändningen fördelar sig enligt följande (år 2004):

Jordbruk, skogsbruk, � ske  18 GWh
Industri, byggverksamhet  21 GWh
Offentlig verksamhet  27 GWh
Övriga tjänster   16 GWh
Transporter                            131 GWh
Hushåll                             144 GWh
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Hushållen och transporterna svarar för närmare 80 procent av den totala ener-
giförbrukningen i kommunen. Huvuddelen av hushållens energikonsumtion 
går till uppvärmning av bostäder.

Idag värms drygt 40 procent av bostäderna i kommunen med biobränsle i 
kombination med elenergi. Orustbostäder har relativt många lägenheter med 
direktverkande el. Cirka 22 procent av abonnenterna har uppvärmning med 
olja eller ved. Kraftigt stigande priser på el och olja har bidragit till att många 
fastigheter under senare år har anordnat bergvärme eller gått över till att elda 
med pellets. 

Vid Henåns skola � nns ett � isvärmeverk som bland annat värmer upp skolan, 
vissa av Orustbostäders lägenheter och centrumhuset. Närvärmeverk för bio-
bränsle planeras också i Ellös och Svanesund.

Orust elförsörjning
Eldistributionen på Orust handhas av tre olika företag, Västra Orust Energi-
tjänst, Fortum och Vattenfall. Matningen till Orust sker huvudsakligen via 
en 130 KV ledning som kommer över Fjordarna vid Djurnäs, norr om Sva-
nesund. Dessutom � nns ett antal 40 KV ledningar som förbinder Orust med 
Fastlandet respektive Tjörn. Distributionsnätets utformning framgår av karta 
”vindkraft, eldistribution”

Kraftbolagen har påtalat att kraftnätet i framtiden kan behöva förstärkas med 
en ny 130 KV ledning från transformatorstationen i Hårleby över Bokenäset 
och Gullmarn till Lysekil. Det exakta läget av en sådan ledning har ännu inte 
fastställts. Ledningen kan komma i kon� ikt med stora intressen för natur-
vården och friluftslivet. Något reservat för ledningen har inte lagts ut i över-
siktsplanen. Ledningens läge måste först fastställas i samråd med kraftbola-
get, länsstyrelsen och Uddevalla kommun. Inga delar av distributionsnätet på 
Orust är av riksintresse.

Vindkraft
Två områden har i översiktsplanen reserverats för vindkraftsutbyggnad:
1)  Ett område norr om Hårleby
2)  Ett område norr om Månsemyr

Området norr om Hårleby är klassat som riksintresse för vindbruk. När det 
gäller området vid Månsemyr så ligger hela området inom riksintresse för fri-
luftsliv och delar inom riksintresse för naturvård. Föreslagna reservområden 
är i idag kon� ikt med militära intressen. Vindkraftsetableringarna vid Mån-
semyr och Hårleby bedöms kunna ske utan större kon� ikter med motstående 
intressen.

Föreslagen utbyggnad vid Månsemyr bedöms kunna ge en effekt av 20-30 
MW och vid Hårleby 10-12 MW. Totalt skulle detta ge en årsproduktion av 
el på ca 100 GWh/år, vilket motsvarar ca 2/3 av Orusts nuvarande elkonsum-
tion.
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Befintliga vindkraftverk

Landyta mer än 500 m från bebyggelse

Föreslaget område för vindkraft

Kraftledning planerad

PLANERAD VERKSAMHET OCH FÖRUTSÄTTNINGARBEFINTLIG UTBYGGNAD

Kraftledning, region

Transformatorstation

Riksintresse vindbruk

0 5 km

ÖP 2009

ORUST KOMMUN

ENERGIPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

Översiktsplan för
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STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen skall verka för en övergång till en långsiktigt hållbar energi-
försörjning, vilket bland annat innebär att:

•  Förbrukningen av fossilt bränsle skall minska
•  Andelen förnybar energi skall öka
•  Energieffektiviteten skall öka
•  Koldioxidutsläppen skall minska med 4 procent till år 2012 jämfört 

med medelvärdet 2003-2004

Kommunens invånare skall ha en säker och tillräcklig tillgång på ener-
gi. Kommunen skall verka för att användningen av fossila bränslen och 
el till uppvärmning av bostäder och andra lokaler minskar. Detta kan 
ske dels genom allmänna besparingsåtgärder, dels genom utnyttjande 
av berg- och jordvärme, övergång till biobränsle, solfångare, småskalig 
vindkraft m.m. Kommunen skall verka för att andelen fastigheter med 
direktverkande el minskar.

Vid nybyggnation av större bostadsområden m.m. skall möjligheterna 
att anlägga närvärmeanläggningar för biobränsle och solfångare prövas. 
Kommunen skall också utreda möjligheterna att inom be� ntliga områden 
där värmetätheten är tillräckligt stor anordna gemensamma värmecentra-
ler för biobränsle (närvärme) och solenergi.

Kommunen bedömer, som en generell riktlinje, att minsta avstånd till 
be� ntlig eller planerad bostadsbebyggelse vid etablering av vindkraftverk 
större än 0,5 MW bör vara minst 500 meter. Vid mycket stora verk (större 
än 3 MW) och vid gruppstationer bör avståndet vara minst 600 meter. 
Vid etablering av enstaka mindre verk bör behovet av skyddsavstånd 
bedömas individuellt utifrån de topogra� ska förutsättningarna och ver-
kets egenskaper. Avstånd till allmän väg bör vara minst 1,5 gånger mast-
höjden, dock minst 50 meter. 

På karta ”vindkraft” redovisas föreslagna lägen samt de områden i kom-
munen där avståndet till be� ntlig bostadsbebyggelse är minst 500 meter.

Kommunens uppfattning är att om storskalig vindkraftsproduktion, utö-
ver vad som redovisas ovan, skall kunna etableras utan mycket stora kon-
� ikter med boende-, naturvårds-, och friluftsintressen, måste havsplace-
rade anläggningar på relativt stort avstånd från kusten övervägas. Sådana 
anläggningar kan kanske i framtiden kombineras med anläggningar för 
utvinning av vågkraft. Kommunen har dock inte inom ramen för detta 
översiktsplanearbete närmare utrett förutsättningarna för havsbaserade 
vind- och vågkraftsetableringar.

Planerad 130 KV ledning norrut mot Uddevalla måste placeras med stor 
hänsyn till redovisade naturvärden och i nära samråd med Uddevalla 
kommun och länsstyrelsen. 

Kommunens mål och strategier för att uppnå en mer långsiktigt hållbar 
energiförsörjning framgår mer utförligt i energi- och klimatplanen.
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4.6 GRUS- OCH BERGTÄKTER

I kommunen förekommer idag ingen gruvdrift eller täktverksamhet annat än 
för husbehov. Kommunens behov av grus och fyllnadsmaterial tillgodoses 
helt genom ”import” från Uddevalla, Tjörn och Stenungsund. Tillgången på 
naturgrus lämpad för brytning är mycket begränsad. 

I samband med att Hogens industriområde byggs ut är avsikten att överskotts-
materialet skall krossas och säljas som fyllnadsmaterial etc. Detta kommer 
under utbyggnadstiden att innebära ett minskat transportbehov. Uppskatt-
ningsvis kommer cirka 70 procent av det totala behovet av krossmaterial på 
Orust att kunna tillgodoses från Hogen under den tid utbyggnaden pågår.

4.7 TOTALFÖRSVARET

Orust saknar anläggningar i form av större industrier, hamnar och liknande 
som skulle kunna utgöra mål för eventuella � entliga angrepp vid en krigssi-
tuation. Det � nns ingen skyldighet att anordna skyddsrum på Orust. 

Väg 160 utgör Orust viktigaste förbindelse med fastlandet. Broarna vid Nöte-
sund, Skåpesund och Almösund är särskilt sårbara delar av denna förbin-
delse.

Det militära försvaret har intressen på Orust. Intressena kan avse markinne-
hav, bullerutredningsområden och skyddszoner kring militära anläggningar. 

Redovisningen av dessa är distribuerad till kommunen enligt särskilda rikt-
linjer och med beaktande av särskilda sekretessregler. Militärdistrikt Syd 
behandlar samrådsfrågor som berör det militära försvarets intresseområde. 

STÄLLNINGSTAGANDE
Någon närmare redovisning av försvarets intressen görs inte i översikts-
planen. Delar av förslagen i översiktsplanen innebär kon� ikter med total-
försvarets intressen.


