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Planhandlingar 
 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning, denna handling 
 
Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning 
• PM Geoteknik, COWI, maj 2020 
• PM Bergteknik, COWI, maj 2020  
• Naturvärdesinventering, Naturcentrum AB, 2019-08-09 
• Dagvattenutredning, Sigma, 2020-09-10 
• Riskutredning, Sweco Environment AB, 2019-05-03 
• PM Trafik, Sigma, 2020-06-23 
• VA-utredning, Sigma, 2020-06-24 
 

 
Planens syfte  

 
Detaljplanens syfte är att tillskapa ny industri- och verksamhetsmark, med alternativ 
användning för räddningstjänst- och ambulansstation, väster om väg 160, samt 
möjliggöra för utökning av befintlig verksamhet på fastigheten Varekil 1:169.  

 
 

Planens huvuddrag 
 
Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av 
verksamheter. Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt 
verksamhetsområde och möjliggöra fler tomter främst för verksamheter men även 
industri och service. I den norra delen väster om väg 160 föreslås mark avsättas för 
räddningstjänsten med brandstation och ambulans. Den mark som tas i anspråk för 
nya verksamheter utgörs idag till stora delar av jordbruksverksamhet.  

 
Flera geotekniska undersökningar har gjorts inom ramen för planarbetet som visar 
att stabiliteten i området i vissa delar är otillfredsställande. I planen görs därför en 
bedömning av vilka ytor som kan exploateras och vilka åtgärder som måste vidtas 
för att säkerställa stabiliteten långsiktigt. 
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Planprocessen 
 

 Planförfarande 
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen. Planprocessen för 
denna plan bedrivs med s.k. standardförfarande. Kommunstyrelsen beslutade 2018-
04-24 2017§1703 att ge förvaltningen i uppdrag att detaljplanelägga området.  
 

 
  
 
Tidplan  
 Beräknad tidplan för detaljplanen är: 

• samråd under kvartal 1 2022 
• granskning kvartal 1/2 2022 
• antagande av kommunfullmäktige kvartal 2/3 2022  
• laga kraft kvartal 2/3 2022 (om inte planen överklagas)  
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Plandata 
 
 Läge och areal 

Planområdet är ca 5,1 ha och är beläget nordost om Varekils centrum på båda sidor 
om väg 160. Planområdet är delat i två områden.  
 

 
Ungefärlig planområdesgräns markerat i rött. 

 
 Markägoförhållanden 

Fastighet Varekil 1:172, väster om väg 160 ägs av kommunen. Varekil 1:169 öster 
om väg 160 tillhör verksamhet som drivs på platsen.  

 
Bedömning av miljöpåverkan 

 
En undersökning om miljöbedömning enl. PBL 4:34, PBL 5:17 och MB 6:11 har 
gjorts och stämts av med Länsstyrelsen i ett kommunsamråd 2020-02-20. 
Kommunen anser att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Verksamheter för industriändamål finns listade i PBL 4 kap. 34§, liksom bilaga 3 
gällande MKB-förordningen. Projektet innebär utvidgning av befintligt 
verksamhetsområde. Tänkta verksamheter antas inte medföra betydande 
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miljöpåverkan och bedömningen är därför att detaljplanens genomförande inte 
riskerar att innebära en betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som avses i 
Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljöbedömning är således inte aktuell.  
 
Planen bedöms dock medföra viss miljöpåverkan. Hantering av trafik, buller, 
geoteknik, kulturvärden, naturmiljö och dag- och skyfallsvatten, etc. utreds i 
planarbetet och beskrivs särskilt i denna planbeskrivning samt i tillhörande 
utredningar. 

 
Tidigare ställningstaganden 

 
 Översiktsplan  

Förslaget överensstämmer med översiktsplan 2009. Där står det att Varekil har ett 
fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av olika 
verksamheter såsom industri och service. Förutom utveckling av Varekils 
centrumområde föreslår översiktsplanen utveckling av verksamheter norr om 
samhället med placering ut mot vägarna. 
 

 
 

Jordbruksmark 
En del av den mark som tas i anspråk är i dag jordbruksmark men marken som 
omfattas av planen är inte utpekad som brukningsvärd jordbruksmark i 
översiktsplanen.  
 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Miljöbalken 3 
kap. 4 §.   
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Orust kommuns översiktsplan är från 2009. I den står det att det på Orust finns ca 
6000 ha jordbruksmark och 1300 ha betesmark. Lantbruksnämnden klassificerade 
1990 jordbruksmarken i tre kategorier: 
 
A). Särskilt värdefull jordbruksmark 
B). Värdefull jordbruksmark 
C). Områden svåra att bruka med dagens teknik 
 
A och B är värdefull jordbruksmark av allmänt intresse enligt Miljöbalken 3 kap. 4 §.   
 
I översiktsplanen redovisas i princip all jordbruksmark inom klasserna A och B som 
brukningsvärd jordbruksmark enligt Miljöbalken. Visst ianspråktagande av sådan 
mark föreslås för industriändamål i Svanesund, Varekil och Henån. I samtliga fall 
handlar det om att tillgodose väsentliga samhällsintressen (industri mm.) Som med 
hänsyn till samhällsstrukturen är svår att lokalisera på annan plats. 
 
Ianspråktagandet av jordbruksmarken i denna detaljplan bedöms motiverad mot 
bakgrund av att mer ändamålsenlig industrimark i Varekil utgör ett väsentligt allmänt 
samhällsintresse. Lokaliseringen av verksamheter i Varekil gör att befintliga 
strukturer kan användas effektivt och att industrimark och arbetstillfällen tillkommer 
i ett läge med goda kommunikationer.  

 
Karta med areella näringar från översiktsplan 2009. Marken som omfattas av planen är inte 
utpekad som brukningsvärd jordbruksmark.  

 
Detaljplaner och tidigare beslut 

För större delen av området finns inte någon gällande plan. En liten del där ny väg 
ansluts mot befintligt verksamhetsområde i väster berör detaljplanen ”Varekils 
industriområde del av Varekil 1:172”, laga kraft 2009-05-19. Genomförandetiden har 
gått ut. Se bild nedan.  
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Gällande detaljplan med plangräns för aktuell plan i rödstreckad linje. 
 

 Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresset högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4 
§. Med hänvisning till att planområdet ligger i anslutning till befintlig tätort och 
möjliggör utveckling av det lokala näringslivet bedöms planförslaget undantagas från 
riksintresset.   
 

 
Utsnitt ur Länsstyrelsens informationskarta med riksintresset högexploaterad kust. Aktuell 
plangräns ungefärligt ritad i röd linje.  
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Förutsättningar och förändringar 
 
 Mark och vegetation     

Planområdet är beläget strax nordost om Varekils tätort och planen omfattar mark 
på båda sidor om väg 160. Området utgörs idag dels av en befintlig verksamhet öster 
om vägen och obebyggd mark väster om vägen. Den obebyggda marken består i 
huvudsak av en plan gräsyta.  
 
Utanför det västra planområdet i norr om ligger Varekilsån. Ån har ett meandrande 
lopp och har över tid skurit sig ner i jordlagren så att det bildats en djup bäckravin 
med branta slänter. Inom planområdet i sydväst finns ett trädbevuxet höjdparti. 
Längs höjdpartiet löper ett ledningsstråk med en kraftledning från norr till söder. 
Väster om höjdpartiet ansluter marken till ett befintligt industriområde. 

 
Naturcentrum AB har gjort en naturvärdesinventering daterad 2019-08-29. Vid 
inventeringen identifierades 17 objekt med naturvärden varav ett objekt med högt till 
högsta naturvärde (naturvärdesklass II – I), två objekt med högsta naturvärde 
(naturvärdesklass I), tre objekt med högt naturvärde (naturvärdesklass II), åtta objekt 
med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass III) och tre objekt med visst naturvärde 
(naturvärdesklass IV). Planområdet har sedan inventeringen genomfördes ändrats i 
omfattning, och en överhängande majoritet av de naturvärden som identifierats 
ligger utanför planområdet.    
 

 
Naturvärdesobjekt: Den mörkröda färgen markera de partier som har högst naturvärde. Blå linje 
markerar ungefärlig plangräns. 
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Inom planområdet väster om väg 160 på fastighet Varekil 1:172, finns delar som 
bedöms ha visst- till påtagligt naturvärde. Dessa områden ligger i huvudsak inom 
användningen NATUR. Inom planområdet återfinns 2 rödlistade arter, ask och 
skogsalm, och en art som är skyddad enligt Artskyddsförordningen, gullviva.  
 
Utöver rödlistade och skyddade arter förekommer även två signalarter, 
guldlockmossa och lönnlav, och tre övriga naturvårdsarter, getrams, skogsbingel och 
blanksvart trämyra, inom planområdet.  
 
 
Värdeelement 
Inom planområdet finns flera välbevarade stenmurar. Dessa kan bland annat utgöra 
ledlinjer och erbjuda skydd för mindre djur som rör sig i landskapet. I 
inventeringsområdet finns även grova träd av ask.  
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Biotopskydd 
Naturcentrum har för det större inventeringsområdet identifierat ett flertal objekt 
som omfattas av det generella biotopskyddet genom miljöbalken 7 kap. 11 § första 
stycket 1. Inom planområdet utgörs objekten av en stenmur och tre odlingsrösen.  
Stenmuren bedöms påverkas av exploateringen och är markerad på kartan nedan 
med en röd cirkel. Stora delar av murens sträckning består, men då en väg behöver 
passera stenmuren krävs dispens från biotopskyddet. Odlingsrösena berörs inte då 
de ligger inom användningen NATUR. 
 
Orust kommun anser att det finns särskilda skäl för dispens från biotopskyddet då de 
värden som tillskapas av detaljplanen utgör ett starkt allmänt intresse. En god 
lokalisering av räddningstjänstens verksamhet och ambulans är ett viktigt allmänt 
intresse. Orust kommun är även i behov av verksamhetsmark. Föreslagen 
exploatering utgör förtätning eller sker i anslutning till befintlig verksamhetsmark. 
Fastigheterna ligger strategiskt placerat utefter väg 160. Förslaget överensstämmer 
med gällande översiktsplan. 
 
Inför granskningen ska muren som riskerar att påverkas mätas in så att man kan 
avgöra exakt vad som kan sparas och då eventuellt skyddas med en bestämmelse och 
vilka som inte går att ha kvar. Ansökan om dispens från biotopskyddet planeras 
sökas innan planen går på granskning. 

 
Generella biotopskydd och värdeelement vid Varekil. Stenmurar (1), bäck/å/dike (2), odlingsröse 
(3). På kartan finns en röd ring kring det element med generellt biotopskydd som antagligen delvis 
kommer påverkas av exploateringen. Ungefärligt planområde är markerat med blå linjer. 
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Geotekniska förhållanden 
 

 
Delområden för geoteknisk undersökning. Planområdet har efter att undersökningen genomfördes 
ändrats i omfattning. Planområdet innefattar delområde 1, del av delområde 3 och delområde 4.  
 

 
COWI har genomfört en geoteknisk undersökning i området och resultatet 
sammanfattas i PM Geoteknik daterad 2020-05-20. Undersökningsområdet bedöms 
till övervägande delen bestå av glaciallera med ett stråk av svämsediment i 
Varekilsåns dalgång. Undersökningar visar att jordlagren inom planområdet består av 
mulljord och humushaltig silt ovan torrskorpelera. Härunder följer lera ovan 
friktionsjord på berg. I den sydvästra delen av området går berget i dagen.  
 
Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, block eller berg ca 0,2–21 
m under markytan. Äldre undersökningar utförda av Bohusgeo visar emellertid att 
djupet till fast botten som mest uppgår till 30–35 m. Djupet är som störst i närheten 
av Väg 160 inom delområdets östra del. Leran är på flera ställen kvicklera. 

 
Inom delområde 4 består jordlagren av, 
under ett ytligt lager av fyllning, lera på 
ett lager av friktionsmaterial ovan berg. 
Enligt COWI:s undersökningar från 
2019 varierar djupet till fast botten 
mellan ca 9–12 m, ökande mot söder. 
Äldre undersökningar utförda av 
Bohusgeo omedelbart norr om 
delområde 4 visar att djupet till fast 
botten uppgår till 5–11 m. 
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Delområden för geotekniska rekommendationer. Planområdet har efter att undersökningen 
genomfördes ändrats i omfattning. 
 
 
 
A: delområde 1, utanför detaljplan  
B: delområde 1 inom detaljplan 
C: delområde 1 inom detaljplan, väg 
D: delområde 2, utanför detaljplan 
E: delområde 2, utanför detaljplan 
F: delområde 3, utanför detaljplan 
G: delområde 3 inom detaljplan, väg 
H: delområde 4 inom detaljplan 

 
I utredningen har COWI gett följande rekommendationer till detaljplanen. 
 

A 

B 

D 

C E 
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Stabilitet  
Inom område B (planområdet) är totaltstabiliteten tillfredsställande i befintliga såväl 
som utbyggda förhållanden, då det ligger utanför säkerhetszon för stabilitetsbrott 
(primära såväl som sekundära glidytor) mot Varekilsån. Inom detta område bör inte 
marken belastas med mer än 40 kPa (exkl möjligheten att inom detaljplanelagt 
område fritt kunna få höja/sänka marken ±0,5 m). Denna last rekommenderas dock 
inte med hänsyn till sättningar.  

 
Hantering i detaljplan:   
Detaljplanen antas inte medge sådan bebyggelse att markbelastningen överstiger 40 
kPa.  
 
Inom område C (planområde, ny tillfartsväg) så kommer den nya infartsvägen till 
delområde 1 lokalt att gå genom säkerhetszonen för bakåtgripande skred. Den del av 
vägen som går inom säkerhetszonen måste säkras, förslagsvis kan detta utföras med 
kalkcementpelare, antingen som en kalkcementpelarskärm som skär av glidytorna 
eller som grundläggning för vägen (föra ned lasten till berg).  
 
Vid lokala schakter och uppfyllnader skall stabilitetsförhållandena kontrolleras. 
 
Hantering i detaljplan:   
Området byggs ut av kommunen och gatan planeras att säkras mot bakåtgripande 
skred. 

 
Inom område G (planområde, ny tillfartsväg) så kommer den nya infartsvägen till 
delområde 1 lokalt att gå genom säkerhetszonen för bakåtgripande skred. Den del av 
vägen som går inom säkerhetszonen måste säkras, förslagsvis kan detta utföras 
genom urgrävning och grundläggning av vägen på packad fyllning på berg.   
 
Vid lokala schakter och uppfyllnader skall stabilitetsförhållandena kontrolleras. 

 
Förslag till lösning för tillfartsväg. De rödstreckade områdena i figuren markerar områden där 
vägen lokalt ligger inom säkerhetszonen och där kompletterande undersökningar behöver utföras i 
samband med detaljprojektering för fastställande av slutlig förstärkningsåtgärd. 
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Inom delområde 4 är markytan tämligen plan och avståndet till Varekilsån är stort. 
Totalstabiliteten inom området är med god marginal tillfredsställande. 
 
Sättningar 
Cowis rapport anger att marken i delområde 1 (B) klarar en 2 våningsbyggnad (20 
kPa) utan att besvärande sättningar uppstår. Inom den södra delen av delområdet 
finns det lokalt områden med mindre lerdjup. För de två sydligaste byggnaderna i 
illustrationen är risken för differenssättningar stor vilket bör utredas innan 
byggnation.  
 
Marken i delområde 4 klarar en 2 våningsbyggnad (20 kPa) utan att besvärande 
sättningar uppstår. 
 
Hantering i detaljplan:   
Detaljplanen regleras med en bestämmelse om största last på 20 kPa. Om det 
överstiger 20 kPa ska grundläggning ske med pålar alternativt plintar.  

 
Grundläggning  
Cowis rapport ger följande rekommendationer för grundläggning. Inom planområdet 
bedöms grundläggning kunna utföras med platta på mark för byggnader med två 
våningar. Byggnader med tre våningar eller högre rekommenderas, på grund av 
sättningar, att grundläggas på pålar alternativt plintar, beroende av jorddjup. 
 

 
Radon  

 Planområdet ligger inom lågradonmark och normalradonmark enligt undersökning 
av COWI. Inga särskilda byggnadstekniska åtgärder krävs med hänsyn till markradon 
utan byggnaderna ska vara radonskyddade. 
 



 

                                                                                                                                                        15(32) 
  

Risk för ras och blocknedfall 
 

 
Bild ur bergtekniskt PM med de olika utpekade områdena utritade. Planområdet har ändrats i 
omfattning sedan utredningen genomfördes. 
 
COWI har gjort en bergteknisk markundersökning där de identifierat ett antal platser 
vid sprängda bergsslänter som kräver skrotning och borttagning av löst sittande 
block. Området väster om väg 160 består av bergknallar i dagen med delvis tidigare 
bortsprängt berg, vilket ger upphov till bergskärningar på båda sidor av Elvägen i 
nordväst-sydostlig riktning, med lutningar på ~70° mot sydväst respektive nordost.   
Området öster om väg 160 ligger i anslutning till en bergsslänt (C).  
 
I utredningen ges rekommendationer för fortsatt planarbete som föreslår att 
åtgärderna ska dimensioneras av en bergsakkunnig.  
 

B 
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 Exploatering kan ske i område A1 väster om väg 160 enligt plan förutsatt att:  
• skärningen vid observationspunkt 5 åtgärdas mot ras- och blockutfall.  

 

 
Område A1, Observationspunkt 5 behöver åtgärdas mot ras- och blocknedfall. Ring markerar 
ungefär var bergförstärkning kan behövas. 

 
 
 Område C 

• Skrota ner övriga lösa block i område C.  
  
 

  
 Område C, Berget vid observationspunkterna 27, 28, 31 har några lösa block. Risken att block 
faller ner till industriområdet från punkt 27 och 28 bedöms som liten respektive relativt liten. Vid 
observationspunkt 31 har block spruckit upp i skärningen och här finns risk för blockutfall.  

 
 
   
Hantering i detaljplan: 
Inga block är möjliga att reglera genom planbestämmelse, utan frågan löses genom 
avtal för genomförandet. Läs mer angående hanteringen i genomförandekapitlet.  
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Fornlämningar 
Varekilsån ingår i VaKul Vattenförvaltning och Kulturmiljöer och har preliminärt 
fått klassning två där 1 är högst och 4 lägst. Längs ån har det långt bak i tiden funnits 
vattenanknutna verksamheter som kvarn, sågverk och mejeri. Planen kommer inte 
beröra utpekat område då ingen ny bebyggelse föreslås inom 100 meter från ån. 

 
 
 Bebyggelse 

Väster om väg 160 finns det idag ingen bebyggelse inom planområdet utan den 
utgörs av jordbruksmark men längre i söder finns nyligen planlagda och utbyggda 
industritomter.  
 
De befintliga verksamheterna ligger i långa industrilador som är klädda med grå 
korrugerad plåt och har svarta sadeltak i plåt. De har små fönster och stora 
industriportar. Marken är relativt plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I planförslaget tillskapas ett antal nya industritomter i anslutning till befintliga 
verksamheter. Användningen ”Z-verksamhet” möjliggörs inom hela detaljplanen.  
I västra delen av planområdet medges användningen ”R1- sport- och 
idrottsanläggning”. ”J-industri” medges i nordvästra samt östra delen av 
detaljplanen.  
 

Illustration över föreslagen bebyggelse.  
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”E1 – teknisk anläggning” medges söder om GATA för en transformatorstation.  
”E2 – dagvattenanläggning” medges för en fördröjningsanläggning väster om 
verksamhetsområdet.  

 
I nordvästra delen av planområdet föreslås anläggning för räddningstjänsten med 
både brandförsvar och ambulans. Tillfart föreslås via befintligt industriområde längre 
västerut för att undvika ytterligare utfart på väg 160. Utryckningsväg för 
räddningstjänst möjliggörs mot väg 160. Fastigheterna är begränsade med relativt 
stor prickmark med anledning av en luftledning och avstånd till väg 160. 
Bebyggelsen tillåts att ha en byggnadshöjd på 12 meter med en takvinkel på max 27 
grader. 
 
I planen ingår även fastigheten Varekil 1:169. Där möjliggörs ytterligare exploatering 
inom befintlig fastighet. Byggrätten regleras till maximalt 60 % av fastighetsarean och 
en högsta byggnadshöjd på 10 meter för att möjliggöra en högre industrihall och 
kontor. Takvinkeln regleras till att maximalt vara 27 grader. 
 
Inom allmän plats för GATA och NATUR medges diken för att hantera dagvatten.  
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Tillgänglighet 
Tillgängligheten för funktionshindrade ska eftersträvas och då marken där ny 
bebyggelse förslås är relativt plan kommer det inte vara något hinder. 
Verksamheterna i väster med räddningstjänst och ambulansverksamhet kräver väl 
genomarbetade lösningar och god tillgänglighet.  
 
Planen medger möjlighet till tillgängliga entréer till samtliga fastigheter inom 
planområdet samt till en tillgänglig utemiljö. Tillgängligheten till och i byggnaderna 
inom planområdet ses över mer ingående i bygglovsskedet.  

 
 Trafik och parkering 

Inom ramen för detaljplanen har Sigma Civil gjort en trafikutredning daterad 2020-
06-23. Planförslaget har justerats till det mindre efter att utredningen genomfördes 
och trafikalstringen bedöms därmed bli lägre än beräknat i trafikutredningen.   
 
Trafikmätningar från 2017 visar en årsdygnstrafik på väg 160 om ca 4000 fordon. På 
vägen är hastighetsbegränsningen 80 km/h. Den tillkommande trafiken från 
planområdet bedöms inte påverka framkomligheten på de allmänna vägarna 
nämnvärt. 
 
Den västra delen av planområdet har tillfart via befintlig industriväg från väg 178. 
Innan planförslaget justerades till det mindre, beräknades området väster om väg 160 
möjliggöra ca 6600 m2 BTA. Här medges kontor, småindustri, handel med 
skrymmande varor och lager. Det planeras ingen detaljhandel, men eventuellt 
tillkommer handel med skrymmande varor inom område för Z-bestämmelsen. 
Baserat på dessa förutsättningar beräknades i trafikutredningen en total trafikalstring 
för ÅDT 470 fordon/dygn. Handel med skrymmande varor upptar 20% av den 
byggbara men genererar nästan hälften av den alstrade trafiken. Om endast industri 
och småindustri/hantverk skulle etableras inom området fås en betydligt mindre 
trafikalstring på en sammanlagt ÅDT på 260 fordon/dygn. I norra delen planeras i 
nuläget räddningstjänstverksamhet vilket bedöms alstra mindre trafik än tidigare 
förslag. 
 

 
Trafikalstring ny bebyggelse väster om väg 160, ur PM Trafik. Planområdet har ändrats till det 
mindre sedan trafikalstringen genomfördes.  
 
Vägarna inom verksamhetsområdena och de statliga vägarna som de ansluter till 
bedöms kunna hantera den tillkommande trafiken med ett körfält i vardera 
riktningen.   
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Utryckningsväg 
Sedan trafikalstringen genomfördes har räddningstjänstverksamhet tillkommit i den 
nordvästra delen av planområdet. Från räddningsverksamheten anordnas 
utryckningsväg till väg 160, ca 50 m söder om befintlig trevägskorsning. Väg 160 
förses med ljussignal och stopplikt för att garantera utryckningsfordons 
framkomlighet vid utryckning från räddningsstationen. Utfarten från 
räddningsstationen förses med bom och infartsförbud.  
 

 
Förslag på utformning av utryckningsväg med ljusreglering.  

 
 
Den ökade exploatering detaljplanen möjliggör för befintlig verksamhet på den östra 
fastigheten Varekil 1:169 bedöms inte påverka trafiksituationen nämnvärt. 
    
 
Kollektivtrafik 
I planområdet finns idag hållplatsen Lundby som trafikeras av linjen Orust X, som 
tar dig till Stenungssund, Uddevalla och Henån. Resan till Henån tar strax över 10 
minuter.  
 
Störningar 
Detaljplanen medger industrifastigheter och verksamheter som kan innebära viss 
störning. Närmst bostadshuset i sydväst tillåts endast användningen Z som innebär 
verksamheter som inte får vara störande för omgivningen. 
 
Även utryckningsfordon med sirener kan innebära störning för omgivningen. 
 
Risk för farligt gods 
Sweco Environment AB har gjort en riskutredning för att undersöka konsekvenserna 
av etablering av industriverksamheter intill väg 160 som är utpekad som primär 
transportled för farligt gods. 
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De transporter av farligt gods som passerar eller stannar i Varekil är i dagsläget 
främst bensin, diesel, E85 transporter.   
 
Beräkningarna visar att individrisken ligger inom ALARP (där riskreducerande 
åtgärder är motiverade), inom ca 20 meter från väg 160 i Varekil. Bortanför detta är 
risken acceptabel utan åtgärder. Den största risken från farligt gods bedöms vara 
brandfarlig vätska. På grund av att vägen ligger högre än området kan ett utsläpp 
rinna närmare bebyggelse och därför föreslås åtgärder för byggnation inom 30 meter 
från vägen. 
   
Samhällsrisken visar på en acceptabel nivå, alternativt något förhöjd nivå år 2040 för 
den givna persontätheteten 2 500 invånare per km2 och ett ÅDT på 8 739 (vilket gav 
ca 26 transporter av farligt gods per dag).   

 
Åtgärder som ska vidtas för detaljplaneområdet är: 
 • 20 meter bebyggelsefritt område från väg 160. Området ska vara utformat så att få 
människor normalt vistas där.   
• Byggnader inom 30 meter från väg 160 i Varekil ska utföras i obrännbart material.  
• Utrymningsvägar ska placeras på sida som inte vetter mot väg 160.   
Utöver detta bör om möjligt ventilation placeras på sida som inte vetter mot väg 160, 
gärna bort från väg 160 och högt upp på byggnad. 
 
Hantering i detaljplan: 
Ovanstående har säkerställts med prickad mark där byggnad ej får uppföras inom 20 
meter från vägkant. Samt en generell planbestämmelse som gäller för ytor inom 30 
meter från Väg 160.  
 
Det bör även i senare skede utredas om de verksamheter som etableras kommer 
hantera farliga ämnen. Detta då det är viktigt att skyddsavstånd hålls mellan 
hantering och förvaring av ämnena och annan verksamhet. 

 
Vatten och avlopp 
I VA-utredning gjord av Sigma Civil AB, daterad 2020-06-24 konstateras att 
planområdet kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp under förutsättning att 
verksamhetsområdet utökas. Strax söder om området så finns en tryckstegrings-
station. Från denna så matas två ledningar i nordlig riktning. Den ena i Industrivägen 
är av dimension 110 och besörjer ca 5 industrifastigheter med vatten. Den andra är 
av dimension 225 och följer väg 160, från den går en avgrening mot väst i Elvägen, 
dimension 110. 
 
För dricksvattenledningarna i området så krävs inga åtgärder för att hålla sig inom 
ramarna för trycknivåer.  
 
I planområdet så rekommenderas att man till den nya brandstationen avsätter en 
servis av dimension 110 mm. Detta bedöms ersätta behovet av brandposter som 
annars måste finnas för att kunna säkra släckvatten till den nya exploateringen med 
minsta sträcka på 150 m. Kapacitetstaket för Varekils ARV är nådd men då ny 
överföringsledning planeras bedöms nuvarande lösning fungera tills ny lösning är på 
plats.  
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Förslag till nya dricksvattenledningar, utredningen har efter framtagandet diskuterats med VA och 
planen har justerats vilket gör att VA-utbyggnaden inte kommer ske helt i linje med VA-
utredningens förslag. Orange markering visar ungefärlig plangräns för det västra planområdet.  
 
Planområdet kommer om det är möjligt med hänsyn till kapacitet erbjudas anslutning 
till det befintliga fjärrvärmenätet.  
 
Till planen hör en dagvattenutredning gjord av Sigma Civil AB, utkast daterad 2020-
09-10.  
 
Det finns inga befintliga dagvattenledningar inom det västra planområdet eller i dess 
närhet. Anslutning behöver göras direkt till recipienten.  

 
Recipienten för planområdet är Varekilsån. Varekilsån har kvalitetskravet god 
ekologisk status 2027. Statusen 2019 är otillfredsställande vilket beror främst på att 
vattenförekomsten är påverkad av näringsämnen/övergödning. Delar av recipienten 
saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur då den bl.a. är påverkad 
av markavvattning. 
 
Flödesberäkningar för 50- och 100-årsregn utförs efter samråd med Trafikverket som 
har diken vilka belastas inom planområdet. Beräkning av erforderlig fördröjning 
baseras på att planområdet inte får öka dagvattenflödet efter exploatering jämfört 
med dagsläget. Den största delen av planområdet har Trafikverkets dike som 
släppunkt för dagvatten vilket medför att dagvatten behöver fördröjas enligt 
Trafikverkets krav. Trafikverkets diken är endast dimensionerad för väganläggningen 
varför man behöver säkerställa att diken och trummor klarar det extra flödet för 
dimensionerande 50- och 100-årsregn. Kapaciteten i Trafikverkets dike är okänd då 
ingen inmätning har utförts av dike och nedströms trummor.  Detta innebär att 
erforderlig fördröjning är beräknad för dimensionerande 50- och 100-årsregn. 
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Förutsättningarna för LOD inom planområdet bedöms som begränsade p.g.a. höga 
grundvattennivåer. Underjordiska perkolationsmagasin riskerar att bli vattenfyllda 
vilket resulterar i att kapaciteten kraftigt reduceras eller uteblir. Om magasin anläggs 
bör dessa vara täta och säkrade för högt grundvatten. 
 
Förslagsvis sker dagvattenhantering uteslutande av diken för att skapa 
infiltrationsanläggningar nära källan i riktlinje med Orust kommuns dagvattenstrategi. 
För att uppnå tillräcklig rening enligt MKN bör diken underbyggas av krossmaterial. 
Föreslagna diken bör hållas grunda p.g.a. de höga grundvattennivåerna. 
 

 
Förslag till dagvattenhantering i dagvattenutredning. Planområdet har ändrats i omfattning sedan 
utredningen genomfördes.  
 
 
Vägar inom allmän plats föreslås avvattnas med diken. Avskärande diken bör 
anläggas mot naturmarken i söder och väster för att det inte ska bli översvämning på 
kvartersmark. Utrymme för fördröjning av dagvatten säkerställs inom NATUR. 
Inom kvartersmarken finns utrymme att anlägga diken och bräddningsstråk inom 
prickmark. Mindre schaktning kan behövas i de östra delarna för att säkerställa att 
diket har en konstant lutning. 

 
Skyfall 
Vid mycket stora regn kommer dagvattensystem inte kunna avleda allt dagvatten 
med en gång och sekundära avrinningsvägar kommer att uppstå. Det västra området 
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bedöms inte vara utsatt vid skyfall med föreslagen dagvattenhantering. Planförslaget 
bedöms inte medföra någon förändring mot befintligt på den östra fastigheten som 
är hårdgjord i sin helhet idag 

 
Enligt dagvattenutredningen kan föroreningar minska efter exploatering om man 
renar dagvatten genom föreslagna diken som enligt dagvattenutredningens förslag 
ska vara gröna och underbyggas av 0,35 m krossmaterenligt. Avskärande diken är 
inte med i föroreningsberäkningarna. Bedömningen är således att planförslaget inte 
verkar negativt för MKN. Planen innebär inte att arbetet för att nå målen god 
ekologisk status 2027 samt god kemisk ytvattenstatus försvåras. Särskilt viktigt för 
recipienten är att prioriterande ämnen som påverkar övergödning minskar, vilket 
beräkningarna på fosfor och kväve påvisar genom en halvering av förorenings-
halterna. 
 
 
El och teleförsörjning 
Ny bebyggelse ska anslutas till el och telekabelnätet. Befintlig bebyggelse är ansluten. 
 
I den västra delen av planområdet finns ett E-område för transformatorstation.  
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Miljökonsekvenser 
 

Nedan redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen 
innebär. Redovisningen är gjord utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.  
 

 Planens karaktär 
I kommunen finns det stor efterfrågan på verksamhetsmark. Målsättningen med 
planen är bland annat att tillskapa arbetstillfällen vilket är grunden för ett hållbart 
samhälle. Rätt utförd handel kan också innebära bra och viktiga mötesplatser för det 
sociala livet.  
 
Detaljplanen innebär att obebyggd mark tas i anspråk väster om väg 160 i anslutning 
till befintligt verksamhetsområde.  I östra delen planläggs verksamheter i ett befintligt 
industriområde. Ny verksamhetsmark väster om vägen får tillfart via befintligt 
verksamhetsområde i sydväst. Marken saknar detaljplan idag. Den norra delen av 
området är tänkt att innehålla en brandstation och ambulansverksamhet. Dessa 
funktioner och verksamhetsmarken ligger strategiskt placerade med utfart till väg 160 
vilket ger kortare utryckningstid till stora delar av Orust. 

 
Platsen  

 Platsen för planläggningen ligger i anslutning till bebyggelse i Varekil utefter väg 160. 
Området består delvis av redan ianspråktagen mark för verksamheter. Inom 
planområdet finns inga verksamheter eller dylikt som primärt utgör risker för hälsa 
och säkerhet.  
 
Ny verksamhetsmark föreslås på mark väster om väg 160 som idag är ängs- och 
odlingsmark. Kommunen gör bedömningen att marken med sitt strategiska läge 
alldeles intill väg 160 är den mer lämpad för verksamheter. Marken finns utpekad i 
översiktsplanen som föreslaget småindustriområde. 

 
 Påverkan 

Detaljplanen omfattar inte sådant innehåll eller åtgärder som direkt påverkar andra 
detaljplaner. Indirekt kan planen ha betydelse för andra planers miljöpåverkan i och 
med att trafikströmmar till och från området kan påverkas, både vad gäller 
privatfordon och godstrafik. Inte heller intilliggande bostäder bedöms påverkas med 
buller över riktvärden eller dylikt. För att säkerställa detta har marken närmast villan 
öster om Väg 160 fått användningen Z.  
 
I en naturvärdesinventering har konstaterats att planområdet ligger i närhet till 
områden med höga naturvärden. Enligt Naturvårdsverkets artportal finns enstaka 
fynd av rödlistade och/eller hotade arter. Skogsalm är den art som bedömts akut 
hotad. Förekomster har också bekräftats av borstsäv och ask, vilka bedöms starkt 
hotade, falkbjörnbär, stallört, kustkrusmossa och åkerrättika som bedöms vara 
sårbara, liksom iakttagelser av kungsörn och fjällvråk som bedöms nära hotade. 
Fridlysta arter som blåsippa och murgröna finns också i området. 

 
Den påverkan som ett ökat dagvattenflöde kan innebära på recipienten, Varekilsån, 
begränsas med de föreslagna åtgärderna av fördröjning med LOD.  
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En bergteknisk utredning visar också att man innan byggnation ska skrota och säkra 
vissa partier längs berget mot lösa stenar och block så att de inte faller ner i 
verksamhetsområdet. Föreslagna geotekniska- och bergtekniska åtgärder kommer 
innebära större säkerhet i området med hänsyn till stabilitet och risk för blocknedfall.  
 
Planområdet tangerar också det utpekade kustnära området utmed Varekilsån, som 
anses ha högt kulturhistoriskt värde. 
 
Planen bedöms sammantaget medföra viss miljöpåverkan men anses inte vara 
betydande.  
 
Verksamheter för industriändamål finns listade i PBL 4 kap.34§, liksom bilaga 3 
gällande MKB-förordningen, men tänkt att verksamhet är av sådan art samt att 
projektet innebär utvidgning av befintligt verksamhetsområde, bedöms ändå inte 
detaljplanen innebära betydande miljöpåverkan utifrån dessa kriterier såsom avses i 
Miljöbalken 6 kap 11 §. Detta har stämts av i ett kommunsamråd med Länsstyrelsen 
2020-02-20 i samband med undersökning om miljöbedömning enl. PBL 4:34, PBL 
5:17 och MB 6:11. 
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Genomförandefrågor 
 

En genomförandebeskrivning har till syfte att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
ordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen ska också redovisa vilka konsekvenser dessa åtgärder 
får för fastighetsägarna och andra berörda. 
 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning 
för att uppnå detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av 
plankarta och planbestämmelser. 

 
Organisatoriska frågor 
  
 Planen hanteras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
 Tidplan 
 Samråd, kvartal 1 2022 
 Granskning, kvartal 1/2 2022 
 Antagande, kvartal 2/3 2022  
   
 Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter 

antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När detaljplanen 
vunnit laga kraft kan erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov 
erhållas och utbyggnad påbörjas. 
 
Aktörer och avtal 
Planområdet består av kommunens fastighet Varekil 1:172 samt den privatägda 
fastigheten Varekil 1:169. Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och 
fastighetsägaren till Varekil 1:169. 
 

 Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det att den vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare inom planområdet en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen 
att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
 

 Huvudmannaskap 
Alla detaljplaner i Orust kommun har enskilt huvudmannaskap. Med hänsyn till 
kommunens tradition av enskilt huvudmannaskap samt att planområdet utgör en 
mindre utökning av befintligt verksamhetsområde i Varekil med enskilt 
huvudmannaskap finns särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för 
allmän plats inom planområdet.  
 
Enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga 
för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet, 
genom att allmänna platser förvaltas av gemensamhetsanläggningar.  
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Huvudman för vägar och allmän plats NATUR och GATA i detaljplanen föreslås bli 
Varekil ga:3 som förvaltas av Varekils vägförening.   
 

 Ansvarsfördelning 
 Föreslagen ansvarsfördelning är sammanfattad i nedanstående tablå. 
 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftsansvarig 

Allmänna platser   

GATA  Kommunen Varekils vägförening 

 

NATUR Kommunen  
avseende dagvattenanläggning 

Varekils vägförening 

 

Gatubelysning Kommunen Kommunen 

VA- och dagvatten- 
anläggningar  

Kommunen Kommunen 

El- och fibernät El- och bredbandsdistributör El- och bredbandsdistributör 

Kvartersmark   

J, Z, R1 
 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

E1 Eldistributör Eldistributör 

E2  Kommunen Kommunen 

l1 Ledningsägaren Ledningsägaren 

u1 Ledningsägaren Ledningsägaren 
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Fastighetsrättsliga frågor 
 
 Fastighetsbildning 

 Nya fastigheter för verksamheter ska avstyckas från fastigheten Varekil 1:172. 
Fastigheternas storlek och utformning inom kvartersmarken anpassas utifrån de 
blivande verksamheternas behov eller utifrån vad som utgör en lämpligt utformad 
fastighet för försäljning.  
 
Fastigheten Varekil 1:169 är möjlig att dela upp i fler fastigheter men tillkommande 
byggrätter är i första hand avsedda för utveckling av den verksamhet som redan 
finns på platsen idag. Det ankommer på fastighetsägaren att ta initiativ till och 
bekosta eventuell fastighetsbildning. 
 
I övrigt uppstår inte några fastighetsrättsliga konsekvenser för andra fastighetsägare. 

  
Gemensamhetsanläggning 
Vägar och övrig allmän platsmark inom detaljplaneområdet föreslås ingå i Varekil 
ga:3 som förvaltas av Varekils vägförening. Gemensamhetsanläggningen föreslås 
omprövas så att tillkommande gator och naturmark inom planområdet ingår. 
Kommunen ansöker och bekostar omprövning av Varekil ga:3. 
 
Omprövningen av Varekil ga:3 påverkar i viss mån delägande fastigheter. 

  
 Arrende 
 Åkermarken inom planområdet är idag upplåten med ett kortsiktigt jordbruksarrende 

som löper på 1 år i taget. Kommunen avser att säga upp arrendeavtalet inför planens 
genomförande vilket arrendatorn är informerad om. 

 
 Ledningsrätt 

Genom detaljplaneområdet löper en 40 kW kraftledning i luft. För ledningen finns 
ledningsrätt upplåten med beteckningen 1421-96/18. Detaljplanen ger stöd för 
ledningsrätten genom markreservat betecknat l1.  
 
Längs Väg 160 på dess östra sida samt inom fastigheten Varekil 1:169 finns en 
kommunal vattenledning. För ledningen finns ledningsrätt upplåten med 
beteckningen 14-STA-929. Detaljplanen ger stöd för ledningsrätten genom 
markreservat betecknat u1.  
 
Några förändringar av ovan nämnda ledningar och rättigheter är inte planerade. 
 
I den västra delen av planområdet avsätts ett markreservat för allmännyttiga 
ledningar mellan vändplanen och Väg 160. Kommunen tar initiativ till samt bekostar 
eventuellt bildande av ledningsrätt eller servitut för kommunala ledningar i samband 
med avstyckning. 
 
Längs Väg 160 på dess västra sida finns utanför planområdet en kommunal 
spillvattenledning. Eventuellt kan en ledningsrätt behöva tillskapas på de fastigheter 
som avstyckas ifall fastighetsgräns hamnar inom ett tänkt ledningsrättsområde. I 
sådant fall svarar kommunen för ansökan och förrättningskostnad. 
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l- och u-områden på kvartersmark. Ledningsrätt för underjordiska allmännyttiga ledningar kan 
bildas med stöd av planen bildas i området markerat med rött väster om Väg 160. Till höger visas 
Varekil 1:169. 
 

Tekniska frågor 
 
 Tekniska utredningar 
 Områdets VA-förutsättningar framgår av VA-utredning (Sigma 2020-06-24). 

Områdets geotekniska förutsättningar framgår av en geoteknisk utredning (COWI, 
maj 2020) samt en bergteknisk utredning med bedömning av risk för blocknedfall 
(COWI, maj 2020). 

 
 Tekniska utredningar som bör utföras 

 Projektering av gata till planområdet väster om Väg 160 ska utföras.  
Kompletterade undersökningar behöver utföras för fastställande av nödvändiga 
förstärkningsåtgärder inom område med risk för skred där gatan ska anläggas.  
Då anläggande av gata och dagvattenanläggning påverkar biotoper behöver ansökan 
om dispens från biotopskydd göras vilket bör ske innan antagande av planen. 

 
 Den bergtekniska utredningen pekar ut två områden med risk för ras och blockutfall. 
Bergsakkunnig ska anlitas för att dimensionera nödvändiga åtgärder. 

 
 Eventuellt kan en fördjupad riskutredning behövas avseende transport av farligt gods 

på Väg 160 ifall räddningstjänsten etablerar sig i planområdet för att klargöra att 
risknivån är acceptabel med hänsyn till att det är en särskilt samhällsviktig 
verksamhet som inte får hindras vid utryckning.  
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 Kommunen ansvarar för att projektering utförs och att nödvändiga utredningar 
beställs. 

  
 Tekniska anläggningar 
 
 Gata 

 Kommunen ansvarar för anläggande av asfalterade gator och vändzon inom yta som 
i planförslaget betecknats GATA. Kommunens ansvar innefattar i denna del även att 
nödvändiga förstärkningsåtgärder genomförs för att förhindra skred.  
 
Efter utbyggnaden upplåts allmänna platser inklusive gatan enligt planförslaget till 
Varekil ga:3 för förvaltning av Varekils vägförening.  

 
VA- och dagvattenanläggningar 
Kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp samt dagvatten bör utökas till att 
omfatta hela planområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll 
av VA- och dagvattennätet inom allmän plats. I detta ansvar ingår anläggande av 
fördröjningsmagasin inom område betecknat E2, men i övrigt ansvarar respektive 
fastighetsägare för dagvattenhantering inom den egna fastigheten. 
 
Respektive fastighetsägare står för åtgärder inom sina fastigheter samt drift och 
skötsel av dessa. Inom varje fastighet ska exempelvis lokalt omhändertagande av 
dagvatten ske med lämplig åtgärd. En gemensam lösning för hantering av dagvattnet 
kan krävas i området väster om Väg 160, för vilket en gemensamhetsanläggning kan 
behöva bildas. 

 
Utryckningsväg 
Anslutning av utryckningsväg till Trafikverkets väg 160 ska föregås av en ansökan 
om anslutningsväg som kommunen upprättar. Kommunen ansvarar för utbyggnad, 
drift och underhåll av anslutningsvägen. Ljussignalen på väg 160 beror av 
räddningstjänstens verksamhet och kommunen kommer att ansvara för 
anläggningen. Anläggningen ska föregås av en ansökan om ledningsärende till 
Trafikverket vilket kommunen ansvarar för.   
 
Bergteknik 
I planområdets närhet har två områden som kräver skrotning och borttagning av löst 
sittande bergsblock identifierats. Marken ägs av kommunen.    
 
Åtgärderna väster om Väg 160 åtgärdas och bekostas av kommunen. De åtgärder 
som krävs på den östra sidan av Väg 160 är nödvändiga för att kunna genomföra 
detaljplanen avseende fastigheten Varekil 1:169 och åtgärderna ska därmed bekostas 
av denne fastighetsägare. Genomförandet regleras genom exploateringsavtal mellan 
kommunen och ägaren av Varekil 1:169.  

 
Ekonomiska frågor 
 
 Plankostnader 

Kostnader för upprättande av detaljplanen inklusive kostnader för utredningar 
fördelas mellan fastighetsägarna till Varekil 1:172 (Orust kommun) och Varekil 
1:169. Fördelningen regleras i ett plankostnadsavtal. 
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Förrättningskostnader för omprövning av Varekil ga:3 samt kostnader för 
avstyckning från Varekil 1:172 belastar Orust kommun.  
 
Kostnader för anläggande av gata och till området väster om Väg 160 inklusive 
kostnader för projektering och utredning samt utförande av nödvändiga 
förstärkningsåtgärder kopplade till anläggandet av gatan belastar kommunen. 

 
Vidare bekostar kommunen en utbyggnad av dagvattenanläggning inom allmän plats 
och E2 område, samt VA- och dagvattennät inom kommunalt verksamhetsområde 
utanför planområdet.  

 
Fastigheter som ansluts till det kommunala VA-nätet ska erlägga anslutningsavgift till 
kommunen enligt för tiden gällande taxa. 
 
Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Varekil 1:169 
Fastighetsägaren får en utökad byggrätt som kan ha en värdehöjande effekt för 
fastigheten.  
 
Fastighetsägaren betalar sin andel av plankostnaden vilket regleras i 
plankostnadsavtal. 
 
Fastighetsägaren bekostar åtgärder för att förhindra ras och blocknedfall öster om 
fastigheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser för övriga fastighetsägare 
Kostnader för byggnader och anläggningar inom den egna fastigheten belastar 
respektive fastighetsägare. Varje fastighetsägare i planområdet öster om Väg 160 
utför och bekostar omhändertagande av dagvatten (LOD) inom den egna 
fastigheten. 
 
Kostnader för eventuell flyttning eller tillfällig ändring av allmänna ledningar eller 
anläggningar inom kvartersmark belastar den som begär flyttningen eller ändringen.  

 

 
 
 
 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Sektor samhällsutveckling 

 
 
 

Rickard Karlsson  Oskar Simann Ax Johan Henriksson 
Planchef   Planarkitekt  Planarkitekt, Tengbom 
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