
Antagen av 
kommunfullmäktige
2019-05-09 § 44
Laga kraft
2019-07-10

osksim01
Rektangel



 

 

 

 

 

Planbeskrivning Högeliden 1:23 m fl. i Henån

 2 19/03/07 

 

 

 

 

Detaljplanen består av: 

▪ Plankarta med bestämmelser 

 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

▪ Planbeskrivning (denna handling) 

▪ Fastighetsförteckning 

Planering och byggande regleras av Plan- och Bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Planprocessen sker enligt standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan 
skickas ut för samråd och sedan granskning innan den kan tas upp för antagande.  
 
En planbeskrivning har till uppgift att ge en redovisning av hur detaljplanen ska förstås och 
genomföras. Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande 
och till denna fogas en planbeskrivning. Efter granskning tillkommer granskningsutlåtande 
över inkomna och kvarstående synpunkter. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av 
planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  
 
 

 
 

Syftet är att möjliggöra ett flerbostadshus. Platsen är i dag planlagt som parkering. 

Orustbostäder inkom 2016-02-25 med ansökan om att möjliggöra uppförandet av ett 
flerbostadshus på fem våningar innehållande 19 lägenheter som avses upplåtas som 
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hyresrätter inom fastigheten Högeliden 1:23, Åsavägen, Henån. Ansökan är sedan 
kompletterad 2016-09-02 med ytterligare två flerbostadshus innehållande 37 lägenheter.  
Under detaljplaneprocessens gång har planen utökats så att den innehåller ytterligare  
flerbostadshus i en mer flexibel plankonstruktion så den kan möta upp mot framtidens 
behov. 
 
Under samråd inkom många synpunkter som berörde etapp två och tre som behöver 
studeras vidare med fler utredningar. Detta föranledde beslutet att dela planen i två delar 
och i första skedet endast gå vidare med hus 1 som behandlas i denna planhandling som 
har varit på granskning mellan 14 januari och 5 februari. Detaljplanen med etapp två och 
tre planeras att gå ut på granskning under våren 2019.  
 

Planområdet omfattar ca 1320 kvm och är beläget sydöst om bostadsområdet Nävrekärr  
ca 1,8 km ifrån centrala Henån. 
 
 

        
Bild 1 .Kartutsnitt över Henån med planområdets placering. 

Detaljplanen innefattar del av Högeliden 1:23 som ägs av Orustbostäder och Nävrekärr 
1:29 som som ägs av kommunen. 
 
 
 
 
 

 

Planområdet 
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Enligt kommunens översiktsplan antagen 2009 ligger området inom Henåns 
samhällsområde. I gällande detaljplanen är området utpekat för bostadsbebyggelse. Enligt 
kommunens bostadsförsörjningsprogram antaget 2016-06-09 ska kommunen främja 
byggnation av hyresrätter och då främst i Henån och andra tätorter. Detaljplanen bedöms 
därför ligga i linje med utvecklingsmålen i översiktsplanen och 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
 

Den gällande detaljplanen för del av Henåns tätort Högeliden 1:6 m.fl. antogs 1991-10-24. 
Planen medger parkering på platsen. 
 

                     
Bild 2. Utsnitt ur gällande detaljplan. Räd linje markerar det aktuella planområdet. 

Det har inte bedömts nödvändigt att ta fram något program för planområdet. 

I miljöbalkens (MB) fjärde kapitel behandlas bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten. Planområdet berörs av särskilda hushållningsbestämmelser eftersom det ligger inom 
den kustzon som med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 
Bestämmelserna enligt miljöbalken utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller det lokala näringslivet. Detaljplanen bedöms vara förenlig med hushållnings-
bestämmelserna enligt kap 3 och 4 samt miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 MB samt 
grundläggande bestämmelser i PBL. 
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I miljöbalkens (MB) femte kapitel behandlas miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer är 
föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten och luft eller miljön i övrigt inom 
ett geografiskt område. Detaljplanen bedöms inte medverka till att gällande 
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. 

 

I miljöbalkens (MB) sjunde kapitel föreskrivs att olika miljöskyddsområden (t.ex 
naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden, Natura 2000) ska skyddas.  
För planen berörs inga områden som omfattas av områdesskydd.  

Kommunen anser att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett 
genomförande inte kommer att påverka något Natura 2000 område eller medföra 
betydande miljöpåverkan, enligt kriterier i bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356). 
 

 

Planområdet består till största del av asfalterad mark resterande del av planområdet består 
av gräs. 
 
En utredning angående geoteknik och bergteknik har tagits fram av Cowi.1 Resultatet av 
utredningen beskrivs under rubrikerna: Berg, Brunnar, Radon och Geoteknik. Utredningen 
berör främst kommande detaljplan med etapp 2 och 3. 

 

Mätningen av den totala strålningen, gammastrålningen, visar värden på mellan 
0,04-0,15 μSv/h vilket ligger inom spannet för låg- till normalradonmark. 
Radiumhalterna ligger väl under gränsvärdet 200 Bq/kg och inga ytterligare 
mätningar med gammaspektrometer bedöms vara nödvändiga. Bergmaterialet 
bedöms ur strålsäkerhetssynpunkt kunna användas som byggnadsmaterial. 
På normalradonmark ska nykonstruerade byggnader vara radonskyddande, 
d.v.s. med en grundkonstruktion som inte ger uppenbara otätheter mot 
markluft. 

 

Stabilitet 
Ett PM angående Geoteknik och Bergteknik har tagits fram av Cowi oktober 2017.  
Höjdområdena inom området består generellt av stabila berghällar som med fördel behålls.  
Berggrunden inom detaljplaneområdet bedöms inte vara i behov av stabilitetshöjande 
åtgärder. 
 

 

                                                
1 PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK COWI Oktober 2017 
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Sättningar 
Då planerad placering av byggnaden medför grundläggning på berg bedöms 
ingen sättningsproblematik beröra byggnaden. Vägar kommer till största del 
anläggas på berg eller på befintlig fyllning av sprängsten och således bedöms 
sättningar vara begränsade. 
 
Grundläggning 
För de tilltänkta byggnaden bedöms grundläggning kunna utföras med platta 
på berg. Då jordtäcket i läge för byggnaderna är tunt rekommenderas att all 
jord tas bort innan grundläggning. Innan grundläggning av väg ska det 
säkerställas att allt organiskt material har avlägsnats. 

Kommunalt vatten- och avlopp finns inom området samt el- och telekabelnät. Avfall 
omhändertas enligt kommunens avfallsplan.  
 

En utredning angående vatten och avlopp har tagits fram av Sigma Civil AB2. Resultatet av 
utredningen beskrivs under denna rubrik. 
 
Befintligt Va-system och recipient 
Det kommunala va-ledningsnätet i Åsavägen består skilda ledningar för dag- och 
spillvatten. Dagvatten från vägen och fastigheter som hamnar i ledningssystemet släpps i 
dike som går längs med Nävrekärrsvägen och vidare till ett dikessystem som mynnar i 
Henån vid Stenungsundsvägen 104. Recipienten Henån är en vattenförekomst i VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) med måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. 
Det finns krav på vattendragets miljökvalitet (god ekologisk oh kemisk status 2021). 
 
Skyfall 
Som skyfall beskrivs korta regn med mycket hög intensitet. Vattenvolymer anses då inte 
hinna infiltrera något i marken. Hela volymen förväntas avrinna ytligt på markytan. Aktuellt 
Planområdet bedöms inte påverkas av skyfall då det ligger långt uppe på en höjd. 
Omgivande mark i syd och öst är försedd med ett antal diken som avleder uppstående 
vattenvolymer. 
 
Dagvatten 
Överskottsvatten från hårdgjorda ytor avledas till det befintliga va-nätet i Åsavägen. 
Kapaciteten bedöms vara tillräckligt för eventuellt tillskott.  
 
Tillkommande parkeringsytor förslås avvattnas via välplacerade mjukskålade 
infiltrationsstråk eller gröna öar längs parkeringsplatser.  
 

Inga kända fornlämningar ligger inom planområdet. Närmsta fornlämning ligger på by- och 

gårdstomten Röra 180 som är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning samt Röra 

                                                
2 VA-utredning för Detaljplan Högeliden 1:23 Åsavägen SIGMA Civil AB 2017-10-31 
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106 vilken är registrerad som ”uppgift om boplats”. En arkeologisk utredning utfördes 

inom området 1991 på grund av att detaljplan upprättats över området. Ett 30-tal 

provgropar grävdes. I tre av groparna påträffades fyra stycken övrig slagen flinta. Det 

kunde konstateras att Röra 106 inte sträckte sig in inom planområdet. Därmed bedömdes 

det att det inte fanns anledning till att utföra vidare arkeologiska undersökningar. 

Intill planområdet finns i dag 14 flerbostadshus om 1-2 plan uppförda under 90-talet med 
totalt 53 lägenheter. 
 

Bild 3. Bild över nuvarande bebyggelse. 

 

 
Planområdet ligger ca 1,5 km ifrån Henån skola ca 1,8 km ifrån centrala Henån. 
I Henån finns vårdcentral, förskola, kommunhus, mataffär och övrig kommersiell service. 
 

Trafiken på Åsavägen leds in från Röravägen via Nävrekärsvägen som bedöms ha tillräcklig 
kapacitet.  

Hus 1 placeras enligt ansökan på ett område som enligt gällande detaljplan, laga kraft 1991-
11-26, i huvudsak är reglerat som parkering och en liten del som byggrätt för 
komplementbyggnad. Den parkeringsyta med 16 platser som tas i anspråk avses att ersättas 
med en parkeringsyta med 20 platser samt fyra platser i anslutning till befintliga 
parkeringar. Detta bedöms vara tillräckligt med parkeringsplatser även med tillkommande 
lägenheter då det idag finns ett överskott inom området med 18 platser som inte är 
uthyrda. Den föreslagna tillkommande parkeringsytan ligger delvis inom den kommunala 
fastigheten Nävrekärr 1:29 som idag är planlagd som natur, vilket förutsätter ett markköp . 
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Bild 4. Illustrationskarta över hus nr 1 samt ny parkering. 

 

Planområdet innebär goda möjligheter till att nå arbetsplatser, skola och samhällsservice 
med gång och cykel. Området ligger ca 1,5 km ifrån Henån skola och ca 1,8 km ifrån 
centrala Henån via gångväg. I kommande detaljplan för etapp två och tre kommer behovet 
en genare gångbana till centrum och busstation att studeras och säkerställas 
 

Busshållplats finns 1,8 km från planområdet. Busshållplats för närbuss inom Henån finns 
inom området, dock med begränsad turtäthet i dagsläget.  
 

Syftet är att möjliggöra ett flerbostadshus, på plats som är i dag planlagt som parkering.  
På platsen uppförs ett hus i en 4-spännare med fyra våningsplan samt taklägenheter med 
totalt 19 st lägenheter. Taklägenheternas fasad är indragen för att fasaden inte skall bli för 
dominant. Solstudier har gjorts för att visa påverkan på befintligt hus i norr. Solstudien 
redovisas på sidan 10. 
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Bild 5. Karta över planområdet  

 
 

 
 

Bild 6. Illustration över hus i område 1.  

 

 



 

 

 

 

 

Planbeskrivning Högeliden 1:23 m fl. i Henån

 10 19/03/07 

 

 

 

 

 

Bild 7. Sektion över hus i område 1. 

 

 

 

Bild 8. Solstudie för hus i område 1 i september månad. 
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I samband med att huset byggs ska utemiljön rustas upp med mer lekutrustning, 
sittmöjligheter och grillplats inom planområdet. 
 
Bild 9. Exempel på lekutrusning, sittmöjligheter och grillplats. Bild källa naturlekplatser.com 

 

 

Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga 

ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Beskrivningen har ingen självständig 

rättsverkan utan ska vara vägledande vid genomförande av planen.

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Planens 
genomförandetid är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ett exploateringsavtal som reglerar ansvar för kostnader och utförande i 
plangenomförandefrågor - som fastighetsrättsliga åtgärder och tekniska frågor - har 
tecknats och beslutas tillsammans med detaljplanen i kommunfullmäktige. Samtliga 
kostnader för plangenomförandet kommer att tillkomma Exploatören. 
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Plankostnader har reglerats genom ett plankostnadsavtal.  
 
 

Planområdet omfattar del av fastigheten Högeliden 1:23 som ägs av Orustbostäder och 
Nävrekärr 1:29 som ägs av kommunen. Exploatören ska av kommunen förvärva del av 
Nävrekärr 1:29. Markområdet är beläget i planområdets södra del, avsett för parkering. 
Avtal om fastighetsreglering ska tecknas. Exploatören ansvarar för ansökan om 
fastighetsbildning och förrättningskostnader. 
 

Exploatören ansvarar och bekostar samtliga åtgärder på kvartersmark inom planområdet. 

  

Åtgärder för dagvatten ska projekteras, anläggas och bekostas av Exploatören enligt VA-
utredning av Sigma Civil AB och planbeskrivning. 
 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören 
ska projektera, anlägga och bekosta vatten- och avloppsledningar inom planområdet och 
ansluta till av kommunen anvisad förbindelsepunkt. Projekteringshandlingar ska godkännas 
av kommunen. Eventuell flytt av befintliga vattenledningar bekostas av exploatören. 
Anläggningsavgifter ska erläggas enligt för tiden gällande taxa. 
 

Exploatören ska projektera, utföra och bekosta asfalterade parkeringsplatser inom 
planområdet.  
 

Exploatören ska samråda med respektive huvudman innan utbyggnad påbörjas. Eventuell 
flytt av befintliga ledningar ska bekostas av exploatör. 
 

Brunnar och vattenkvalitet ska undersökas och bekostas av exploatören före och efter 
eventuella sprängnings- och schaktarbeten.  
 

 PM Geoteknik och Bergteknik Cowi oktober 2017 

 VA-utredning för Detaljplan Högeliden 1:23 Åsavägen SIGMA 2017-10-31 
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Planbesked vår 2016 
Start planarbete vår 2017 
Samråd sommar 2018 
Granskning höst 2018 
Antagande våren 2019 
Laga kraft våren 2019 

Planförslaget har handlagts av Åsa Edvardsson, planarkitekt ÅF för Orust kommun.  
 

ORUST KOMMUN  
Sektor samhällsutveckling  
   
 
Rickard Karlsson      Åsa Edvardsson  
Chef plan, mark och exploatering    Planarkitekt 

 

 




