
 

 
DETALJPLAN FÖR 
KUNGSVIKEN 1:25 

 



Orust kommun 

Västra Götalands län 

Upprättad den 30 januari 2023 av 

Sektor samhällsutveckling, Orust kommun 

Diarienummer KS/2015:1817  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Innehållsförteckning .................................... 3 

Planhandlingar ............................................. 5 

Läsinstruktioner ........................................... 6 

Planens syfte, huvuddrag och bakgrund ...... 6 

SYFTE och Huvuddrag ..................................... 6 

Bakgrund .............................................................. 6 

Planprocessen ............................................... 7 

Planförfarande ..................................................... 7 

Tidplan .................................................................. 7 

Plandata ........................................................ 8 

Läge och areal ...................................................... 8 

Markägoförhållanden ......................................... 8 

Ställningstaganden ....................................... 9 

Översiktsplan ....................................................... 9 

Gällande Detaljplan ............................................ 9 

Förenlighet med miljöbalken ....................... 9 

Betydande miljöpåverkan .................................. 9 

Riksintressen ...................................................... 10 

Miljökvalitetsnormer ........................................ 10 

Strandskydd ........................................................ 12 

Förutsättningar ........................................... 13 

Mark, vatten och vegetation ............................ 13 

Geotekniska förhållanden och stabilitet ........ 14 

Risker .................................................................. 15 

Översvämningsrisk ....................................... 15 

Förorenad mark ............................................ 15 

Offentlig och kommersiell service ................. 16 

Bebyggelse, KLUTURHISTORISKA 

VÄRDEN .......................................................... 16 

Trafik................................................................... 16 

Vatten och avlopp ............................................. 16 

Planförslaget ............................................... 18 

Plankartan........................................................... 18 

Illustrationsplan .................................................18 

Geotekniska förhållanden och stabilitet ........18 

Radon .............................................................20 

Risker ..................................................................20 

Översvämningsrisk .......................................20 

Bebyggelse ..........................................................22 

trafik ....................................................................25 

Parkering.............................................................26 

Vatten, avlopp och dagvatten .........................26 

värme och fiber .................................................27 

Avfallshantering ................................................27 

Åtgärder i vatten ................................................27 

Område där strandskyddet inträder när 

detaljplanen vinner laga kraft ..........................28 

Konsekvenser .............................................. 29 

Miljökonsekvenser ............................................29 

Planens karaktär ............................................29 

Platsen ............................................................29 

Påverkan .........................................................30 

Genomförandefrågor .................................. 32 

Organisatoriska frågor ......................................32 

Genomförandetid .........................................32 

Huvudmannaskap .........................................32 

Aktörer och avtal ..........................................32 

Ansvarsfördelning ........................................33 

Dispenser och tillstånd ................................34 

Fastighetsrättsliga frågor ..................................34 

Tekniska frågor ..................................................38 

Lokalgata och GC.........................................38 

Vatten, avlopp och dagvatten .....................38 

Värme och fiber ............................................38 

Ekonomiska frågor ...........................................39 

Medverkande .............................................. 39 



 

  



PLANHANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar  

• Plankarta med bestämmelser, 2023-01-30 

• Illustrationsplan, 2023-01-30 

• Planbeskrivning, denna handling 

• Fastighetsförteckning 

• Exploateringsavtal 

• Grundkarta 

• Geoteknisk utredning, Ramböll 2008 och 2009 

• Geotekniskt utlåtande, Markera 2018-03-02 

• PM geoteknik Sweco 2018-10-19  

• PM geoteknik Bohusgeo 2022-10-28, Rev 2023-01-16 

• Miljöteknisk markundersökning, Sweco 2018-01-11 

• Bullerutredning, Sweco 2018-02-19 

• Marinbiologisk undersökning, Hydro GIS 2022-04-15  

  



LÄSINSTRUKTIONER 

Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 

kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen är ordnad efter förutsättningar, planförslag, 

konsekvenser och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 

Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 

PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG OCH 

BAKGRUND 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadshus för fritidsboende samt behålla 

hamnfunktionen genom att möjliggöra cirka 70 förråd kopplade till de befintliga båtplatserna, och 

möjliggöra servicebyggnader intill hamnen.  

Vid regleringen av bebyggelsen i detaljplanen har anpassningen till kulturmiljön varit av stor vikt. 

Det har även varit viktigt med reglering som gör det omöjligt att någon form av boende tillåts i 

förråden.  

De bostadsbyggnader som ska uppföras inom fastigheten är avsedda att användas för fritidsboende. 

Bostäderna ska uppföras i fyra parhus och ett friliggande hus. Sjöbodarna som planen medger ska 

användas som förråd och kopplas till de båtplatser som finns inom detaljplanen. Förråden är 

avsedda för förvaring av båtutrustning, och får inte anslutas till vatten och avloppsledningar. 

Vattenområdet ska användas för befintliga båtplatser. Planområdet trafikmatas från Brattåsvägen i 

öster och genom planområdet löper två gångvägar i nodsydligriktning.  

BAKGRUND 

Gällande detaljplan för området vann laga kraft 2014 och ger byggrätt för en handfull större 

magasinsbyggnader med hamnändamål. Beslut om att bevilja positivt planbesked för att ta fram en 

ny detaljplan även för fritidsboende togs av kommunfullmäktige 2016. Det nya detaljplaneförslaget 

var på samråd sommaren 2018. Vintern 2021 beslutar kommunstyrelsen om att avbryta 

detaljplaneläggningen. Kommunfullmäktige beslutade våren 2022 att planarbetet ska fortsätta med 

justeringar av planen bland annat utifrån kulturmiljöanpassning och kommunens ändrade 

viljeinriktning. 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut att ändra inriktning på detaljplanen har detaljplaneförslaget 

omarbetats inför granskningen. Sju av fritidshusen har tagits bort och ersatts med cirka 70 små 

traditionella sjöbodsförråd. Detta innebär både en bättre anpassning till kulturmiljön samt till 

lokalsamhällets behov av förråd till båtplatserna i hamnen. Förslaget innebär också en mindre 

påverkan på bakomliggande fastigheters havsutsikt jämfört med samrådshandlingen. Byggrätternas 

utformning har justerats i förhållande till den gällande detaljplanen, detta för att få en bättre 

anpassning för det avsedda utnyttjandet för fritidsboende.  

Om en ny detaljplan inte vinner laga kraft så kommer en utbyggnad kunna göras enligt nu gällande 

detaljplan.  



PLANPROCESSEN 

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för 

denna plan bedrivs med ett standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut 

för samråd och efter justering skickas för granskning innan kommunstyrelsen kan fatta beslut om 

antagande av detaljplanen.  

 

Figu r  1  P l anpr o c e s s en   

Samrådsprocessen har genomförts under sommaren 2018 och planarbetet är nu inne i 

granskningsskedet. De synpunkter som inkommit under samrådstiden redovisas i 

samrådsredogörelsen.  

 

TIDPLAN  

Samråd Q3 2018 

Granskning Q1 2023 

Antagande Q3 2023 

Laga kraft Q4 2023 

  



PLANDATA 

LÄGE OCH AREAL 

Planområdet är beläget i den östra delen av Kungsviken. Läget framgår närmare av nedanstående 

karta. Planområdets totala areal är ca 0,9 ha varav ca 0,45 ha är land och resterande ca 0,45 ha utgör 

vattenområde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets läge 

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet omfattar huvuddelen av fastigheten Kungsviken 1:25 och ca 50 kvadratmeter av 

fastigheten Brattås 1:59. Båda fastigheterna är privatägda. Delar av fastigheterna är upplåtna som 

gemensamhetsanläggning. 

  



STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN  

Kommunen har bedömt att detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

GÄLLANDE DETALJPLAN 

Fastigheten Kungsviken 1:25 ingår i gällande detaljplan för Kungsvikens samhälle antagen och 

lagakraftvunnen 2014, med genomförande tid till 2029. Gällande detaljplan inrymmer byggrätter för 

hamnändamål. Närmast vattnet finns fyra byggrätter om totalt ca 357 m2 avsedda för 

sjöbodar/hamnmagasin. Inom de tre största byggrätterna medger planen uppförande av 

sammanlagt 9 – 12 sjöbods/magasinsenheter i 1½ plan. Antalet beror på hur stora varje enhet görs 

och om de byggs sammanbyggda eller friliggande. Den fjärde mindre byggrätten ger möjlighet att 

uppföra en byggnad på ca 45 m2 (sjöbod eller servicebyggnad) i ett plan.   

I den östra delen av området finns en byggrätt för ett större hamnmagasin om totalt ca 18 * 31 

meter (ca 558 m2). 
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Kommunen anser att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen har 

därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs 

för aktuellt planförslag.  



Ställningstagandet grundar sig på:  

 Inte bedöms påverka riksintressen, som bland annat naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv 

mm  

 Inte påverkar något Natura-2000 område  

 Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids  

 Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella, regionala eller 

kommunala miljömål 

 Inte bedöms ge upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön  

 Inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, 

fornlämningar eller vatten  

RIKSINTRESSEN 

Riksintressen enligt MB 3 kap  

Vattenområdet kring Kungsviken är av riksintresse för yrkesfiske. Detaljplanen bedöms inte få 

någon påverkan på detta riksintresse. Inga andra riksintressen enligt 3 kap MB berörs av 

detaljplanen. 

Kustområdet enligt MB 4 kap        

Kungsviken ingår i kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till områdets stora 

natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i MB 4 kap 1 och 4 § utgör dock inget hinder för 

utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet. Detaljplanen bedöms inte medföra 

sådan skada på områdets natur- och kulturvärden att den strider mot bestämmelserna i MB 4 kap 1 

och 4 §.  

Natura 2000 

Det finns inga Natura 2000-områden inom sådant avstånd från detaljplaneområdet att någon 

märkbar påverkan skulle kunna befaras. Detaljplanen kommer rent generellt inte att få någon stor 

omgivningspåverkan förutom när det gäller det direkta närområdet.   

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i 5 kap miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för 

mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar 

bland annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. 

Myndigheter och kommuner ska vid planläggning iaktta miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 

miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger de förorenings- eller störningsnivåer som 

människor eller naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, och som inte får överskridas 

(eller underskridas) efter en viss angiven tidpunkt.   

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft   

Anges för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) 

och ozon. Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora 

luftomväxlingen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av 



Orust samhällen. Någon risk för att de planerade åtgärderna inom detaljplanen ska medföra ett 

sådant överskridande bedöms inte föreligga.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås 

vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Koljöfjord som idag har 

måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till 

2027.  

Klassningen är baserad på miljökvalitetstyperna övergödning och flödesförändringar som båda har 

måttlig status. 

Koljöfjord uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Det beror främst på påverkan från långväga 

luftburna föoreningar som bedöms vara av sådan omfattning och karaktär att de i dagsläget saknas 

tekniska förutsättningar att åtgärda det. Målet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus.  

Koljöfjord omfattas även av miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten. Normerna för 

fiskevatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som kan leda 

till att vissa arter minskar i antal eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda vissa 

populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.   

I princip all havsmiljö runt Orust förutom Ellösfjorden berörs av miljökvalitetsnormer för 

musselvatten. Denna detaljplan bedöms inte medföra någon märkbar påverkan på havsområdet. 

Föroreningar från planområdet bedöms inte enskilt försämra möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för recipienten Koljö fjord. Förändringen av planområdet bedöms därför 

endast påverka flödena till Koljö fjord marginellt. 

 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 

Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande om-

givningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Denna detaljplan 

kommer lokalt att medföra en ökad trafikbelastning med ca 32 fordonsrörelser per dygn i 

jämförelse med om området behålls obebyggt. I jämförelse med en utbyggnad enligt gällande 

detaljplan bedöms trafikökningen bli marginell. Detaljplanen kommer således inte att medföra 

märkbart större ökning av trafikbullret i området i jämförelse med en utbyggnad enligt gällande 

plan.  

Fastigheten gränsar till väg 555 som utgör en av de två utfarterna från samhället. Trafikintensiteten 

på Brattåsvägen har uppskattats bli ca 1 000 fordon/dygn sommartid, när gällande detaljplan för 

samhället är fullt utbyggd.  

Trafikbullernivån vid de planerade fritidshusen har utretts av Sweco. Gällande riktvärden avseende 

buller som ej bör överskridas är (Förordningen om trafikbuller vid bo-stadsbyggnader): 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.  

Utredningen visar att gällande riktvärden för buller klaras med marginal om samtliga uteplatser, 

som planerat, placeras vid byggnadernas västfasad.  



Några andra störningskällor som genererar buller finns inte i området. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, enligt 

miljöbalken 7 kapitlet 13 §. 

Det är kommunen som beslutar om ett upphävande av strandskyddet i samband med 

planläggningen. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs särskilda skäl, enligt miljöbalken 7 

kap 18c §. Det krävs också att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser 

väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Fastigheten Kungsviken 1:25 omfattas för närvarande inte av strandskyddsbestämmelser. I 

samband med att denna detaljplan vinner laga kraft kommer den tidigare gällande detaljplanen att 

upphävas i de delar som omfattas av denna nya detaljplan. I samband med detta träder det generella 

strandskyddet om 100 meter in för de områden som den 1 juli 1975 omfattades av gällande 

detaljplan (byggnadsplan). Det område som berörs av dessa bestämmelser och där således 

strandskyddet inträder i samband med detaljplanens laga kraftvinnande är markerat med röd 

begränsningslinje på nedanstående illustrationsplan. Övriga delar av planområdet berörs inte av 

strandskyddsbestämmelserna.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att all den mark som omfattas av det nya strandskyddet 

antingen utgör område som redan ianspråktagits på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften eller utgör mark där detaljplanen på ett tydligt sätt säkerställer allmänhetens 

möjlighet att fortsättningsvis att röra sig genom området. Det nya detaljplaneförslaget kommer, 

genom det planerade gångstråket väster om bostadshusen, att medföra ökade möjligheter för 

allmänheten att röra sig i området i förhållande till nuvarande förhållande. Kommunen vill därmed 



hävda att det föreligger särskilda skäl att upphäva strandskyddet inom planområdet.

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Planområdet utgörs till ca 50 % av landområde och ca 50 % vattenområde. Landområdet består 

idag huvudsakligen av en grusplan. Denna plan har sedan många år utnyttjats för parkering, 

båtuppläggning, båtservice och andra med hamnverksamheten sammanhörande aktiviteter. 

Hamnplanen är idag bebyggd med en mindre förrådsbyggnad.  

Längst i norr förekommer mindre strandängsliknande områden. I den biologiska inventering som 

utfördes som en del i framtagandet av gällande detaljplan bedömdes området sammantaget vara av 

lägre naturvärde.   

Den västra och norra delen av vattenområdet utnyttjas som småbåtshamn med 69 båtplatser. 

Dessutom finns, inom ett servitutsområde i den nordligaste delen, en mindre brygganläggning med 

5 – 6 båtplatser. I fastighetens norra del finns en sjösättningsramp där sjösättning och upptagning 

av mindre båtar kan ske.    

Vattendjupet varierar här från ca 1,4 meter till ca 2,5 meter i den nordvästligaste delen. 

Vattenområdena söder och öster om hamnen är mycket grunda och är till stora delar torrlagda vid 

lågvatten.  



Även vattenområdet inventerades i samband med framtagandet av den nu gällande detaljplanen. 

Området har härvid bedömts ha naturvärde i egenskap av grund botten som har betydelse som 

uppväxt och födosöksområde för plattfisk. Förekomst av cyanobakterier minskar naturvärdet 

något. Inom vissa områden med större djup än 1,5 meter förekommer ålgräs. 

2022 gjordes en marinbiologisk undersökning inom planområdet. Syftet med undersökningen var 

att kartlägga de marinbiologiska förhållandena i området som planeras att fyllas ut för att möjliggöra 

bryggdäck samt fritidshus.  

I april 2022 undersöktes, genom provtagning av ytsediment, bottenförhållandena i grundområdet. 

Tre bottenprover togs och sållades med 1mm2 maskvidd, varpå flora och fauna räknades och 

artbestämdes. Berörd sedimentbotten var vid undersökningstillfället torrlagd. Undersökningen 

visade att sedimentbotten består av siltigt material i ytan och därunder sulfidhaltig svart till 

gråfärgad gyttja/lera. Ingen annan marin vegetation än stora mängder av den bentiska kiselalgen 

Berkeleya rutilans förekom på grundbrotten närmast land. Lite längre ut fanns även havsväv Scripus 

maritimus. På den torra och högst belägna delen som planeras att fyllas ut eller täckas av trädäck 

domineras floran av gräs, men det förekommer även skräppa, gulkämpar, renfana, fältklöver, 

rölleka, gråbo, höstfibbla samt tussilago.  

I grundområdet förekommer sandmasken Arenicola marina med uppskattad täthet av 1 individ per 

2m2 bottenyta, det förekommer även strandsnäckor och hjärtmusslor. 

Sammanfattningsvis är floran och faunan som berörs i såväl vatten som på land trivial och utan 

inslag av några särskilda höga naturvärden.  

 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

Geoteknisk utredning för området har genomförts inom ramen för den gällande detaljplanen. 

Utredningen har kompletterats med ett särskilt PM med fokus på det aktuella projektet. Dessa 

utredningar har kompletterats ytterligare av Sweco och Bohusgeo med utgångspunkt från de 

synpunkter som framförts av SGI under samrådsskedet.  

Undersökningarna visar att sonderingdsdjupet varierar mellan ca 20 m och ca 28 m och att 

jordlagerföljden från markytan räknat i huvudsak utgörs av:  

 Fyllning  

 Gyttja  

 Lera  

 Friktionsjord på berg  

 

Fyllningens mäktighet varierar uppgår som mest till ca 1 m och utgörs i huvudsak av sand, grus och 

lera. Uppmätt vattenkvot är ca 30 %. Gyttja har påträffats till ca 2,5 m djup under markytan och 

mäktigheten bedöms vara som störst i områdets västra del. Troligtvis utgör gyttjan den tidigare 

havsbotten på vilken utfyllnader gjorts. Uppmätt vattenkvot uppgår till ca 150 %.  

Under gyttjan följer ett lager lera till mellan ca 19 och ca 21 m djup under markytan. Vattenkvoten har 

uppmätts till mellan ca 40 och ca 90 % och konflytgränsen antas baserat på kolvprovtagningar på 



andra sidan viken variera mellan ca 50 och ca 60 %. Lerans skjuvhållfasthet har utvärderats från 

tidigare utförda vingförsök och CPT-sonderingar. Skjuvhållfastheten uppgår till mellan ca 8 och ca 12 

kPa under fyllningen och ökar därefter mot djupet med ca 1 kPa/m ned till ca 10 m djup och därefter 

med ca 0,4 kPa/m. 

Lerans konsolideringsförhållanden har inte utretts inom ramen för denna utredning men leran 

bedöms baserat på områdets topografi och utvärderade skjuvhållfastheter vara normalkonsoliderad. 

Detta innebär att leran inte kan påföras någon ytterligare last utan att riskera att orsaka 

långtidssättningar. Det går inte heller att utesluta att sättningar pågår inom området idag, då området 

bedöms vara delvis utfyllt.  

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har i regel trängt ned mellan 

ca 0,5 och ca 6 m i friktionsjorden innan stopp mot förmodat berg eller block erhållits. 

 

RISKER 

Översvämningsrisk 

I och med att klimatet förändras kommer havsnivån höjas samtidigt som mängden och antalet 

kraftiga regn kommer att öka.  

Utifrån rekommendationer från Stigande vatten, Länsstyrelsen 2011, är högsta vattenstånd vid 

Stenungssund med 100-års återkomsttid ca +1.66 m. Utifrån en bedömd nettohavshöjning på ca 

+0,7 m innebär det ett högsta högvatten år 2100 på +2,4 m. Därtill tillkommer en 0,5 meters 

säkerhetsmarginal vilket innebär att ny bostadsbebyggelse inte bör ligga under +2,9 m för landa på 

zon 2 – mellan säkerhetsnivå 1 och 2. Säkerhetsnivå 1 och 2 beskrivs i Faktablad kusten och 

innebär en säkerhetsmarginal mellan 0,5 m och 1 m. 

 

Urklipp från Faktablad kusten version 2.0, Länsstyrelsen 2014-12-29 

Marknivån inom planområdet varierar från ca + 1,0 meter till ca + 4,5 meter över kartans 0-plan 

(RH 2000). Marken blir redan idag delvis översvämmad vid extrema höga vattennivåer. Högsta 

högvattennivån som observerats i Kungsviken har uppmätts till ca +1,45 meter. Detta är lokala 

observationer som endast ger en indikation på vattennivån. 

Förorenad mark 

Inom Kungsviksområdet finns fem s.k. ”mifoobjekt”., d v s potentiellt förorenade områden. De 

flesta av dessa är områden där det har förekommit båtbyggeriverksamhet. Kungsviken 1:25 tillhör 

inte de fem ”mifoobjekten”. Inom delar av fastigheten har dock förekommit hamn- och 



båtserviceverksamhet. Med tanke på att detaljplanens syfte är att även medge boende inom området 

har kommunen uppdragit åt Sweco att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning. 

Undersökning utfördes som en stickprovsundersökning där sju provgroppar spridda jämnt över 

området grävdes upp. Groparna grävdes med grävmaskin ner till vad som bedömdes vara naturligt 

avsatt material. Prover togs på varierande djup i de olika provgroparna.  

Proverna har sedan analyserats av externa laboratorier. Samtliga undersökta prover visade 

föroreningshalter som understiger det generella riktvärdet för känslig markanvändning.  

Provtagningen och undersökningsresultaten redovisas närmare i rapport 2018-01-11 från Sweco.  

Den genomförda undersökningen är en stickprovsundersökning, vilket innebär att det inte kan 

uteslutas att det kan finnas massor av annan karaktär och föroreningsgrad inom området. Detta bör 

uppmärksammas vid schaktning och andra markarbeten inom området. Om misstänkt förorenat 

material påträffas i samband med schaktning bör kompletterande provtagning genomföras och de 

eventuellt förorenade massorna bortföras. Att samtliga undersökta prov uppfyllde kraven för 

känslig markanvändning indikerar dock att föroreningsgraden i området med stor sannolikhet är 

måttlig.  

Risken för framtida exponering mot eventuellt förekommande föroreningar vid ytlig 

markbearbetning minskar också betydligt genom att området påförs nytt krossmaterial i ytskiktet i 

samband med att marknivån höjs. 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Kungsviken saknar idag service. Ett brett utbud av servicefunktioner finns i Henån på ett avstånd 

av cirka  7 km.   

BEBYGGELSE, KLUTURHISTORISKA VÄRDEN 

Fastigheten Kungsviken 1:25 är idag bebyggd med två mindre förrådsbyggnader. 

I kommunens kulturmiljöstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2022-10-13 §106 beskrivs 

Kungsvikens kulturhistoriska värden. De centrala delarna av Kungsviken är utpekat som värdefull 

kulturmiljö. Samhället har en mycket lång tradition som båtbyggarort, men idag är många av de små 

varven rivna., miljön är inte lika enhetlig som tidigare. Det mesta av det gamla småskaliga 

hantverksmässiga båtbyggeriet har idag upphört. Gösta Johanssons varv nämns som en av 

byggnaderna med högt kulturhistoriskt värde, då byggnaden bibehållits i stort sett oförändrad. 

Nya byggnader i de centrala delarna av Kungsviken ska placeras och utformas med hänsyn till den 

äldre byggnadstraditionen. 

TRAFIK 

Öster om planområdet sträcker sig Brattåsvägen vilken senare ansluter till väg 752 som sträcker sig 

mellan Henån och Ellös. Brattåsvägen kommer fungera som matargata till planområdet. 

VATTEN OCH AVLOPP 

En stamledning för vatten och avlopp passerar genom planområdet. Det kommunala VA-nätet är 

dimensionerat så att det klarar påkoppling av de nya bostäderna som föreslås i detaljplanen. 



  



PLANFÖRSLAGET 

PLANKARTAN 

Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet som reglerar användningen av mark- och vattenområden. 

Planområdet delas in efter användning som markeras med användningsgränser. Inom 

användningsområdena kan olika bestämmelser gälla. Dessa särskiljs genom egenskapsgränser och 

administrativa gränser, som har samma hierarkiska ordning. Det betyder att bestämmelser underordnade 

administrativa bestämmelser kan korsa egenskapsgränser men inte administrativa gränser. Motsvarande 

gäller bestämmelser underordnade egenskapsbestämmelser.  

ILLUSTRATIONSPLAN 

Illustrationsplanen beskriver ett förslag på hur plankartan kan tolkas men är inte juridiskt bindande.  

 

 

 

 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

Geoteknisk utredning Bohusgeo 2022-10-28 visar att befintliga förhållanden inom planområdet är 

tillfredsställande. Dock visar beräkningarna att befintlig väg öster om planområdet underskrider 

säkerhetsfaktorn för glidytor i en sektion. 



Landområdet inom planområdet avses marknivån att höjas till nivån + 2,4 meter över kartans 0-

plan (RH 2000). 

Beräkningarna för planerade förhållanden då marken fylls upp till +2,4 visar att stabiliteten inte blir 

tillfredställande för glidytor som är belägna inom hamnplanen och inte heller för den befintliga 

vägen precis öster om planområdet. Ett åtgärdsförslag har kontrollerats där planerad väg och plan 

kompenseras med lättklinker-fyllning, vilket ger erforderlig säkerhetsfaktor. Lättklinkerfyllningens 

tjocklek bedöms behöva vara mellan ca 1,5 och ca 2 m, se Figur nedan, vilket förutsätter 0,7 m 

överbyggnad för att klara uppflytningskraven. Även andra typer av lättfyllning bedöms kunna 

fungera som åtgärd, dock kan erforderlig mäktighet variera. Avlastningen som lättklinkerfyllningen 

ger upphov till är för tjockleken 1,5 m ca 19,5 kPa och för 2 m ca 26 kPa för given höjdsättning. 

För andra typer av lättfyllning skall motsvarande avlastning uppnås. Uppflytning skall kontrolleras, 

vilket kan vara svårt att klara av med andra material. 

 

Ungefärlig bedömd utbredning av lättfyllning. Område med 1,5 m tjocklek är markerad med bli skraffering och 2 m 

tjocklek med 2 m skraffering.  

På plankartan finns en bestämmelse om att marklov måste sökas för att höja marken inom 

planområdet. Det finns även en upplysning på plankartan. Upplysningen säger att 

exploateringsavtalet behöver beaktas i handläggningen av marklovet. I exploateringsavtalet finns en 

paragraf som anger vilket område som behöver fyllas med lättfyllnad och hur det ska göras. Det 

anges även att det är möjligt att välja ett annat lättfyllnadsmaterial än lättklinker, om ytterligare 

geotekniska utredningar visar att motsvarande avlastning uppnås.  



Området där den stora bryggan landar utgörs av en betongplatta som är pålad till fast botten. 

Höjning av marknivån i denna del bedöms därför utan olägenhet kunna ske utan att utnyttja lätt 

fyllnadsmaterial. 

Samtliga fritidshus samt servicehuset i den västra delen ska grundläggas på stödpålar till fast botten. 

För föreslagen servicebyggnad ska grundläggning ske på stödpålar till fast botten. Detta för att 

minska risken för sättningar.  

När det gäller de föreslagna sjöbodsförråden kommer dessa ej att anslutas till vatten och avlopp. 

Dessa byggnader bedöms därför kunna tåla större sättningar än övrig bebyggelse. Maximal 

sammanlagd belastning genom markhöjning och byggnad bör begränsas till 8 kPa.       

När det gäller den nordligaste delen av planområdet planeras ingen markhöjning som riskerar att 

påverka totalstabiliteten inom planområdet.  

Genom okulär besiktning kan konstateras att det ej föreligger någon risk för bergras eller 

nedfallande stenblock (se även foto på försättssidan).  

Radon 

Någon radonutredning har inte utförts men Kungsviken ingår i område som i översiktlig 

radonkartering klassificerats som normalradonhaltig mark.   

 

RISKER 

Översvämningsrisk 

I detaljplanen föreskrivs att marken och vägen inom planområdet ska höjas till + 2,4. Denna höjd 

har satts utifrån de geotekniska förutsättningarna samt möjligheten att angöra området från 

befintliga vägar. Planerade bostadshus för fritidsboende ska ha en lägsta golvnivå på + 2,70 meter 

över kartans 0-plan (RH 2000). Detaljplanen föreskriver också att byggnadsdelar under nivån + 3,0 

meter ska utföras med en konstruktion och med material som tål att hamna under vatten i samband 

med översvämningar vid extrema vädersituationer.  

Dessa nivåer är lågt satta utifrån rekommendationerna i Länsstyrelsens handbok Stigande vatten 

som anger att bostäder ska planläggas på minst + 3,4 m. Kommunen har dock gjort bedömningen 

att det i detta specifika fall går att ha lägre nivåer än vad som rekommenderas i handboken Stigande 

vatten. Ställningstagandet grundar sig på platsens specifika förutsättningar och att det i plankartan 

införts bestämmelser som syftar till att minska risken och konsekvenserna av höga vattennivåer.   

Kungsvikens geografiska läge skiljer sig från närmsta mätstation i Stenungssund. Kungsviken ligger 

inomskärs med många stora öar/skärgård som avgränsning mot öppet hav. Kungsviken är en 

avskärmad plats i en vik som är orienterad i nordlig riktning, vilket innebär att den är skyddad från 

förhärskande vindriktning. Kommunen bedömer därför att man inte behöver beakta tillägget för 

vinduppstuvning på 0,1 m i detta specifika fall. 

Högsta uppmätta högvatten i Stenungssund är 1,66 m, i Kungsviken har observationer om högsta 

högvatten + 1,45 m gjorts, vilket indikerar att högsta högvattennivån i Kungsviken ligger aningen 

lägre än i Stenungssund  även i framtiden.  



Sedan samrådet har planförslaget förändrats från att möjliggöra 16 fritidshus till att endast 

möjliggöra 9 fritidshus. Istället för 7 fritidshus möjliggörs fler förråd avsedda för båtplatserna inom 

planområdet. Totalt möjliggör planen ca 70 förråd som är avsedda för båtplatserna inom 

planområdet. Det innebär att planen till stor del är avsedd för hamnändamål och endast ett fåtal 

bostäder tillåts inom planområdet. Funktionerna inom hamnändamål bedöms klara en tillfällig 

översvämning för nivåerna i Stigande vatten. Därför bedömer kommunen att marknivån 2,4 m och 

golvnivå på ca +2,5 m är godtagbar för dessa byggnader.  

För de byggrätter som medger boende finns bestämmelser om att färdigt golv ska ligga på + 2,7 

samt att bostäderna ska ha översvämningssäker konstruktion upp till + 3,0 meter. Med 

översvämningssäker konstruktion menas att byggnaden ska klara en tillfällig översvämning utan att 

konstruktionen tar skada. Det kan exempelvis innebära att byggnaderna har en grundmur av 

lecasten som kläs med träpanel på ut- och insida eller en reglad vägg med stål- eller träreglar där 

man isolerar med vattentålig cellplast eller liknande och med träpanel på ut- och insida. 

Vattenkänsliga material som gips och mineralull ska undvikas i denna del av byggnaden.  

Det är inte möjligt inom detaljplan reglera att endast fritidsboende får förekomma. På grund av 

läget och att byggrättens omfattning för bostäderna regleras så att de inte kan bli större än ca 55 m2 

kan man anta att de kommer att nyttjas som fritidsboenden. Enligt Länsstyrelsens handbok 

”Stigande vatten” rekommenderas översvämningszon 1 (marknivå över 3,4 meter) för all ny 

bostadsbebyggelse. Ny permanentbebyggelse kan dock accepteras inom översvämningszon 2 

(marknivå mellan 2,9 - 3,4 meter) och ny bostadsbebyggelse för delårsboende kan accepteras inom 

översvämningszon 3 (marknivå mellan 2,4- 2,9 meter) under förutsättning att åtgärder vidtas för att 

lindra konsekvenser av framtida översvämning.  

Med i planen föreskriven markhöjning och golvnivå bedöms området hamna inom 

översvämningszon 3, d v s minimikravet som anges i rapporten ”Stigande vatten” när det gäller 

lokalisering av bostäder för delårsboende under förutsättning att åtgärder vidtas för att lindra 

konsekvenser av framtida översvämningar vid extrema högvattennivåer. Genom krav på 

översvämningssäker konstruktion kommer byggnaderna att klara översvämningar upp till nivån + 

3,0 meter utan omfattande skador. I och med ovanstående skäl anser kommunen att 

översvämningszon 3 kan accepteras. 

Genom att byggnaderna kommer att grundläggas på stödpålar till fast botten finns goda möjligheter 

att på lämplig höjd utföra en ny platta ovanpå den befintliga plattan. Detta kan göras antingen 

genom att man med domkrafter lyfter de befintliga husen (om de fortfarande är i gott skick) och 

sedan sätter ner dem på den höjda grunden eller alternativt genom att man river de (då) befintliga 

byggnaderna och uppför nya byggnader på den högre nivån.  

Planområdet kan nås norrifrån via Brattåsvägen. Brattåsvägen har en höjd som varierar från + 2,5 

meter vid planområdets södra del upp till +4,6 meter där infartsvägen till planområdet ansluter mot 

Brattåsvägen. Brattåsvägen stiger sedan succesivt mot norr. Väganslutningarna mot Kungsviken 

från detta håll ansluter mot allmänt vägnät och väg 160 helt inom översvämningszon 1. 

Angöringsvägen till fritidsbostäderna samt marken där förråden planeras kommer att höjas till + 2,4 

meter. Det innebär att området som höjs inte översvämmas innan år 2100, då havsnivån förväntas 

höjas till + 2,4 meter enligt prognosen i Stingande Vatten. I planområdets nordvästra del samt gatan 

i norr är marken dock lägre ca + 1,5 meter detta på grund av att intilliggande mark utanför 

planområdet ligger lägre omkring +1,5 meter.  För att den planerade vägen och marken vid 

förråden ska kunna ansluta mot de lägre områdena i norra delen av planområdet och utanför 



planområdet behöver den luta nedåt i nordlig riktning. Höjdskillnaden är på ca 1 meter och tas upp 

på ca 20 meter. Vid höga vattenstånd nås fritidsbostäderna i planområdet söder ifrån där vägen och 

planområdet ansluter till Brattåsvägen på + 2,5 m. Detta innebär att t.ex. räddningsfordon bör 

kunna ta sig fram till bostadshusen även om vattennivån skulle stiga upp mot + 2,7 meter.  

Vatten och avloppsanläggningen i Kungsviken är ännu inte utförd så att systemet skulle klara 

havsnivåer på de nivåer som kan förväntas i slutet av detta sekel. Kommunen ska ta fram en plan 

för hur Va-systemet ska säkras från översvämningar. Inom ramen för planen ska ingå att inventera 

samtliga vattenpumpar och annan för VA-systemets funktion viktiga anordningar samt kartlägga 

vilka som ligger i riskzonen för översvämningar. Och utifrån det ta fram en handlingsplan för 

genomförandet av nödvändiga åtgärder. I Kungsviken finns kommunens VA-system inom 

fastigheten Kungsviken 1:24 och bedömning är att denna kommer att behöva bytas ut alternativt 

vallas in för att säkerställa att den inte översvämmas i framtiden. 

På liknande sätt behöver elleverantören göra en genomgång och bedömning av vilka anläggningar 

som behöver åtgärdas vid stigande havsnivåer för att elleveranserna ska säkerställas. Västra Orust 

Energitjänst, har ansvar för elleveranserna i Kungsviken. 

BEBYGGELSE 

Detaljplaneförslaget ger möjlighet att uppföra 9 mindre fritidshus i området. Dessutom ges byggrätt 

för ca 70 sjöbodsförråd på vardera ca 7,5 m2, en servicebyggnader samt en mindre byggnad för 

sophantering.  

Fritidshusen uppförs i ett plan. Byggnaderna utformas som en sammansatt byggnadskropp med ett 

”huvudskepp” med sadeltak och en sidobyggd s k ”snedtäcka”. Byggnadernas form och storlek kan 

associeras med den traditionella enkelstugan medan detaljutformningen med portar etc. mer 

förknippas med ett traditionellt hamnmagasin med vidbyggd snedtäcka. Båda formspråken bedöms 

relevanta på platsen utifrån kulturmiljöperspektiv.       

Takvinkeln för delen med sadeltak ska ligga mellan 27 och 33 grader. För snedtäckan ska takvinkeln 

vara 10 – 15 grader. Högsta taknockshöjd har begränsats till + 7,80 meter över kartans 0-plan (RH 

2000).  

Den föreslagna begränsningen av byggnadshöjden i kombination med föreskriven lägsta golvnivå 

(se nedan) och krav på rumshöjd i bostadsdelen på 2,4 meter innebär att det inte finns utrymme att 

utnyttja någon övervåning i husen för bostadsändamål. I byggnadsdelen med sadeltak kommer det 

dock att finnas utrymmen för ett förrådsloft med en nockhöjd på ca 1,8 meter.  

Tillåten byggnadsarea per bostad har begränsats så att boarean kan bli högst ca 50 kvm per enhet 

för att minimera risken för permanentbosättning i husen. Området är enligt kommunens 

bedömning inte lämpligt för permanentboende med hänsyn till risken för översvämning vid 

framtida förväntad höjning av havsnivån. Rimligen är det något lättare att acceptera att byggnaden 

eller omgivande mark kan drabbas av översvämning vid extremsituationen om det gäller ett 

fritidshus i jämförelse med om det handlar om en helårsbostad.  

I planen finns bestämmelse om att lägsta golvnivå i bostadshus ska vara + 2,70 meter över kartans 

0-plan (RH 2000). Dessutom föreskrivs att byggnaden upp till nivån + 3,0 meter ska utföras i en 

konstruktion som tål att översvämmas vid extrema havsnivåer.   



Byggnaderna placeras på stödpålar till fast botten. Det är därför möjligt att höja husen i framtiden 

om man vill ytterligare förlänga byggnadernas livslängd.  

Merparten av fritidshusen (8 st.) föreslås bli utformade som parhus (totalt 4 parhus) och ett av 

husen blir friliggande. Volymer, materialval och färgsättning ska anknyta till byggnadstraditionen. 

Fasadmaterial ska vara stående träpanel som målas i traditionell faluröd färg alternativt behandlas 

med järnvitriol. Takmaterial ska vara tegelpannor i matt röd färg alternativt ljusgrå pannor om 

byggnaderna behandlas med järnvitriol. Tak får också täckas med bandfalsad plåt i matt röd eller 

ljusgrå färg. 

Uteplats placeras väster om byggnaderna. Genom att byggnaderna placeras mellan uteplatsen och 

Brattåsvägen kommer byggnaderna att fungera som ett effektivt buller skydd buller-skärm från 

Brattåsvägen. Byggnadernas tänkta utformning och tomternas disponering framgår av nedanstående 

skisser. 

 



 

Samtliga fritidshus avses att avstyckas som egen fastighet. Varje tomt disponeras så att det ska 

finnas utrymme för två parkeringsplatser inom tomten. Det parkeringsbehov som bebyggelsen 

genererar bedöms därigenom helt kunna tillgodoses inom respektive tomt.  

Fritidshus med högst två lägenheter är enligt PBL 8 kap 6 § 2 undantagna från de generella 

tillgänglighetskraven. Byggnaderna kommer trots detta att utformas så att de på ett rimligt sätt ska 

kunna utnyttjas av personer med funktionsnedsättningar.   

Söder om fritidsbostäderna planeras ett utrymme för avfall. Sopkärlen ska förvaras i en tät byggnad 

för att minimera risken för luktstörningar mm.  

Detaljplanen möjliggör även uppförande av ca 70 förråd i den östra delen av planområdet. 

Plankartan anger att varje förråd får vara max 7,5 kvm och att max 5 förråd får sammanbyggas. 

Förråden har en nockhöjd på +6,1 m över kartans 0-plan (RH-2000) Syftet med förråden är att de 

ska kopplas till båtplatserna inom planområdet.  

Förråden kan med fördel uppföras i olika varianter för att skapa variation i området. Förråden ska 

utföras med traditionell, kulturmiljöanpassad utformning. Volymer, materialval och färgsättning ska 

anknyta till byggnadstraditionen. Fasadmaterial ska vara stående träpanel som målas i traditionell 

faluröd färg alternativt behandlas med järnvitriol. Takmaterial ska vara tegelpannor i matt röd färg 

alternativt ljusgrå pannor om byggnaderna behandlas med järnvitriol. Tak får också täckas med 

bandfalsad plåt i matt röd eller ljusgrå färg. 

Två byggrätter i planområdets nordvästra del är avsedda för servicefunktioner kopplade till 

hamnen. Avsikten med byggnaderna är att de kan innehålla hamnkontor, dusch och WC men även 

verksamhet som kajakuthyrning eller liknande. Byggnaderna ska utföras i liknande stil som förråden 

vad det gäller materialval och utformning etc.  



Se skisserna nedan för exempel på olika varianter på förråd. 

 

 

 

TRAFIK  

Området nås via Brattåsvägen. En ny infartsväg har anlagts i planområdets norra del på i huvudsak 

det sätt som förutsatts i den gällande detaljplanen. Samtidigt har den tidigare vägen i nord-sydlig 

riktning genom Kungsviken 1:25 stängts för allmän biltrafik. Detta är också enligt intentionerna i 

den gällande detaljplanen.   

En gång- och cykelväg ska anordnas i nord – sydlig riktning genom fastigheten. Denna GC- väg ska 

ansluta mot den nyanlagda GC- vägen längs Brattåsvägen fram till Kungsviken 1:25 och 

sammanbinda denna med bebyggelseområdet norr om fastigheten. Dessutom ska en för 

allmänheten tillgänglig gångpassage i form av ett ca 1,8 meter brett bryggdäck anordnas mellan 

vattnet och de föreslagna hamnmagasinen/fritidshusen.   

Den föreslagna bebyggelsen kommer att generera en viss trafikökning i Kungsviken och på vägarna 

till- och från samhället. Planförslaget innebär nybyggnad av 9 fritidshus. Dessa antas vardera 

generera 2,5 fordonsrörelser/dygn, totalt ca 22,5 fordon/dygn. Denna belastningsökning bedöms 

inte medföra några kapacitetsproblem på någon av vägarna och inte heller medföra någon mätbar 

ökning av trafikbullernivån längs vägarna. Trafikbelastningen kommer till mycket stor del vara 

koncentrerad till sommarhalvåret.  

Det är dock viktigt att poängtera att detta inte innebär 22,5 nya fordonsrörelser, en utveckling enligt 

gällande plan innebär också att fler fordonsrörelser genereras jämfört med dagens situation då 

fastigheten är obebyggd. Om området byggs ut enligt gällande plan är bedömningen är att varje 

enhet genererar 1,5 fordonsrörelser/dygn under högsäsong. Totalt innebär detta att man får en 



trafikgenerering på 1,5 * 16 = 24 fordonsrörelser/dygn om området byggs ut enligt den gällande 

detaljplanen.  

Skillnaden mellan de två utbyggnadsförslagen blir marginell, men en utbyggnad enligt det nya 

förslaget kan förväntas generera lite färre trafikrörelser än en utbyggnad enligt gällande plan.  

När det gäller småbåtshamnen innebär denna detaljplan inte någon förändring som kan påverka 

trafikflödena i samhället i förhållande till gällande detaljplan. 

 

PARKERING 

All parkering för de föreslagna fritidshusen ska ske inom tomtmark. Tomterna utformas så att det 

finns plats för två bilar till varje enhet. Småbåtshamnen är idag fullt utbyggd i enlighet med vad som 

medges enligt den gällande detaljplanen. Någon ytterligare utbyggnad möjliggörs inte i detaljplanen. 

För båthamnens behov anordnas totalt ca 30 parkeringsplatser. Av dessa platser är 24 placerade 

inom Kungsviken 1:25 söder om det område som omfattas av det nya planförslaget. Detta område 

är redan i den gällande detaljplanen avsatt för parkeringsändamål och området tas därför inte med i 

det nya planförslaget. Resterande 6 platser för hamnens behov är placerade inom planområdet. 

Normal praxis när man planerar småbåtshamnar i externa lägen där merparten av båtägarna kan 

förväntas ta sig till och från hamnen med bil är att man planerar 2 bilplatser för 3 båtplatser (en 

situation där alla 48 båtägare är ute med båten samtidigt förekommer knappast). Med den principen 

skulle det varit önskvärt med 32 parkeringsplatser. Med tanke på att en stor andel av de som 

har/kommer att ha sin båtplats inom Kungsviken 1:25 kan förväntas vara boende/fastighetsägare i 

Kungsviken bedömer kommunen att 30 parkeringsplatser tillgodoser behovet som hamnen 

genererar.  

Då många av de som använder båtplatserna bor i Kungsviken och har cykelavstånd till sin båtplats 

är det rimligt att reducera antal platser med 2 platser i förhållande till vad som gäller som generell 

praxis vid en mer externt lokaliserad hamn. Markägaren har också för avsikt att utföra en 

cykelparkering inom fastigheten för att underlätta för båtägarna att cykla till hamnen istället för att 

ta bilen.  

Som en jämförelse kan t.ex. nämnas att Lervikshamnen i Mollösund där parkeringssituationen 

fungerar bra. Totalt finns det ca 280 båtplatser disponerar endast ca 60 parkeringsplatser. Det 

motsvarar 1 parkeringsplats på ca 4,5 båtplatser, alltså mångdubbelt färre parkeringar per 

båtplats än vad som planeras inom Kungsviken 1:25.  

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 

De föreslagna fritidshusen ska anslutas till kommunens Va-anläggning i Kungsviken, en 

stamledning passerar genom fastigheten. Anslutning av avloppet till denna ledning kan anordnas 

med självfall. Kommunens anläggning har kapacitet att försörja de nya bostadshusen med vatten 

och avlopp. Serviser för anslutning av de planerade fritidshusen har utförts i samband med 

utbyggnaden av det övergripande Va-nätet i samhället. Någon särskild Va-utredning har därför inte 

bedömts erforderlig.   

Hamnen kommer att ha tillgång till toalett i särskild servicebyggnad. 



Brandposter ska placeras på lämpliga platser i samråd med räddningstjänsten.  

I kommunens VA-plan föreskrivs att naturens sätt att avleda vatten ska efterliknas. Den naturliga 

avledningen inom planområdet sker direkt till havet. Av denna anledning bedöms inga 

fördröjningsåtgärder nödvändiga eller möjliga. Dagvattnet från planområdet kommer avledas i 

öppna diken mot havet, på samma sätt som det gör idag.  

VÄRME OCH FIBER 

Byggnaderna kommer att värmas med el. Byggnaderna är inte avsedda för kontinuerligt nyttjande 

vintertid men kommer att isoleras och förses med frånluftsvärmepump eller annan form av 

värmeåtervinning för att kunna utnyttjas på ett energisnålt sätt under för- och eftersäsong. 

Fastigheterna ska anslutas till det planerade fibernätet i samhället. 

AVFALLSHANTERING 

En byggnad för gemensam avfallshantering för fritidshusen ska uppföras i anslutning till 

parkeringen i fastighetens södra del. Avfallsutrymmet avses att byggas in för att minimera riskerna 

för störningar för omgivande fastigheter. Utformningen ska ske så att kommunens krav för 

avfallshantering uppfylls.  

ÅTGÄRDER I VATTEN 

Delar av föreslagen gångbrygga och föreslagna uteplatser/trädäck framför fritidshusen kommer att 

hamna över vattenområde. Viss utfyllnad i vattenområdet har också förutsatts i planen. Det handlar 

om begränsade områden och som mest ca 1,5 meter ut från nuvarande strandlinje på en sträcka av 

ca 30 meter. Totalt uppskattar kommunen att ca 20 - 25 m2 av vattenområdet kommer att beröras 

av utfyllnaden. Dessa åtgärder utgör vattenverksamhet enligt 11 § miljöbalken. Det krävs därför 

anmälan till Länsstyrelsen. 

Behovet av att göra denna relativt begränsade utfyllnad i vattnen sammanhänger främst med att 

marknivån i området kommer att höjas med upp till en meter. För att inte slänterna ska bli för 

branta behöver de på vissa ställen dras ut lite i vattnet. 

Det vattenområde som kan bli aktuellt för en viss utfyllnad samt överöverbyggnad med bryggdäck 

har markerats med röd begränsningslinje på nedanstående flygbild. 

 

Område där viss utfyllnad i vattenområde samt överbyggnad med bryggdäck föreslås. 



När det gäller bryggdäcken finns redan en anmälan gjord för ett likartat bryggdäck. Denna anmälan 

godkändes av Länsstyrelsen i beslut 2016-02-22, diarienummer 535-43781-2015. Utformningen av 

bryggdäcket i denna anmälan var gjord utifrån de förutsättningar som gällande detaljplan gav. Det 

bryggdäck som nu föreslås i detta förslag till ny detaljplan är något annorlunda utformat och 

sträcker sig ca 6 meter längre söderut. Den totala area över vatten kommer därmed att öka med 

uppskattningsvis 6 - 8 m2 i förhållande till det bryggdäck Länsstyrelsen tidigare godkänt.   

Vattendjupet inom berört område är endast ca 10 - 15 cm. Området är, som framgår av 

ovanstående foto, helt torrlagt vid lågvatten. Ålgräs eller annan för exempelvis fiskreproduktion 

viktig vegetation saknas enligt genomförd marinbiologisk undersökning, Hydro GIS 2022-04-15.  

 

OMRÅDE DÄR STRANDSKYDDET INTRÄDER NÄR DETALJPLANEN 

VINNER LAGA KRAFT 

Eftersom delar av det område där strandskyddet inträder avses att bebyggas med fritidshus krävs att 

strandskyddet upphävs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Inom ramen för detaljplanen 

måste därför prövas om det finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet. Vilka särslida skäl som 

ska beaktas vid prövning av upphävande av strandskyddet anges i Miljöbalken 7 kap 18c §. 

Ett av de skäl för upphävande som anges i Miljöbalken är att det berörda området redan är 

ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Den delen av 

området som i detaljplanen avses att utnyttjas för bostadsbebyggelse är idag redan ianspråktaget på 

ett sådan sätt att det inte är tillgängligt för allmänheten. Området är bebyggt med en mindre 

byggnad och inhägnat. Det utnyttjas idag för förvaring av båtar och båttillbehör mm. Området 

bedöms inte heller ha betydelse för strandskyddets syfte att skydda växt- och djurliv då det främst 

består av en grusad yta utan höga naturvärden.  

Förslaget till ny detaljplan för Kungsviken 1:25 säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området 

på ett bättre sätt än gällande plan. Det nya förslaget innehåller två gångstråk som sträcker sig genom 

planområdet. En brygga närmast vattnet och en gång och cykelväg som löper mellan bostadshusen 

och förråden.  

För att det ska bli tydligt vad som är tomtmark och var man som allmänhet har rätt att gå har i 

detaljplanen införts en bestämmelse att de aktuella bostadstomterna ska inhägnas med staket/plank 

i de riktningar där allmänheten har rätt att röra sig. Detta staket/plank kommer att medföra en 

tydlig markering om vilka ytor är privat tomtmark och var man som allmänhet har rätt att röra sig.  

När det gäller de områden som omger föreslagna bostadstomter inom strandskyddsområdet i 

väster, söder och öster är det mark där planen säkerställer allmänhetens tillgänglighet. Området 

väster och söder om bostadstomterna utgör allmänplatsmark och ska vara tillgängligt för allmän 

gångtrafik. I den del som ligger väster om bostadshusen kommer gångpassagen att utföras som ett 

bryggdäck och få en bredd av ca 1,7 meter. I den norra delen vidgas gångstråket något och bildar 

ett litet ”torg” där avsikten är att även kunna anordna en minde sittgrupp. 



 

Planerad gångbrygga mellan föreslagna fritidshus och vattnet 

 

Marken öster om de fritidshus som hamnar inom strandskyddat område är upplåten som allmän 

gång- och cykelväg. Även här föreskriver detaljplanen att tomterna ska avgränsas med staket/plank 

som tydliggör var hemfridszonen börjar. 

 

 

KONSEKVENSER 

MILJÖKONSEKVENSER 

Planens karaktär 

Planens primära syfte är att möjliggöra uppförande av 9 fritidshus och ca 70 mindre 

sjöbodar/förråd. Planen får starkt reglerande bestämmelser om vad som får och inte får göras i 

området. Planens konsekvenser är därigenom tydliga. Den miljöpåverkan som planens 

genomförande kommer att få är därför också förutsägbar i tid och rum. Planens genomförande 

kommer inte att medföra någon miljöstörande verksamhet enligt 4 kap. 34 § PBL. Föreslagen 

verksamhet omfattas inte heller av kriterierna för betydande miljöpåverkan enligt MKB- 

förordningen. 

Platsen 

Planområdet utgörs till ca 50 % av landområde och ca 50 % vattenområde. Landområdet består 

idag huvudsakligen av en grusplan. Denna plan har sedan många år utnyttjats för parkering, 

båtuppläggning, båtservice och andra med hamnverksamheten sammanhörande aktiviteter. 

Hamnplanen är idag bebyggd med en mindre förrådsbyggnad.  



Detaljplanen ligger inom kustområde som i sin helhet är av riksintresse enligt MB 4 kap 1 o 4 §§ 

med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. De i detaljplanen föreslagna åtgärderna 

bedöms inte komma att medföra någon påtaglig skada på riksintresset. Bestämmelserna i MB 4 kap 

1 o 4 §§ utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter. I övrigt berörs inga riksintressen och 

inte heller något Natura 2000-område. Planområdet i sig inrymmer inga specifikt utpekade 

naturvärden.  

Påverkan 

 

Mark och vatten 

Planområdets landområde består idag av en grusad yta vilken är bebyggd med två mindre sjöbodar. 

Området kommer bebyggas med förråd och bostadshus, vilket innebär en förändring av området.   

Naturmiljö 

Planområdet har generellt låga naturvärden på land. Vattenområdet har naturvärde i egenskap av 

grund botten som har betydelse för uppväxt och födosökande plattfisk. Förekomst av 

cyanobakterier minskar naturvärdet något. Inom vissa områden med större djup än 1,5 meter 

förekommer ålgräs. Den förändring som berör vattenområdet, utfyllnad och bryggdäck, bedöms 

inte påverka varken ålgräs eller fiskens habitat då vattendjupet är lågt och området periodvis är 

torrlagt. 

Landskapsbild och kulturmiljö 

Kungsvikens äldre samhällskärna är i kommunens kulturmiljöstrategi utpekat som kulturhistoriskt 

värdefull miljö. Inom planområdet finns inga byggnader av kulturhistoriskt värde. Detaljplanen 

bedöms ha utformats på ett ut kulturmiljöhänsyn, tillfredsställande sätt. Bestämmelserna i 

plankartan säkerställer att byggnaderna anpassas efter Kungsvikens kulturmiljö och den traditionella 

bebyggelsen som ingår där.  

Lokalisering och resurshushållning 

Planområdet ligger på redan i ianspråktagen mark i anknytning till befintlig infrastruktur och 

innebär en förtätning av samhället Kungsviken.  

Klimat, luftföroreningar, buller och risk  

Planförslaget innebär en liten ökning av trafikrörelser i området. Bedömningen är dock att dessa 

trafikrörelser inte kommer ha någon större påverkan på bullernivåerna i samhället.  



Idag är marken utsatt för risk för översvämning. Planförslaget innehåller bestämmelser om höjning 

av marken till +2,4, lägsta nivå för färdigt golv +2,7 samt vattentåligkonstruktion till + 3,0 vilket 

innebär att en utbyggnad enligt förslaget inte innebär någon allvarlig negativ konsekvens om havet 

stiger till + 3,0 m. Vilket kommunen bedömer vara en acceptabelnivå för denna typ av planområde   

Hygien 

Inom planområdet finns byggrätt för en mindre avfallsstation, samt byggrätt för servicehus som kan 

innehålla toaletter för besökare till hamnen.   

Strandskydd 

Strandskyddet behöver upphävas inom del av planområdet. Kommunen bedömer att det finns skäl 

att upphäva strandskyddet. Den delen av området som i detaljplanen avses att utnyttjas för 

bostadsbebyggelse är idag redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte är tillgängligt för 

allmänheten. Området är bebyggt med en mindre byggnad och inhägnat. Det utnyttjas idag för 

förvaring av båtar och båttillbehör. Området bedöms inte inrymma höga naturvärden som avses att 

skyddas genom strandskyddet. 

Rekreation och friluftsliv 

Planområdet kommer bli tillgängligt för allmän rekreation genom att en gång och cykelväg anläggs 

genom planområdet. Närmast vattnet anläggs en bryggpromenad som ska vara tillgänglig för 

allmänheten. Vilken bedöms vara en förbättring jämfört med nuvarande förhållanden i gällande 

detaljplan. 

Sammanfattande bedömning 

Kommunens sammanfattande bedömning av planens inverkan på miljön är att planens 

genomförande inte kommer att innebära någon risk för betydande miljöpåverkan. 

 

 

  



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 

Genomförandetid 

En utbyggnad enligt detaljplanen sker på redan planlagd mark med befintlig infrastruktur. 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det att den vunnit laga kraft. Om kommunen inte 

ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge 

byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att 

ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som 

uppkommit genom planen inte längre är ekonomiskt garanterade. 

Huvudmannaskap 

Av tradition är Orust kommun inte huvudman för allmän plats. I stället används enskilt 

huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad 

och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet, genom att 

gemensamhetsanläggningar bildas. Omfattning av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår 

av avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan. 

Allmän platsmark i anslutning till och inom planområdet ingår redan i gemensamhetsanläggningar, 

Kungsviken ga:3 (grönområde och GC-väg) och ga:5 (vägen vid fastighetens norra gräns) samt 

Brattås ga:2 (Brattåsvägen). Samtliga gemensamhetsanläggningar förvaltas av Brattås – Kungsviken 

samfällighetsförening. Avsikten är att denna förvaltning ska fortsätta, både vad gäller allmän 

platsmark och föreslagen GC-väg genom området. 

 

Aktörer och avtal  

Markägare 

Inom planområdet finns en markägare och markägaren är den exploatör som kommer genomföra 

planen.  

Avtal 

Ett plankostnadsavtal kopplat till detaljplanen finns. Avtalet reglerar kostnader och 

arbetsfördelning.  

Exploatörens genomförandeansvar säkerställs genom exploateringsavtal, som tecknas mellan 

exploatören och Orust kommun innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Ett exploateringsavtal har tecknats med tidigare ägaren till fastigheten Kungsviken 1:25 i samband 

med att nu gällande detaljplan upprättades. Nuvarande ägare till fastigheten har övertagit ansvaret 



för detta avtal. Enligt avtalet ska ägaren till Kungsviken 1:25 bl.a. anlägga och bekosta föreslagen ny 

väg i fastighetens norra del och utan ersättning upplåta allmän platsmark till 

gemensamhetsanläggning. Den nya väg som fastighetsägaren ålagts anlägga genom det tidigare 

exploateringsavtalet är numera färdigställd.    

I samband med att denna detaljplan upprättas har nytt exploateringsavtal tecknats med ägaren till 

Kungsviken 1:25. Frågor som regleras i detta avtal är bl.a. exploatörens skyldighet att utan 

ersättning upplåta mark för planerad gångförbindelse mellan vattnet och de planerade fritidshusen 

samt att anlägga och bekosta den föreslagna gångbryggan (ca 1,8 meter bred) och exploatörens 

skyldighet att utan kostnad upplåta mark som i detaljplanen utgör allmän platsmark. Exploatören 

ska också initiera och bekosta de förrättningar som krävs för att anpassa befintliga 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter till den nya detaljplanen. Avtalet reglerar också 

förutsättningarna för anslutning av de nya fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. 

Utgångspunkten för avtalet är att exploatören ska stå för samtliga kostnader som sammanhänger 

med detaljplanens upprättande och genomförande. En kopia av exploateringsavtalet bifogas 

planhandlingarna. 

Ansvarsfördelning 

Allmän plats 

Med ”samfällighetsföreningen” i nedanstående tabell avses Brattås – Kungsvikens sam-

fällighetsförening. När det gäller den planerade allmänna gångbryggan längs strandlinjen har denna 

status som allmän platsmark och avses att inrättas i befintlig gemensamhetsanläggning Kungsviken 

ga:3. Vad gäller Va-ledningar ansvarar kommunen för samtliga huvudledningar genom planområdet 

och servisledningar fram till de blivande nya fastigheter som avstyckas kring 

hamnmagasinen/fritidshusen. Respektive ägare till de avstyckade fastigheterna ansvarar för 

servisledningar inom sina fastigheter. 

Kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

  



Tabell över ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning gällande iordningställande och drift av planens anläggningar framgår av 

nedanstående tabell. 

 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftsansvarig 

Gata Exploatör Samfällighetsföreningen 

GC- väg Exploatör Samfällighetsföreningen 

Gångbrygga Exploatör Samfällighetsföreningen 

Dagvatten Exploatör Markägare 

VA- ledningar på 

allmänplats 

Orust kommun Orust kommun 

VA- ledningar på 

kvartersmark 

Markägare Markägare 

El och tele Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

Avfallsanläggning Exploatör Ny samfällighetsförening 

Övriga åtgärder inom 

kvartersmark 

Exploatör/respektive 

markägare 

Respektive markägare 

 

 

Dispenser och ti l lstånd 

Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga tillstånd 

(bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet och/eller för 

åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Huvuddelen av planområdet ingår i fastigheten Kungsviken 1:25 som ägs av Kungsvikens Hamn 

AB. Ca 50 m2 av fastigheten Brattås 1:59 ingår också i detaljplanen som vägområde. Även denna 

fastighet är privatägd. 

Till planen hörande fastighetsförteckning ger en mer detaljerad redovisning av 

fastighetsägoförhållanden, rättigheter och servitut inom och intill planområdet. 

Planen medger avstyckning från Kungsviken 1:25 av nio tomter för bostadsändamål. Boendet avser 

här fritidsboende. Initiativ till erforderlig lantmäteriförrättning ska tas av exploatören. 

Fastighetsbildning kan ske först efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Samtliga nya fastigheter 

ska intas i Brattås - Kungsvikens samfällighetsförening. 



Det område inom Kungsviken 1:25 som ska utnyttjas för föreslagen GC-väg ingår i Kungsviken 

ga:3 som förvaltas av Brattås – Kungsvikens Samfällighetsförening. Detaljplanen förutsätter att viss 

minder justering görs av GC-vägens sträckning i förhållande till det område som tidigare upplåtits 

som gemensamhetsanläggning för GC-vägen. Kartskissen nedan visar med heldragen svart linje det 

område som idag är upplåtet till ga:3. Med heldragen röd linje redovisas föreslaget nytt läge och 

omfattning av det område som ska ingå i ga:3. Förändringen bedöms inte påverka den föreslagna 

GC-vägens funktion. 

 

För e s l a g en  ändr in g  av  g emen samhe t s an l ä g gn in g  Kung s v ik en  g a :3  

Minskningen av Kungsviken ga:3 på ca 30 m2 i den södra delen av planområdet kan ses som en 

anpassning till den utformning och det läge gång- och cykelvägen fått i den del som tidigare 

genomförts. I övrigt innebär ändringen enbart justering av anläggningens läge som en anpassning 

till i detaljplanen föreslagna kvartersgränser.   

Även läget av Kungsviken ga:5 föreslås justeras något som en anpassning till i detaljplanen 

föreslagna nya kvartersgränser. På nedanstående kartskiss visas med svart heldragen 

begränsningslinje nuvarande läge av Kungsviken ga:5 och med heldragen röd begränsningslinje 

föreslaget ändrat läge. I det nya förslaget blir gemensamhetsanläggningens area något större än i 

nuvarande utformning. Det ändrade läget bedöms inte påverka gemensamhetsanläggningens syfte 

och funktion. 

 

För e s l a g en  ändr in g  av  g emen samhe t s an l ä g gn in g  Kung s v ik en  g a :5  



Planen förutsätter vidare att det görs en viss justering av det område som upplåtits till Brattås ga:2. 

När den gällande detaljplanen upprättades drogs gränslinjen mellan vad som skulle bli kvartersmark 

och vad som skulle avsättas som allmänplats huvudgata så att hela slänten från Brattåsvägens 

vägbank tillfördes vägområdet. I det nya planförslaget avses kvartersmarken inom Kungsviken 1:25 

höjas betydligt mer än vad som förutsatts i den gällande planen. Delar av slänten kommer därvid att 

”ätas upp” av den högre nivån på ”planmarken”. Dessa ökade plana ytor bedöms sakna betydelse 

för vägens funktion men kan bli användbara för verksamheten inom 1:25 t.ex. som parkering. I 

förslaget till ny detaljplan föreslås därför en viss justering av Brattås ga:2 och därmed också för 

vägområdet. Förändringen innebär att vägområdet minskar med ca 60 m2. Ändringen bedöms 

sakna betydelse för vägens funktion.  

På nedanstående kartskiss har nuvarande omfattning av Brattås ga:2 redovisats med svart heldragen 

begränsningslinje och föreslagen ny omfattning redovisats med heldragen röd begränsningslinje. 

 

För e s l a g en  f ö r ändr i n g  av  vä gomr åde  Bra t t å s  g a :2  

Inom planområdet finns ett område som är upplåtet med ledningsrätt. I planen är detta område 

säkerställt som u-område. Dessutom föreslås en liten justering/minskning på någon meter av det 

befintliga ledningsrättsområdet strax söder om ovan redovisad förändring. På nedanstående 

kartskiss har befintlig ledningsrätt som föreslås upphävas markerats med svart heldragen linje. 

 



 

Ledn in g s r ä t t  s om f ö r e s l å s  t a s  bo r t   

Samtliga ovan föreslagna ändringar av befintliga gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter 

syftar till att uppnå så effektivt och ändamålsenligt markutnyttjande som möjligt inom planområdet. 

Ändringarna förutsätter ny lantmäteriförrättning som ska initieras och bekostas av exploatören. Om 

föreslagen minskning av Kungsviken ga:3 och Brattås ga:2 ska bedömas som försumbar eller om 

den bör medföra ersättning till berörda fastighetsägare får avgöras vid kommande 

lantmäteriförrättning. 

Den nordligaste delen av Kungsviken 1:25 nyttjas med stöd av ett avtalsservitut av sex fastigheter i 

Kungsviken. Servitutet ger servitutshavarna rätt att anlägga, nyttja och underhålla brygga inom 

vattenområdet samt att nyttja markområdet för parkering. De har också rätt utnyttja rampen inne i 

viken för sjösättning och upptagning av båtar. Servitutsområdets omfattning har på nedanstående 

karta markerats med röd begränsningslinje. 

 

Se r v i t u t s område  

 

Föreslagen ny detaljplan påverkar inte servitutshavarnas möjligheter att nyttja servituten. 

Kommunen ser inget hinder mot att servitutsområdet i framtiden avskiljs som en egen fastighet om 

parterna så önskar.  

Hamnen i övrigt kommer att drivas antingen av en privat operatör som hyr ut båtplatser alternativt 

inrättas hamnen som gemensamhetsanläggning för de fastigheter vars ägare utnyttjar båtplatserna. 



Kommunen ser positivt på att hamnen inrättas som gemensamhetsanläggning på liknande sätt som 

t.ex. Lervikshamnen i Mollösund med förbehåll att de fastigheter som knyts till anläggningen måste 

ligga inom Orust kommun. Om Hamnen inrättas som gemensamhetsanläggning kommer den att 

förvaltas av en samfällighetsförening. 

De planerade sjöbodsförråden kommer i första hand att upplåtas med servitut eller med arrende till 

båtplatsnyttjare som önskar disponera ett förråd i anslutning till hamnen.  

För skötsel av avfallsanläggning inom område betecknat E1 ska ny gemensamhetsanläggning bildas. 

I gemensamhetsanläggningen ska de fastigehter som ska använda avfallsanläggningen ingå. Initiativ 

till erforderlig lantmäteriförrättning ska tas av exploatören. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Lokalgata och GC 

Den nya gatan i norra delen av planområdet har 3,5 meter bred körbana och 0,25 meter vägren på 

båda sidor. Kurvradien vid anslutning mot Brattåsvägen medger att 24-metersfordon kan ta sig in i 

området. 

Den planerade GC-vägen genom området ska utföras med 3,5 meters körbanebredd för att också 

kunna utnyttjas som intern infartsväg till de planerade fritidshusen. Vägen utförs med grusad 

körbana. Genomfartstrafik ska ej medges på denna väg. 

Vatten, avlopp och dagvatten  

Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Kommunens huvudledning genom området är redan utbyggd liksom flertalet servisavsättningar till 

de blivande fritidshusen. 

Dagvatten från fritidshusen anordnas individuellt inom respektive tomt. Dagvatten från övrig 

bebyggelse kommer att avledas i slutna ledningar mot nordväst där de via ett öppet dike kommer 

att ledas ut i hamnbassängen. Exploatören ansvarar för att bygga ur dagvattenledningar inom 

planområdet. 

Värme och f iber 

Uppvärmning av de planerade fritidshusen kommer att ske individuellt med el. Byggnaderna är inte 

avsedda för helårsboende men för att spara el vid utnyttjande under för och eftersäsong kommer 

samtliga hus att förses med frånluftvärmepump. 

Byggnaderna kommer att anslutas till det fibernät som byggs ut i området. Förberedelse för detta 

har skett vid utbyggnaden.       

  



EKONOMISKA FRÅGOR 

 

Exploatören ska stå för alla kostnader som detaljplanen generar i form av plankostnader, 

lantmäteriförrättning, höjning av marknivån, anläggande av GC-väg och gata samt anordningar för 

omhändertagande av dagvatten. 

Kommunen anordnar och bekostar VA-ledningar fram till tomtgräns för de planerade fritidshusen. 

Exploatören/markägaren erlägger anslutningsavgift för VA enligt vid anslutningstillfället gällande 

taxa. 

Respektive fastighetsägare bekostar färdigställande av tomtmark samt uppförande och underhåll av 

byggnader och övriga anläggningar inom sina respektive fastigheter.     

MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har utarbetats av Linda Johansson och Rickard Karlsson på planenheten och Elin 

Bergendahl på Mark- och exploateringsenheten på Orust kommun.   

 

 




