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1. Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplaneprogram med tillhörande samrådsredogörelse
Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser
Illustrationskarta i skala 1:1000
Denna planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Bologisk inventering, Naturbyrån 2009-09-28
Kompletterande biologisk inventering, HydroGIS AB 2012-06-15
Arkeologisk utredning, Bohusläns museum 2010-08-20
Gatu- och VA- utredning BBK 2011-05
Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2010-09-17
Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab 2010-09-06
Trafikutredning, Vectura 2010-10-05

2. Bakgrund och syfte
Detaljplanen syftar dels till att skapa förutsättningar att utveckla befintlig turistverksamhet inom fatigheten Malön 1:28 och dels att möjliggöra uppförande av 12 nya bostadshus inom fastigheterna Malön 1:28 och Malön 1:43. Planområdet skall anslutas
till kommunal vatten- och avloppsanläggning via planerad överföringsledning till
Orust och vidare mot Ellös avloppsreningsverk.
Överföringsledningen kommer att skapa möjlighet att ansluta stora delar bebyggelsen
på Malön och södra Flatön till kommunalt avlopp. Detta kommer att avlasta de känsliga vattenmiljöerna i området från betydande mängder avloppsutsläpp. Den här aktuella detaljplanen kommer att ge ett betydelsefullt ekonomiskt bidrag till detta saneringsprojekt.

3. Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen anser att projektet inte kommer medföra betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att genomförandet inte kommer att påverka något Natura 2000 område eller omfattas av kriterier
för betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 till MKB-förordningen (SFS 2005:356).
Länsstyrelsen har delat kommunens uppfattning att planen inte medför betydande miljöpåverkan.

4. Planens förenlighet med 3, 4, 5 och 7 kap. MB
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Riksintressen enligt 3 kap MB
Programområdet ingår i ett större område som i sin helhet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Enligt 3 kap 6 § MB får det inom sådant område ej vidtagas åtgärder
som påtagligt kan skada riksintresset.
”Det rörliga friluftslivet” är ett samlingsnamn på en mängd olika aktiviteter där naturen utnyttjas som en rekreativ resurs för människor. I beskrivningen av riksintresset
Södra Bohusläns kust anges följande intresseaspekter: Naturstudier, kulturstudier,
strövande, bad, båtsport, kanoting, och fritidsfiske. Ett av urvalskriterierna är att området är ett naturskönt kust- och fjordområde. Ett annat kriterium är områdets särskilt
goda förutsättningar för positiva upplevelser.
Det här aktuella planområdet inrymmer förutsättningar för olika sådana aktiviteter och
upplevelser. Detaljplanen kan påverka dessa förutsättningar på lite olika sätt. Påverkan
kan vara både positiv och negativ.
1. Bad och båtliv. Bad och båtliv i olika former är sommartid den kanske viktigaste och mest frekvent utövade formen av friluftsliv i Bohuslän och även inom
Malö. Detaljplanen kommer inte att direkt påverka denna del av friluftslivet.
Fastigheten Malön 1:28 inrymmer utanför planområdet relativt stora strandområden där det idag finns både båtbrygga och badmöjligheter. Bebyggelsen kan
innebära ett ökat tryck på strandområdet men möjligheter finns att inom egen
mark utöka kapaciteten både vad gäller bad och båtplatser. Detaljplanen bedöms
därför påverka förutsättningarna för denna form av friluftsliv i mycket begränsad
omfattning.
2. Naturupplevelse. Planområdet inrymmer förutsättningar för spännande naturupplevelser både i den ”lilla skalan” bl. a genom områdets botaniska värden och
i mer ”storskalig” form genom de vida utblickar över landskapet som man får
från de högre bergspartierna i planområdets västra delar.
Områdets östra delar är relativt påverkat av bebyggelse varför detaljplanen i
dessa delar inte bedöms påverka förutsättningarna för naturupplevelse i någon
större omfattning. I väster kommer planen att medföra att mer ”orörda” områden
tas i anspråk för bebyggelse. Dessa områden har generellt ett högre värde för friluftslivet i jämförelse med de östra delarna. Den planerade nya vägen i planområdets norra del berör dels den befintliga skalgrusbanken och dels ett bestånd
blåsippor, vilket kan ses som negativt även ur det rörliga friluftslivets synpunkt.
För att kompensera intrånget i skalgrusbanken kommer kommunen att i exploateringsavtal kräva att skalgrusbanken återställs som ängsmark, vilket innebär att
dess biologiska potential tas tillvara på ett bättre sätt än idag. Vägen har placerats så att påverkan på blåsippsbeståndet skall bli så begränsad som möjligt. Delar av blåsippsbeståndet som ändå berörs av vägen kommer att flyttas enligt förslag i den biologiska inventeringen. Totalt sett bedöms dessa åtgärder medföra
en rikare och mer varierad flora i området, vilket också måste bedömas som positivt ur friluftslivets synpunkt.
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De sydvästra delarna av planområdet är idag relativt svårtillgängliga för allmänheten både med hänsyn till topografin och då möjligheterna att nå området från
öster begränsas av hemfridszonen runt befintlig bebyggelse inom Malön 1:28.
Den planerade vägen till nybebyggelsen och den planerade gångstigen över till
planområdets norra delar kommer att medföra en betydande förbättring av tillgängligheten till de fina utsiktsplatserna uppe på berget både i rent fysisk bemärkelse och med hänsyn till den allemansrättsliga tillgängligheten. Detta kan
ses som en tillgång både för gäster i den planerade turistanläggningen inom Malön 1:28 och för gäster vid den befintliga campingen inom Malön 1:85.
Den befintliga stigen som idag går från planområdets nordvästra del västerut mot
Grönvik utnyttjas till viss del av lokalbefolkningen som promenadväg. Denna
stig kommer inte att beröras av exploateringen.
3. Behovet av baspunkter för friluftslivet. Det som gjort att södra Bohuslän getts
status som riksintresse för det rörliga friluftslivet är att området bedöms ha så
stora rekreativa resurser att det i hög grad är attraktivt för människor från hela
landet. För att människor från andra delar av landet (och världen) skall kunna
utnyttja området förutsätts att det finns en turistisk infrastuktur i form av bl. a
hotell, vandrarhem, camping mm. Ett av detaljplanens syften är att tillskapa
denna typ av boende i området. I detta avseende stöder planen riksintresset.
Ett genomförande av detaljplanen innebär en förbättrad kapacitet när det gäller tillgången till ”turistboende” i området, vilket ger fler människor möjligheter att utnyttja
områdets rekreativa resurser. Planen kommer också att förbättra tillgängligheten till de
fina utsiktsplatserna i de högre bergspartierna. Områdets botaniska värden kommer att
bättre tas tillvara genom att skalgrusbanken återställs som ängsmark. Enligt kommunens uppfattning kommer dessa åtgärder mer än väl att kompensera de inskränkningar
för friluftslivet som nybebyggelsen kan medföra. En sammanfattande slutsats av
ovanstående konsekvensbeskrivning blir därför att detaljplanen snarare kommer att
stödja än skada riksintresset. Detaljplanen kommer därför inte att medföra någon sådan påtaglig skada på riksintresset att det strider mot bestämmelserna i 3 kap 6 § MB.
Vattenområdet utanför planområdet ingår i ett större fjordområde som är av riksintresse för yrkesfisket (MB 3 kap 5 §). Planen kommer inte att direkt beröra riksintresset men den planerade anslutningen till kommunalt avlopp kommer att minska avloppsbelastningen på vattenområdet, vilket torde gynna riksintresset.
Riksintresse enligt MB 4 kap
Planområdet ingår i kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. De förändringar som föreslås i detaljplanen är
enligt kommunens bedömning inte av den arten att de kommer att medföra någon påtaglig skada på riksintresset.
Det ur naturvårdssynpunkt känsligaste partiet är skalgrusbanken i planområdets norra
del. Detta område undantas från bebyggelse men kommer att delvis beröras av planerad vägdragning. I samband med plangenomförandet skall skalgrusbanken återställas
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som äng och kringliggande träd och buskvegetation tas bort. Detta kommer att påtagligt förbättra potentialen för en rik och varierad flora i området. De förbättringsåtgärder som görs kommer mer än väl att kompensera den skada som vägen kan medföra.
Alla ingrepp i området skall ske enligt anvisningar i den biologiska inventeringen och
i samråd med naturskyddsföreningen.
Delar av den planerade vägen i planområdets norra del kommer att påverka ett bestånd
blåsippor. Enligt anvisningar i den biologiska inventeringen avses de dela av beståndet
som berörs av vägdragningen att flyttas ca 10 – 15 meter åt sydväst. I övrigt så visar
den biologiska inventeringen att inga specifikt värdefulla naturvärden kommer att beröras av exploateringen.
Den föreslagna bebyggelsen kommer att utformas och inplaceras i landskapet på sådant sätt att landskapsbilden inte skadas. Bebyggelsen skall inte bryta horisontlinjen.
Området inrymmer inga specifikt utpekade kulturmiljöer. Inga fornlämningar berörs.
Plangenomförandet kommer inte att försämra förutsättningarna för friluftslivet (se
ovan).
Sammanfattningsvis är det kommunens bedömning att detaljplanen inte kommer att
medföra någon sådan påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden att det strider mot bestämmelserna i 4 kap 1 o 4 §§ MB.
Detaljplanen bedöms inte heller medföra någon betydande påverkan på något Natura
2000- område. Det närmaste Natura 2000- området är Strömmarna som berör västra
delen av Malö. Den påverkan som kan ske är att den planerade VA- saneringen kan
komma att medföra mindre utsläpp i havet och därmed också en förhoppningsvis något bättre vattenkvalitet i området
Miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap
Myndigheter och kommuner skall vid planering och 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 någon av Orust samhällen. Någon risk för att de planerade åtgärderna inom detaljplanen skall medföra ett sådant överskridande bedöms inte
föreligga.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Normerna för fiskvatten 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
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ämnen. I princip all havsmiljö runt Orust förutom Ellösfjorden berörs av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Plangenomförandet kommer att minska avloppsbelastningen i kringliggande fjordar. Viss ökning av föroreningsbelastning från dagvattenutsläpp kan förekomma men bedöms vara av så marginell omfattning att det knappast
motverkar miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Området är till viss del exponerat för trafikbuller
från väg 751. Trafikmängderna är dock så begränsade att det knappas är någon risk för
att gällande riktvärden skall överskridas.
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. Inom planområdet finns inga vattenresurser som omfattas av miljökvalitetsnormen. Kringliggande fjordar omfattas dock. Plangenomförandet kommer att minska
avloppsbelastningen på fjordarna. Viss ökning av föroreningsbelastning från dagvattenutsläpp kan förekomma men bedöms vara av så marginell omfattning att det knappast motverkar miljökvalitetsnormen.
Strandskydd enligt MB 7 kap
Planområdet omfattas inte av strandskydd eller annat förordnande enligt MB 7 kap.

5. Plandata
Läge
Området är beläget på östra sidan av Malö ca 600 meter norr om färjeläget. Läget redovisas närmare på flygbilden nedan.

PLANOMRÅDE
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Markägoförhållanden, areal
Hela planområdet är privatägt. Den totala arealen är ca 3,5 ha

6. Tidigare ställningstaganden
Översiktsplaner, program
I kommunens översiktsplan föreslås kompletterande bebyggelse dels i form av utbyggnad av den befintliga turistanläggningen inom Malön 1:28 och dels i form av friliggande bostadshus. Detaljplanen har stöd i översiktsplanen.
I ett planprogram, som varit föremål för samråd under hösten 2009, beskrivs mer ingående förutsättningarna för och konsekvenserna av föreslagen byggnation. Detaljplanen
följer i stort de intentioner som redovisas i planprogrammet. I ett par avseenden avviker dock detaljplanen från vad som föreslås i programhandlingen.
Vi de mer detaljerade studier av natur och topografi som skett inom ramen för detaljplanearbetet har det bedömts lämpligt att förtäta området med ytterligare tre hus utöver
vad som föreslås i programhandlingen.
I programhandlingen föreslås en husutformning där fokus mera sätts på att dölja husen
i terrängen (låga byggnader, järnvitriolade fasader, sedumtak etc). I detaljplanen har
valts att i stället ge bostadshusen en mer traditionell utformning med det bohuslänska
dubbelhuset som förebild.
Detaljplaner
Tidigare detaljplan finns ej.

7. Förutsättningar
Naturförhållanden
Malö domineras av högt belägen kuperad hällmarkstallskog men innehåller även ett
levande kulturlandskap och värdefulla ängs- och betesmarker. Planområdet domineras
av hällmarksljunghed. Granithällar, fågeltoppar och vegetationsrikare sprickgångar ger
tillsammans med kärr och klappersten en naturlig mosaikstruktur åt området. Sprickgångarna som löper genom området ger buskrika brynmiljöer med sälg, nypon, slån,
stenros och björnbär. Dessa miljöer har en stor ekologisk funktion och hyser ofta en
förhöjd biologisk mångfald.
I samband med att programhandlingen utarbetades 2009 utfördes en biologisk inventering av området. Inventeringen utfördes av Naturbyrån i Göteborg HB och redovisas i
en rapport daterad 2009-09-28. Bl. a med utgångspunkt från de synpunkter länsstyrelsen framfört har inventeringen kompletterats under våren och försommaren 2012.
Kompletteringen är utförd av HydroGIS AB och redovisas i en rapport daterad 2012-
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06-20. Rapporterna bygger dels på de direkta iakttagelser som gjorts i samband med
fältstudierna och dels på inventeringar som Naturskyddsföreningen på Orust genomfört vid ett flertal tillfällen vid olika tidpunkter på året.
I planområdets norra del ligger en av Orust mäktigaste skalgrusbankar. Orust kommun
har i sitt naturvårdprogram tagit fram lokala kvalitetsmål och pekat ut ansvarsnaturtyper som skall ägnas särskilda hänsyn och bevarandeåtgärder. Skalgrusbankar utgör en
sådan ansvarsnaturtyp för Orust.
Skalgrusbankarna har stor potential att utveckla en rikare flora med många hotade arter. Idag är området delvis förbuskat och omges av höga träd som skuggar marken.
Inom området finns ett bestånd av blåsippa, som är fridlyst, men i övrigt finns inga
rödlistade arter i området. Avsikten är att i samband med plangenomförandet återställa
området som äng och på så sätt gynna områdets potential att utveckla en rikare flora.
Vägen upp till bebyggelsen i planområdets nordvästra del har placerats så att ingreppet
i blåsippebeståndet skall bli så litet som möjligt. De delar av beståndet som berörs av
vägbygget skall omplaceras enligt anvisningarna i den biologiska inventeringen.
För en mer detaljerad beskrivning av områdets naturvärden hänvisas till ovannämnda
rapporter.
Geotekniska förhållanden
Huvuddelen av planområdet utgörs av berg i dagen eller mark med tunna jordlager.
Samtliga byggnader kommer att grundläggas på berg eller på område med tunna jordlager. Totalstabiliteten för ängen i områdets norra del har utretts av Bohusgeo. Släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande.
Risken för bergras och blocknedfall har undersökts av Bergab. Inom delar av planområdet bedöms risk för stenras föreligga. I planen har därför intagits en bestämmelse
som innebär att bygglov ej får beviljas innan bergssäkring har genomförts av bergteknisk expertis.
Marken kan klassas som ”normalradonmark”. Det innebär att byggnaderna skall utföras radonskyddade.
Fornminnen
Bohusläns museum har under sommaren 2010 genomfört en frivillig arkeologisk utredning. Denna visade att det inom planområdet eller dess omedelbara närhet inte
finns några fornminnen.
Bebyggelse
Inom Malön 1:28 finns ett äldre bostadshus, som delvis utnyttjats som vandrarhem
sommartid. Inom fastigheten finns också en större ekonomibyggnad som delvis är ombyggd och inredd med turistlägenheter. De delar av fastigheten Malön 1:43 som ingår i
detaljplanen saknar bebyggelse.
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Service
Malö/Flatön saknar i stort sett service. Närmsta tätort är Ellös. Avståndet dit är ca 5
km. Närmsta hållplats för kollektivtrafik finns ca 2 km sydost om planområdet vid väg
752 mellan Henån och Ellös.

8. Förändringar
Bostäder
Detaljplanen ger möjlighet att uppföra 12 enbostadshus. Dessutom ger planen möjlighet att utveckla den befintliga turistverksamheten inom fastigheten Malön 1:28.
Bostadshusen skall uppföras i traditionell bohuslänsk stil med det bohuslänska dubbelhuset som förebild, d v s hus i 1½ plan med förhöjt väggliv och med en lugn symmetri i fasaden. Husen skall målas i traditionell, täckande vit eller ljusgrå färg.
Takmaterial skall vara rött oglaserat lertegel.
Undantag från dessa riktlinjer utgör det högst belägna huset omedelbart väster om fastigheten Malön 1:120. Detta hus skulle ge en olämplig siluetteffekt om det utförs som
ett normalt dubbelhus i 1½ plan. För att minska påverkan på landskapsbilden utformas
denna byggnad som en låg enplansbyggnad med liten takvinkel och med en dämpad
färgsättning. Träfasad som behandlas med järnvitriol eller målas i grå färg med svärta
om minst 30 %. Taket utförs som sedumtak alternativt bandplåt i matt grå färg.
Bostadshusen är noggrant inplacerade i terrängen för att undvika stora sprängningar
eller utfyllnader och på höjder som innebär landskapsbilden inte skadas genom olämpliga siluetteffekter. Byggnadshöjderna regleras genom högsta taknockshöjd i förhållande till nollplanet. Höjdskillnader inom byggrätten skall i första hand tas upp i sockeln. Rätta att höja marknivån genom uppfyllnad begränsas till 0,5 meter.
Bostadshusens inplacering i terrängen framgår av nedanstående fotomontage. Bilden
är tagen från en punkt öster om vägen i höjd med campingens södra del. Fotopunkten
ligger ca tre meter över vägbanan. Denna fotopunkt har valts för att husvagnarna inom
campingen inte skall skymma de planerade huslägena för mycket. Fotot bedöms ändå
ge en god föreställning av hur byggnaderna kommer att upplevas från vägen.
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Föreslagen bebyggelse inom Malön 1:28 sett från öster
Hotell, vandrarhem och konferens
Inom fastigheten Malön 1:28 finns ett befintligt bostadshus. Detta skall bevaras.
Byggnaden skall utnyttjas för bostads- och hotelländamål. Detaljplanen ger möjlighet
till viss tillbyggnad och byggrätt för en garage- komplementbyggnad. Byggnaden skall
målas med vit eller ljusgrå täckande färg. Takmaterial skall vara rött oglaserat lertegel.
Den norra delen av ladan är ombyggd och skall inhysa hotell- eller vandrarhem. Den
södra delen av ladan kommer att rivas och ersättas med en hotell eller vandrarhemsbyggnad i 2 ½ plan. Denna del skall även inrymma kafé, reception, konferensutrymmen mm. Byggnaden flyttas ca 2,5 meter åt väster i förhållande till befintlig byggnadskropp för att inte komma för nära befintlig parkering öster om ladan. Byggnaden
skall målas i matt faluröd färg.
Planen ger även möjlighet att utöka turistboendet i form av befintlig annexbyggnad
nordöst om ladan, en ny annexbyggnad nordväst om ladan samt att uppföra fem campingstugor sydväst om bostadshuset. Samtliga dessa byggnader skall målas med matt
faluröd färg.
Takmaterial på samtliga byggnader med turistboende skall vara rött oglaserat lertegel.
Totalt inrymmer planen minst ca 25 vandrarhems- och/eller hotellrum. Till detta
kommer två till tre rum i bostadshuset. Totalt bedöms anläggningen kunna inrymma ca
85 turistbäddar.
Tillgänglighet
Gångvägar inom området skall, så långt det är möjligt med hänsyn till områdets topografi, att utföras enligt gällande normer för tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Den planerade stigen upp mot bergspartierna från
planområdets sydvästra del blir dock så brant att den delvis måste utföras med trappor.
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Området kan dock nås på ett mer tillgängligt sätt från norr. Tillgängligheten i övrigt
inom området bevakas i samband med prövning av bygglov.
Friytor
Ca 40 – 50 meter öster om planområdet finns ett strandområde tillhörigt Malön 1:28
där det finns tillgång till såväl båtplatser som badmöjligheter. Det bedöms finnas goda
möjligheter att utöka befintlig brygga. Sådana åtgärder är dock anmälningspliktiga enligt miljöbalken 11 kap 9 §. Anmälan görs till länsstyrelsen.
Omgivande naturmark inrymmer stora upplevelsevärden även om delar av området
kan vara svårtillgängligt för personer med begränsad rörlighet. En stig skall anordnas
mellan planens båda delområden. Från bergstopparna ovanför planerad bebyggelse
erhålls en vidsträckt utsikt ut över västerhavet och Strömmarna. I områdets norra del
utgår en naturstig västerut mot havet och Grönvik.
Gator och trafik
Området är beläget på en ö utan fast landförbindelse. Området kan nås dels från söder
via färja mellan Fröjdendal och Malö och dels från norr via Flatön och färjan mellan
Ängön och Bokenäset. Väg 751 som förbinder de båda färjelägena är av relativt låg
standard. Skyltad hastighet är 50 km/tim.
En trafikteknisk utredning har utförts av Vectura. Studien visar att såväl befintligt
vägnät som färjorna har kapacitet att med god marginal klara den ökande trafiken utan
att några särskilda förbättringsåtgärder krävs. Även befintliga utfarter har bedömts tillfredsställande med hänsyn till förväntad trafikökning. Den norra utfarten skall dock
breddas något närmast allmänna vägen för att möjliggöra möte.
Trafikintensiteten på vägen varierar mycket under. År 2008 uppmättes trafiken på aktuell sträcka till 520 fordon i årsmedelsdygnstrafik (ÅDT). Av dessa utgjordes 5 % av
tung trafik. Om ingen mer omfattande utbyggnad sker bedöms trafiken 2040 ha ökat
till 570 i ÅDT. Den bebyggelse som föreslås i detaljplanen uppskattas genera ett trafiktillskott om ca 150 i ÅDT. 80 % av denna trafikökning antas vara riktad söderut.
Trafikmängderna på vägen varierar stark under året. Med stöd av trafikstatistik från
färjan så kan julitrafiken uppskattas till i genomsnitt ca 1290 fordon/dygn och under
vintermånaderna december – februari till ca 325 fordon/dygn.
Färjan präglar i hög grad trafikrytmen i området. I norrgående riktning kommer en rad
med upp till 20 bilar var tjugonde minut under dagtid. Mellan färjorna är det tämligen
lugnt på vägen i denna riktning. Även i södergående riktning är trafikrytmen i hög
grad styrd av färjan men trafikströmmen blir något mer utspridd i denna riktning.
Framförallt sommartid förekommer en hel del gång och cykeltrafik på vägen. Detta
utgör en olycksrisk bl. a genom att vägen är relativt smal. Det hade givetvis varit
önskvärt med en separerad gång- och cykelväg över Malö och Flatön. En sådan GCväg skulle kunna bidra till en ökad cykelturism i området och skulle också underlätta
cykelpendling in till busshållplats vid väg 752. Att anordna en sådan cykelväg ligger
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utanför vad som rimligen kan belasta detta projekt, men kommunen arbetar idag med
en övergripande plan för utbyggnad av GC- vägar.
Planområdet bedöms inte genera någon mer omfattande gång- eller cykeltrafik längs
väg 751. Däremot kan en hel del gångtrafik över vägen mot bad- och båtplatser öster
om vägen förutses. Det har därför bedömts som lämpligt att anordna ett särskilt övergångsställe över allmänna vägen i anslutning till infarten till Malön 1:28.
Vägarna inne i området görs relativt småskaliga (vägbredd 3,5 meter) med ett antal
mötesplatser för att begränsa naturingreppen. Vägen inom Malön 1:28 får i vissa delar
en lutning som närmar sig 13 %. Kommunen har bedömt det som godtagbart här med
hänsyn till de begränsade trafikmängder som kan bli aktuella här. Om vägen skall utföras med lägre lutning får det konsekvenser i form av mer sprängning i de övre delarna och större utfyllnader i de lägre delarna av vägen. Kommunen har därför valt att här
acceptera en något högre lutning på vägen än vad man normalt efterstävar. Vägarnas
utformning redovisas närmare i gatu- och VA utredningen.
Parkeringsytan vid infarten till fastigheten Malön 1:28 är avsedd för Campinganläggningen söder om planområdet. I övrigt avses parkeringsbehovet kunna tillgodoses
inom respektive fastighet.
Störningar, risker
Byggnaderna som är placerade närmast väg 751 är exponerade för visst trafikbuller.
De närmast vägen placerade byggnaderna ligger på ett avstånd av drygt 15 meter från
vägmitt.
Planerade byggnader närmast allmänna vägen kommer att vara exponerade för visst
trafikbuller. Följande ingångsvärden har legat till grund för en beräkning av ekvivalentnivån för trafikbullret vid husliv under den mest trafikerade månaden (juli): Skyltad hastighet 50 km/h. Andel tunga fordon 5 %. Trafikmängd 1 400 fordon/dygn (juli
2040). Avstånd till vägmitt 15 meter.
Beräkningen görs med beräknad julitrafik år 2040 som utgångspunkt. Övriga delar av
året är trafikintensiteten betydligt lägre. Som beräkningsmodell har använts rapporten
”Beräkningsmodell för vägtrafikbuller” utgiven av Statens Naturvårdsverk m.fl. 1979.
Redovisade ingångsvärden ger en ekvivalentnivå på 56,5 dBA 10 meter från vägmitt.
Modellen antar en oändlig rak väg utan några hinder som påverkar ljudet. Avståndsdämpningen fram till husliv uppskattas till 2 dBA. Förväntad bullernivå vid husliv blir
härvid 54,5 dBA.
Det redovisade värdet ligger under, men ganska nära, gällande rikvärde. För att
minska risken för att störande bullernivåer uppkommer föreskrivs i detaljplanen att
bullerskärm skall anordnas i tomtgräns mot vägen. Bullerskärmen skall utföras 1,2
meter hög och ha en bullerdämpande effekt om minst 3 dB.
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Den bergtekniska utredningen visar att det inom vissa delar av Malön 1:28 finns risk
för bergras och nedfallande stenblock. Området skall säkras från sådan risk innan det
bebyggs.
Besökande och boende i området måste korsa väg 751 för att komma till bad och båtplats. Detta innebär en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt. För att minimera denna risfaktor föreslås att gångtrafiken kanaliseras till ett tydligt markerat övergångsställe i anslutning till infarten till fastigheten Malön 1:28.
Klimatanpassning
Klimatförändringar i framtiden befaras bl. a medföra att havsnivån kommer att höjas
och att vi får intensivare nederbörd. Effekterna av dessa förändringar måste beaktas i
alla fysisk planering.
I rapporten ”Klimatanalys för västra Götalands län” SMHI 2011 gör man bedömningen att den globala höjningen av havsnivån blir ca 1 meter i fram till nästa sekelskifte.
Med beaktande av den samtidigt pågående landhöjningen kan vattennivån förväntas
stiga ca 70 cm. Högsta uppmätta högvatten (Smögen) är i RH 00 ca +1;35. Det innebär
att högsta högvattennivå nästa sekelskifte kan förväntas vara minst +2.05.
Befintlig golvnivå i den lägst belägna byggnaden inom Malön 1:28 har en golvnivå
om ca 3,0 m över kartans nollplan (RH 00). Med tanke på att det här inte är fråga om
en samhällsviktig funktion och att byggnaden också avser tillfälligt turistboende bedöms denna nivå innebära en rimlig säkerhetsnivå även för planerad nybyggnad i anslutning till den befintliga byggnaden. All övrig bebyggelse inklusive samtliga bostadshus hamnar på en betydligt högre höjd.
Någon översvämningsrisk beroende på förväntade kraftigt ökande nederbördsmängder
bedöms inte föreligga under förutsättning att avvattning av dagvatten sker i enlighet
med VA- utredningen.
Teknisk försörjning
Området skall anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Kommunen planerar att
bygga en överföringsledning från Orustsidan över till Malö. Ledningen skall dimensioneras för att klara både planområdets behov och en framtida anslutning av befintlig
bebyggelse på Malö och delar av Flatön. Kommunen anordnar en pumpstation omedelbart öster om allmänna vägen.
Exploatörerna skall utföra VA- anläggningen inklusive dagvattenledningar inom planområdet i enlighet med gatu- och VA utredningen.
VA anläggningen inom planområdet redovisas närmare i gatu- och VA utredningen.
Avfallshanteringen skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. För att slippa
köra upp med sopbilen till de högre delarna av området anordnas gemensamt sopförråd både i den södra och norra delen av planområdet på platser där det är relativt enkelt för sopbilen att vända.
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Utformning av el- och teleförsörjning för den nya bebyggelsen skall ske i samråd med
el- och teledistributör.
Alla byggnader i området skall utföras så att gällande energinormer uppfylls. Med
hänsyn till områdets begränsade storlek har det inte bedömts ekonomiskt rimligt att
anlägga en närvärmecentral i området.

9. Miljökonsekvenser
Nedan redovisas de konsekvenser för miljön som planen genomförande bedöms kunna
medföra. Redovisningen är gjord utifrån kriterierna i MKB- förordningen bilaga 4.
Planens karaktär
Planen syftar till att skapa förutsättningar att uppföra 12 nya enbostadshus samt att utöka befintlig turistverksamhet inom Malön 1:28. Planen får starkt reglerande bestämmelser om vad som får och inte får göras i området. Någon osäkerhet om planens innehåll föreligger därför knappast. Den miljöpåverkan som planens genomförande
kommer att få är därför också förutsägbar i tid och rum.
Platsen
Malö domineras av högt belägen kuperad hällmarkstallskog men innehåller även ett
levande kulturlandskap och värdefulla ängs- och betesmarker. Planområdet domineras
av hällmarksljunghed. Granithällar, fågeltoppar och vegetationsrikare sprickgångar ger
tillsammans med kärr och klappersten en naturlig mosaikstruktur åt området. Sprickgångarna som löper genom området ger buskrika brynmiljöer med sälg, nypon, slån,
stenros och björnbär.
I planområdets norra del ligger en av Orust mäktigaste skalgrusbankar. Orust kommun
har i sitt naturvårdprogram tagit fram lokala kvalitetsmål och pekat ut ansvarsnaturtyper som skall ägnas särskilda hänsyn och bevarandeåtgärder. Skalgrusbankar utgör en
sådan ansvarsnaturtyp för Orust.
I anslutning till skalgrusbanken finns ett bestånd av blåsippor som är fridlysta.
Planområdet ingår i ett större område som i översiktsplanen utpekas som ”lokalt värdefullt landskap”. För de delar som berörs av detaljplanen föreslås kompletterande bebyggelse i form av friliggande bostadshus och uthyrningsstugor.
Havsmiljön öster om planområdet redovisas i den klassificering av havsmiljön som
genomförts i samband med översiktsplanen som ”måttligt känsligt” ur ekologisk synpunkt.
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Påverkan
Landskapsbild: Bebyggelsen kommer att inplaceras i landskapet så att landskapsbilden
inte skadas genom t ex olämplig siluetteffekt.
Naturmiljön: Som underlag för planarbetet har genomförts biologiska inventeringar av
området. Planutformningen har skett med beaktande av de botaniska och andra värden
som särskilt lyfts fram i inventeringarna. Den föreslagna utbyggnaden bedöms därför
inte medföra någon stor skada på naturmiljön. Sprängning för lednings- och vägdragningar och husgrunder innebär mindre men irreversibla ingrepp i naturmarken. Visst
ingrepp kommer att ske i skalgrusbanken på grund av den planerade vägen. Ingreppet
bedöms dock kompenseras genom att skalgrusbanken skall iordningsställas som
ängsmark, vilket torde medföra att dess potential för biologisk mångfald bättre tas tillvara. Vägen kommer också att delvis påverka ett bestånd av blåsippor. Vägen har placerats så att ingreppet skall begränsas så lång möjligt. De delar av beståndet som påverkas av vägen skall omplaceras i anslutning till befintligt bestånd.
Friluftsliv och rekreation: Området erbjuder mycket goda förutsättningar för friluftsliv
och rekreation. Genom de vägar och stigar som byggs i samband med plangenomförandet kommer tillgängligheten till attraktiva utsiktsplatser att förbättras. Planen syftar
också till att tillskapa fler boendemöjligheter för det rörliga friluftslivet.
Kulturmiljön: Inom eller i närheten av planområdet finns inga kända fornlämningar.
Bebyggelsen bedöms inte heller beröra andra för kulturminnesvården värdefulla objekt.
Effekter för närboende: Planen bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för
närboende.
Energi, uppvärmning: Utbyggnaden kommer att medföra en ökad energikonsumtion
främst genom behov av uppvärmning mm av nya bostäder, och transporter. Kommunens ambition är att verka för att bostadsuppvärmning så långt möjligt kan ske med
förnyelsebar energi.
Energi, transporter: Planen kommer att medföra ökad energikonsumtion genom ett
ökat resande till och från området.
Vattenkvalitet: Detaljplanen kommer att medföra en förbättrad vattenkvalitet i närområdet genom möjligheten att ansluta befintliga fastigheter till kommunens avloppsanläggning.
Miljökvalitetsnormer: Bebyggelsen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.
Sammanfattande bedömning
Kommunens sammanfattande bedömning av planens inverkan på miljön är att planens
genomförande inte kommer att innebära någon risk för betydande miljöpåverkan.
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10. Administrativa frågor
Detaljplanens genomförandetid skall vara tio år från det att planen vinner laga kraft.
Kommunen skall inte vara huvudman för allmänna platser.

11. Revidering, medverkande tjänstemän
Denna detaljplan har upprättats 2012-08-25 av Bo Hus Plan AB genom arkitekt Boo
Widén. Efter utställningen har detaljplanen reviderats dels 2013-05-02 och dels 201412-18. Revideringarna redovisas närmare i utställningsutlåtandet. Berörda sakägare
har godkänt revideringarna.
Från kommunen har medverkat planchef Rickard Karlsson och planingenjör Gurlie
Lindén.
Henån 2014-12-18
Bo Hus Plan AB
Boo Widén

