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INLEDNING
Bakgrund
Fastigheten Nösund 1:180 ingår som en mindre del i en större detaljplan för
Nösund antagen 2000-06-29. Ägarna till fastigheten önskar dela denna och
uppföra ett enbostadshus i den södra delen. Detta är inte förenligt med den
gällande detaljplanen. Byggnadsföretaget prövas därför genom en ändring av
detaljplanen (ÄDP). Ändringen utförs som ett tillägg till den gällande
detaljplanen för Nösund.
I området är de geotekniska förhållandena oklara men SGI har i ett yttrande,
daterat 2010-01-20, gjort bedömningen att nybyggnad och avstyckning på
fastigheten Nösund 1:180 kan ske under vissa förutsättningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-12 att ställa sig positiv till att frågan
prövas genom en ändring av detaljplanen för Nösund.

Planprocessen
Planarbetet bedrivs med s.k. enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 § PBL
1987:10, vilket innebär att planändringen, om ingen erinran inkommer under samrådet, bara behöver samrådas en gång innan den kan antas. Om erinran inkommer kan planarbetet komma att övergå till att drivas med ett
normalt planförfarande vilket innebär både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplaneändringen kan först därefter tas upp för beslut om
antagande i kommunstyrelsen.
Detaljplaneändringen innebär nya kompletterande planbestämmelser för det
område som ändringen omfattar. Den underliggande detaljplanen för
Nösund kommer fortsättningsvis att gälla utom i de avseenden där det
genom tillägget föreslås nya bestämmelser. Detaljplaneändringen ska gälla
tillsammans med den gällande detaljplanen för Nösund.

Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en delning av
bostadsfastigheten Nösund 1:180 och tillskapa en byggrätt i den södra delen
för ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad.
Det område som ändringen avser kallas i det följande för planområdet.

Läge, areal och avgränsning
Planområdet utgörs av en mindre del av en befintlig bostadstomt lokaliserad
i centrala Nösund på västra Orust.

Tillägg till planbeskrivning
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Området är cirka 730 m² (0,073 ha) stort och avgränsas i väster, norr och
öster av bostadstomter samt av Arekullevägen i söder.

Planområdets läge i Nösund på västra
Orust.

Planområdets avgränsning, gränserna är ej exakta.

Markägoförhållanden
Fastigheten är privatägd. För fullständig redovisning av fastighetsägoförhållanden inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser,
3 kap MB
I miljöbalkens 3 kap. ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark och vattenområden” föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpliga för samt att områden som har
stora värden för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.
Planområdet ingår i det stora område från Flatön söderut inklusive Stigfjordsområdet som i sin helhet är av riksintresse för friluftslivet. Enligt miljöbalken ska detta område skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Enligt kommunens uppfattning bör avgränsningen av
riksintresset för friluftsliv anpassas till, de i översiktsplanen redovisade gränserna för samhällsområden, så att riksintresset enbart omfattar områden utanför tätortsområdet.
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Planområdet ligger inom ett större område
utpekat som riksintresse för friluftslivet.
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Planområdet utgörs av en befintlig bostadstomt, detaljplanelagt för bostadsändamål, har en begränsad geografisk utbredning och bedöms fortsatt lämplig för bostadsändamål.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Planområdet berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB
eftersom det ligger inom den kustzon som med hänsyn till natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Kustzonen i Orust kommun omfattas i sin
helhet av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB.

Bestämmelserna i 4 kap. MB innebär att ingrepp i miljön endast får komma
till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Ett genomförande enligt planförslaget, som innebär en exploatering på befintlig bostadstomt inom ett samhällsområde, bedöms inte skada riksintresset enligt 4 kap MB.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i
fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet.

Områdesskydd, 7 kap MB
Planområdet omfattas inte av några områdesskydd, exempelvis Natura
2000-område. Planområdet ligger i närheten av strandskyddat område men
omfattas inte av strandskyddet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Orust kommun har en gällande översiktsplan från 2009 (antagen 2009-1112 § 115). Planområdet ligger centralt i Nösunds samhälle och ingår i samhällsområdet för Nösund.

Tillägg till planbeskrivning
Antagandehandling 2011-11-07

Ändring av detaljplan för Nösund gällande del av fastigheten NÖSUND 1:180
Nösund, Orust kommun

5 (12)

Planområdet ingår i ett område som i
Orust s översiktsplan redovisas som särskild värdefull kulturmiljö.

På kartan över Nösund i Orust översiktsplan redovisas planområdet som ”övrig mark”.

Planområdet ingår i ett område utpekat som en särskilt värdefull kulturmiljö. Bebyggelsestrukturen i Nösund skiljer sig påtagligt från övriga kustsamhällen i Orust kommun i och med att bebyggelsen huvudsakligen ligger
på rad utmed landsvägen. Den äldre bebyggelsen är genomgående mycket
väl bevarad.
Inom de särskilt utpekade kulturmiljöerna har kommunen som ambition att
ägna bevakningen av kulturmiljöfrågorna särskilt stor uppmärksamhet.
Detta ska bland annat ske genom att särskild hänsyn till kulturvärden ska tas
vid detaljplaneläggning. Nösund bedöms ha ett tillfredställande skydd genom den relativt nya detaljplan som tagits fram för samhället som innehåller
omfattande varsamhetsbestämmelser.

Detaljplan för Nösund
Planområdet omfattas av ”detaljplan för Nösund” (antagen 2000-06-29 §
44). I planen redovisas fastigheten Nösund 1:180 med användningen bostadsändamål. Marken består huvudsakligen av prick- och plusprickad mark.
Detta innebär att planen endast tillåter att komplementbyggnader får uppföras inom en begränsad del av det nu aktuella planområdet. Detaljplanen innehåller omfattande bestämmelser gällande utformning och utseende av
byggnader.
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Program
Planområdet ligger i ett detaljplanerat område i Nösunds samhällsområde.
Ett program har inte ansetts vara nödvändigt för upprättandet av detaljplan.

Behovsbedömning, MKB
Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts
för att bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalken. Utbyggnaden sker inom en befintlig bostadsfastighet och utgör en
komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och medför ingen
skada på natur- och kulturvärden i området. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Förslaget till ändring överensstämmer med intentionerna i kommunens
översiktsplan.
Omgivande verksamheter och bostäder bedöms inte heller medföra betydande påverkan på den bebyggelse som planförslaget ger möjlighet till
inom planområdet.

Ställningstagande
Planens genomförande bedöms av kommunen sammantaget inte medföra en
betydande miljöpåverkan.

Samråd
Länsstyrelsen gavs tillfälle att yttra sig under samrådet och delade kommu-

Tillägg till planbeskrivning
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nens bedömning att tillägget till detaljplan inte innebär en betydande miljöpåverkan. En särskild MKB ska därför inte upprättas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
Mark
Natur, vegetation, terräng
Planområdet består av den södra delen av en befintlig bostadstomt som utgörs av en gräsmatta som sluttar söderut. Marken i planområdets norra del
ligger på en höjd av +22 meter över havet. I den södra delen, längs Arekullevägen ligger höjden på +18 meter m.ö.h. Norr om planområdet reser sig
Arekullen +73 meter m.ö.h.
Ett genomförande av planförslaget innebär att vissa mindre markarbeten kan
behöva utföras inom fastigheten. En förutsättning för en byggnation är dock
att de villkor SGI har satt upp ska följas. Läs mer under rubriken ”geotekniska förhållanden” nedan.

Utsikt över del av planområdet med havsviken i bakgrunden.

Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena i Nösund är mycket osäkra och stora områden
i Nösund har varit föremål för ett antal geotekniska utredningar under
2000-talet. Den gällande detaljplanen (antagen 2000-06-29) reglerar placeringen av byggnader med hänsyn till de osäkra geotekniska förhållandena.
SGI har under 2005-02-15 lämnat ett granskningsutlåtande avseende geotekniska stabilitetsförutsättningar inom aktuellt område. Under 2005 slutfördes stabilitetsförbättrande åtgärder inom Nösund. Slutbesiktning av förstärkningsarbetena genomfördes 2005-06-08. Efter SGI:s yttrande 2005-0215 genomförde Vägverket Konsult kompletterande stabilitetsberäkningar
baserade på tidigare utförda undersökningar och bedömningar. Enligt dessa
redovisningsresultat kan en viss ökning av markbelastningen och begränsad
schaktning accepteras med hänsyn till stabiliteten.
SGI har, på uppdrag från Orust kommun, Miljö- och byggnadsenheten
ombetts granska utförda geotekniska undersökningar i Nösund.
SGI bedömer i ett utlåtande, daterat 2010-01-20, att föreslagen nybyggnad
med avstyckning, under vissa förutsättningar, kan genomföras med hänsyn
till stabiliteten. Förutsättningarna finns redovisade i utlåtandet, bilaga till
planbeskrivningen.
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Bestämmelser angående maximal förändring av marknivån införs i detaljplanen för att reglera att byggande sker i enlighet med SGI:s rekommendationer.
Bestämmelsen i den underliggande planen för Nösund om att förändring av
befintlig marknivå genom schaktning eller fyllning inte får ske utan att
kompletterande geoteknisk undersökning gjorts upphävs inte genom ändringen.
Radon
Planområdet ligger inom ett markområde redovisat som normalradonhaltig
mark.

Utsikt över Nösunds samhälle från planområdet.

Fornlämningar
I och omkring Nösund finns ett stort antal fornlämningar. Planområdet ingår i en gränsbestämd fornlämning (Tegneby 283:1) som är skyddad enligt
KML (kulturminneslagen). Fornlämningen är kategoriserad som en boplats
och är ett bevakningsobjekt.
Länsstyrelsen fattade 2011-06-15 beslut om en arkeologisk förundersökning
inom fastigheten. Bohusläns museum genomförde undersökningen. Redovisningen av den arkeologiska undersökningen bifogas planhandlingarna.
Av slutredovisningen framkommer att inga ytterligare antikvariska insatser
inom den undersökta ytan är nödvändiga. Länsstyrelsen bedömer att fornlämningen, i och med genomförd undersökning, är borttagen inom aktuell
del av fastigheten. Skyddet enligt KML är därmed upphävt. Ur fornminnessynpunkt finns inte längre någon erinran mot att marken tas i anspråk för
bostadsändamål.

Bebyggelse
Landskapsbild/stadsbild/omgivande bebyggelse
Bebyggelsen i Nösund är relativt gles och är huvudsakligen placerad längs
med landsvägen mot Tegneby. Bebyggelsen består mestadels av fristående
villor.
Ändringen av detaljplanen
Ett genomförande av förslaget till ändring av detaljplanen innebär att ett bostadshus med tillhörande garage får uppföras i den sydvästra delen av fastigheten Nösund 1:180. Detta utgör en komplettering av bebyggelsen i
Nösunds samhälle.
Befintliga byggnader på fastigheten
Nösund 1:180. Planområdet i förgrunden.

Tillägg till planbeskrivning
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traditionellt utseende, utförda i ljusa färger. Även hus uppförda med mer
moderna fasadmaterial förekommer. Husen i Nösund är i de flesta fall uppförda i 1-2 plan med sadeltak belagda med takpannor i tegel.
Ändringen av detaljplanen
Planförslaget innebär att en friliggande huvudbyggnad med en byggnadsarea
på maximalt 80 kvadratmeter får uppföras i planområdet. En komplementbyggnad med en area av maximalt 30 kvadratmeter får uppföras norr om
huvudbyggnaden. Högsta tillåtna byggnadshöjd sätts till 4,0 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad. Komplementbyggnad
måste placeras minst 1,0 meter från tomtgräns. Den gällande bestämmelsen
att komplementbyggnad inte får placeras närmare tomtgräns än 1,5 meter
utgår därför. Prickmark (mark som inte får bebyggas) samt plusmark (mark
som endast får bebyggas med komplementbyggnad) utgår samt omplaceras
från den underliggande planen för att skapa en ny byggrätt.
Planförslaget innebär att samtliga utformningsbestämmelser i underliggande
gällande detaljplan, också gäller för det område som planändringen omfattar.

Planområdet består av en grässlänt som
sluttar söderut.

Illustrationen visar ett exempel på möjlig bebyggelse enligt förslaget till ändring av detaljplanen.

Tillgänglighet
Parkering i anslutning till ny befintlig byggnad är möjlig. Entré till bostadshus kan tillskapas i markplan och inom tomtmark kan god tillgänglighet
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uppnås mellan biluppställningsplats och bostadsentré.

Friytor och rekreation
I anslutning till planområdet finns stor tillgång till rekreationsområden. Cykelspåret, en skyltad cykelled genom Bohuslän, passerar förbi Nösund. Natur- och kulturstigar finns i trakterna kring Nösunds samhälle och en av
dessa stigar passerar förbi planområdet.
Den planerade nya tomten är sydvänd med goda ljusförhållanden. Tomten
uppfyller behovet av friyta invid bostad. Ett genomförande av planen påverkar inte möjligheten för allmänheten att nyttja ytor för rekreation och friluftsliv.

Service
Arekullevägen söder om planområdet.
Trafiken är mycket begränsad.

I Nösund finns ingen utbyggd samhällsservice. I Mollösund, cirka 1 mils
bilväg sydväst om Nösund, finns hembygdsgård, bibliotek samt kommersiell
service i form av en livsmedelsaffär. I Tvet, cirka 4 kilometer nordöst om
Nösund, finns för-, låg- och mellanstadieskola. I Nösund finns ett värdshus
med hotellverksamhet samt en badplats.

Vägar och trafik
Angöring, trafik, utfart och parkering
Planområdet ligger cirka 150 meter från väg 740. Planområdet ligger intill
Arekullevägen som är en mindre väg med begränsad hastighet och trafikbelastning. Hastigheten på vägen bedöms ligga under 30 km/h. En mindre väg
inom planområdet och fungerar idag som uppfart till fastigheten Nösund
1:180. Tillfart till den nya fastigheten kan ske dels via befintlig väg eller via
den västra delen av Arekullevägen. En del av Arekullevägen beläggs med utfartsförbud. För att nyttja vägen på fastigheten Nösund 1:180 krävs ett servitut.
Trafiken bedöms öka högst marginellt vid ett genomförande av planen och
några bullerstörningar bedömas inte uppstå. Parkering ska anordnas på kvartersmark.
Kollektivtrafik
En busshållplats finns cirka 200 meter söder om planområdet. Linje 372 trafikerar mellan Mollösund och Varekil och passerar Nösund. Turen avgår 9
gånger per vardag samt 3 gånger per dag under helgen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten Nösund 1:180 ligger inom det kommunala VA-området. Den
nya avstyckade fastigheten ska kopplas in på det kommunala VA-nätet. Anslutningspunkter för va-nätet finns i anslutning till Nösund 1:180.
Dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvatten är möjligt inom planområdet. För
hela planområdet är målsättningen att i möjligaste mån omhänderta dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. På grund av den relativt kraftiga lutningen
samt den begränsade ytan på planområdet kommer vissa mängder vatten att
samlas upp i det dike som löper längs med Arekullevägen.
Värme och el
Fastigheten Nösund 1:180 är ansluten till elnätet. Den avstyckade fastigheten ska anslutas till befintligt elnät.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt kommunens riktlinjer. Närmaste återvinningsstation finns vid Tvets skola, cirka 4 kilometer från planområdet. Cirka
8 kilometer från Nösund ligger Månsemyrs avfallscentral.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Den gällande detaljplanen för Nösund vann laga kraft 2000-07-27 och har
en genomförandetid på 15 år som fortfarande gäller. Genomförandetiden
för den gällande planen går ut 2015-07-27.
Genomförandetiden för ändringen av detaljplanen föreslås sluta 5 (fem) år
efter det att detaljplaneändringen vunnit laga kraft. Genomförandetiden för
den del av den gällande planen som omfattas av ändringen förlängs till
samma datum som ändringen av detaljplanen.
Övriga genomförandefrågor är belysta i det tillägg till genomförandebeskrivning som tillhör tillägget till planen.
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Carin Trägårdh, arkitekt, Anna Eklund, landskapsarkitekt och Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt.
Planförslaget har handlagts av Linnea Finskud, planarkitekt samt Daniel
Holdenmark, stadsarkitekt, Samhällsutvecklingsenheten, Orust kommun.
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Carin Trägårdh, Arkitekt

Orust kommun,
Verksamheten för samhällsutveckling
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Samhällsplanering & Miljö
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