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Kommunförvaltningen
Sofia Jonasson
telefon 0304-33 42 98
e-post: sofia.jonasson@orust.se

Beslut om granskning av detaljplan för Svanesund centrum, norra
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. godkänna samrådsredogörelsen.
2. planförslaget inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Beslutet
fattas med stöd av 6 kap 7 § miljöbalken.
3. låta granska detaljplan för Svanesund centrum, norra i enlighet med 5 kap 18 §
plan- och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt
läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för
planläggning. Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av
radhus, lägenheter, parhus eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya
bostäder. Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i
kommunal regi. Detaljplanen innebär även att den befintliga fyrvägskorsningen ersätts
med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet.
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder.
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad
utveckling av platsen och planförslaget kan gå ut på granskning enligt reglerna för utökat
standardförfarande 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
Utredning
Bakgrund
Svanesund har ett strategiskt läge med närhet till både service och arbetsmöjligheter
samtidigt som närmiljön innebär närhet till hav och natur. Den befintliga förskolan på
Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet som också ser
till ett kommande behov i samband med tillkommande bostadsbebyggelse på orten.
Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum.
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Under samrådet har det inkommit 13 yttranden. Länsstyrelsen pekar i sitt yttrande
främst på oklarheter i planhandlingarna gällande geoteknik, buller, skyfallshantering och
risk avseende farligt gods. Synpunkterna har föranlett att planhandlingarna har
förtydligats och kompletterats. Statens Geotekniska Institut beskriver också ett antal
oklarheter i planhandlingarna och bilagda utredningar har kompletterats. Trafikverket
pekar i sitt yttrande på oklarheter och ett antal synpunkter på gatuförslaget och hur det
ansluter till Trafikverkets Färjeväg. De frågetecken som Trafikverket tar upp har
undersökts och besvarats i planhandlingarna och samrådsredogörelsen. Synpunkten har
medfört ett justerat gatuförslag.
Vattenfall Eldistribution AB, Skanova AB och Ellevio har inga erinringar på
planförslaget men inkommer med upplysningar som noteras och/eller beaktas i
planförslaget.
Ett antal privatpersoner med fastigheter i nära anslutning till planområdet har inkommit
med synpunkter främst på hur planförslaget kan komma att påverka deras fastighet.
Synpunkterna besvaras i samrådsredogörelsen och har beaktats så långt det bedömts
möjligt i granskningsförslaget.
Planförslag
Planområdet omfattar ett område på 6,3 ha norr om Färjevägen. Idag består marken av
obebyggd mark och en f.d. travbana med tillhörande byggnader som inte längre är i
bruk.
Detaljplanen möjliggör ca 115 nya bostäder och en ny förskola för åtta avdelningar i ett
centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och
kust. Förskolan vetter mot naturområdet i norr, där ett större lekområde kan anordnas i
naturen. Efter att detaljplanen har antagits kommer markanvisning att ske för
bostäderna.
I översiktsplan 2009 är delar av det berörda planområdet utpekat för utbyggnad av
bostäder. Norra planområdet och ytterligare norrut pekas ut som värdefullt
naturområde och är delvis aktuellt för utbyggnad av bostäder. Detaljplaneförslaget
avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för
bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat för bostäder föreslås både
förskola och bostäder.
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet. Planområdet är inte tidigare
detaljplanelagt.
Bedömning
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för
planläggning för bostadsändamål och förskola. Det föreslagna planområdet innebär en
förtätning av Svanesunds samhälle. Området ligger centralt i anknytning till befintlig väg
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och VA-infrastruktur samt kollektivtrafik. En utbyggnad enligt planförslaget kan således
ses som god resurshushållning.
Det bedöms inte råda någon osäkerhet kring planens innehåll och den miljöpåverkan
som ett genomförande av planen innebär kan därmed antas bli någorlunda förutsägbar i
tid och rum. Det bedöms inte föreligga någon risk för förorenad mark, översvämning
eller farligt gods inom planområdet. De frågetecken som uppstått under samrådet har
utretts. Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med uppfyllande av
miljökvalitetsnormer genom föreslagen dagvattenhantering. Innan planerad bebyggelse
uppförs kommer kompensationsåtgärd för en rödlistad vivel utföras och en fornlämning
kommer att slutundersökas och tas bort.
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar
mot en önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade. Förvaltningen
bedömer att planförslaget kan gå ut på granskning enligt reglerna för utökat
standardförfarande 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.
Förvaltningen bedömer att yttranden från samrådet sammanfattats och besvarats i
samrådsredogörelsen som kan godkännas enligt 5 kap. 17 § plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24
Plankarta daterad 2022-03-24
Planbeskrivning daterad 2022-03-24
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-24
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Byggenheten
Miljöenheten
Fastighetsenheten
Sektor lärande

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef samhällsutveckling

Rickard Karlsson
Planchef
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Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, 2021-08-27, COWI
PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds centrum, 2018-05-18, COWI
Naturvärdesinventering, 2018-06-26, Naturcentrum AB
Inventering av viveln Ceutorhynchus pumilio på Orust, 2021-05-26, OM´s Naturtjänst
Riskutredning, 2018-08-23, Sweco Environment AB
Åtgärdsvalstudie Färjevägen, Trivector AB
Resultat av genomförd arkeologisk förundersökning L1960:9608, fastighet Svanesund 2:2,
Orust kommun

Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen ordnad efter förutsättningar, planförslag,
konsekvenser och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel.
Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen.

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt och därmed öka underlaget för
välfärdstjänster i kommunen. Svanesund ligger vid ett strategiskt läge med närhet till både service
och arbetsmöjligheter i orten och på fastlandet samtidigt som närmiljön har nära till hav och natur.
Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum med syfte att
utveckla orten på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som
kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.
Den befintliga förskolan på Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet
som också ser till ett kommande behov i samband en tillkommande bostadsbebyggelse. En ny
förskola bedöms behöva rymma 8 avdelningar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder varav ca 50 har goda
förutsättningar att bli hyreslägenheter eller ingå i en kooperativ hyresrätt. Efter att detaljplanen har
antagits kommer markanvisning att ske för bostäderna.
Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi.
Förskolan vetter mot naturområdet i norr.

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för
denna plan bedrivs med så kallat utökat förfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas
ut för samråd och efter justering skickas för granskning innan den kan tas upp för antagande.
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från översiktsplanen,
se mer på sida 8.

F i g u r 1 P l a n p r o c e s s e n f ö r u t ö k a t f ö r f a r an de

Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer hur mark och vatten inom ett specifikt område
ska användas. Under detaljplaneprocessen har myndigheter och medborgare möjlighet att lämna
synpunkter vid två tillfällen, vid samrådet och granskningen.

Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 11 oktober –
1 november 2021. Ett digitalt samrådsmöte hölls den 18 oktober kl. 18:00. Inkomna yttranden
redovisas och besvaras i sammanfattad form i en samrådsredogörelse.

Uppstart
Samråd
Granskning
Antagande

Q4 2020
Q4 2021
Q2 2022
Q3 2022

Markanvisningar planeras ske efter antagen detaljplan. Nybyggnation beräknas kunna starta från
2023 och framåt.

Svanesund ligger vid Orusts sydöstra kust och har idag färjeförbindelse till fastlandet i Kolhättan.
Varekil är den närmsta grannorten där väg 160 leder vidare till Stenungsund i sydlig riktning samt
Henån och vidare till Uddevalla genom väg 161 i nordlig riktning.
Planområdet omfattar ett område på 6,1 ha norr om Färjevägen. Idag består marken av obebyggd
mark och en travbana med tillhörande byggnader som inte längre är i bruk.

Figur 2 Orienteringskarta. Svanesund ligger
vid Orusts sydöstra kust.

F i g u r 3 L o k a l i s e r i n g s k ar t a . P l an o m r å de t li g g e r n o r r
o m F är j e v ä g e n .

Planområdet består av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun samt samfälld mark
Ängås S:2 och Gömme S:1.

F i g u r 4 B i l d ö v e r m a r k ä g o f ö r h å l l a n d e n . K o m m u n e n s m ar k i n n e h av i r ö t t .

Orust kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009 och arbetet med en ny
översiktsplan har påbörjats 2021 och beräknas stå färdigt under 2023. I översiktsplan 2009 är delar
av det berörda planområdet utpekat för utbyggnad av bostäder. Norra planområdet och ytterligare
norrut pekas ut som värdefullt naturområde och är delvis är aktuellt för utbyggnad av bostäder.
Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt
för bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat för bostäder föreslås både förskola
och bostäder.
I översiktsplanen nämns den även idag aktuella problematiken på Färjevägen där färjeavgångar
medför att bilister ofta kör i höga hastigheter på sträckan. I översiktsplanen beskrivs att en
broförbindelse prioriteras.

Figur 5 Urklipp från översiktsplanen.

Orust kommuns bostadsförsörjningsprogram är antaget av kommunfullmäktige 2016 och gäller i 10
år. Där målsätts att förutsättningar för 500 bostäder skall tas fram i antagna detaljplaner under
perioden samt att kommuninvånarna ska öka med 100-150 personer per år under de kommande 15
åren där orterna Henån, Varekil, Svanesund och Ellös prioriteras.

I Svanesund pågår fler planarbeten för att utveckla orten. Den aktuella detaljplanen efterföljer ett
planprogram för Svanesunds centrum och en detaljplan för den södra delen kommer att påbörjas
hösten 2021. I ett planprogram för Ängås föreslås planområdet via nya detaljplaner utvecklas för
industri, skola, idrott, kultur och rekreationsområde. Inom detaljplanen för Västra Änghagen
planeras fler bostäder men planarbetet har pausats i väntan på beslut om en ny bro.
Broförbindelsen planeras norr om Svanesund.
Planprogram för Svanesunds centrum
Detaljplan för Svanesunds centrum södra
Detaljplan för Svanesunds centrum norra
Detaljplan för Västra Änghagen
Planprogram för Ängås
Ny broförbindelse
Färjetrafik
Figur 6 Bild över pågående planering i
Svanesund.

Ett planprogram har tagits fram och utgör underlag för detaljplaneringen i centrala Svanesund.
Planprogrammet omfattar ett större område än detaljplanen för Svanesund Centrum Norra och en
detaljplan för centrumområdet planeras att starta under hösten 2021.
Syftet med planprogrammet är att svara på en ökad efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya
kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt ökad service, till lokalsamhället med omnejd.
Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i
centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att
besöksvärdena stärks. Programförslaget har tagits fram efter de mål som definierats i den
medborgardialog som utfördes tidigt i processen. Förslaget omfattar cirka 300 bostäder, lokaler för
verksamheter, ett nytt torg, samt en ny förskola. Utvecklingen i Svanesund är starkt kopplad till att
en ny bro till fastlandet byggs. Först när en sådan bro är på plats kan förslaget genomföras i sin
helhet.
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Tidigare beslut
2017-04-05
2020-10-28
2021-09-13

Beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram och
detaljplan
Beslut om samråd av planprogram
Beslut om godkännande av planprogram

Gällande detaljplaner
Planområdet är till största del inte tidigare detaljplanelagt men angränsar till gällande detaljplaner.
Detaljplanen överlappar angränsande detaljplan vid infarten till området. Plangränsen ligger i kant
med gällande detaljplan åt öster (1977-06-03) och i fastighetsgräns på västra sidan.

Figur 8 Gällande detaljplan,
1973-11-12

F i g u r 9 G äl l an de de t a lj p la n ,
1988-11-23

F i g u r 1 0 G ä l la n de de t a lj p l an ,
1977-06-03

Figur 11 Gällande detaljplan,
1973-05-24

F i g u r 1 2 G ä l la n de de t a lj p l an ,
1991-12-18

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kommer medföra någon
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning bedöms därmed inte vara aktuell.
Kommunens ställningstagande grundar sig på att ett genomförande av detaljplanen:







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

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala
hållbarhetsmålen. De nationella miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt
ett antal etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma
natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
I översiktsplan 2009 redovisas de miljömål som kommunen anser särskilt viktiga att arbeta med och
av dessa bedöms målen Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, levande kust och skärgård och
God bebyggd miljö vara relevanta för planförslaget.
Begränsad klimatpåverkan
Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika
verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen som till
exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för
det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort. Kommunen kan bidra
till målet genom till exempel sina parkeringsnormer, främja hållbar mobilitet i samhällsplaneringen
och lokalisera bebyggelse nära kollektivtrafik och service.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Hav i balans, levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav,
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Planområdet ligger utanför riksintresset för kulturmiljö, friluftsliv, naturvård (3 kap 6 §
Miljöbalken), kommunikationer (3 kap 8 § Miljöbalken) samt Natura 2000-område.
Planområdet, likt hela Orusts kustkedja, ingår i sin helhet i riksintresset för natur- och kulturvärden
(4 kap 1 § Miljöbalken). Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 § (i 4 kap Miljöbalken) och kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Planområdet ligger inom högexploaterad
kust (4 kap 4 § Miljöbalken) vilket innebär att fritidsbostäder endast får komma till stånd i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Den planerade bebyggelsen inom planområdet är inte aktuell för fritidsbostäder och Orust
kommun bedömer att den planerade utvecklingen inte skadar områdets natur- och kulturvärden på
ett påtagligt sätt.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i 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.
Recipient för dagvatten från planområdet är Havstensfjorden. Recipientens ekologiska status är
Måttlig med miljökvalitetsnormen att uppnå God ekologisk status 2027. Den kemiska statusen är
Uppnår ej god, miljökvalitetsnormen är att uppnå God kemisk ytvattenstatus till år 2027 (med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter).
Planerad exploatering innebär en ökad hårdgöringsgrad vilket medför ökade dagvattenflöden samt
föroreningshalter. För fördröjning och rening planeras två uppsamlande anläggningar. Ett
dagvattenmagasin planeras under parkeringsplatsen vid förskolan och en dagvattendamm i den
södra delen av planområdet.
Planens genomförande bedöms med dessa åtgärder inte försvåra arbetet med uppfyllande av MKN.

Planområdet omfattas idag inte av strandskydd och ligger utanför det utvidgade
strandskyddsområdet. Detaljplanläggningen omfattas således inte av strandskyddet.

Svanesund nämns för första gången 1501 och orten ska ha haft färjetrafik redan sedan 1500-talet
som knutpunkt för transporter. 1911 utbröt en omfattande brand där flera samhällsviktiga
verksamheter förstördes. Orten återhämtade sig aldrig avseende den tidigare centrala positionen
med handel, service, kommunikationer och tingshus. Svanesund karaktäriseras av den starka
tillväxtfasen under 1960- och 70-talens modernism där planerna anpassats efter bilen som
transportmedel.
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bildernas övre, vänstra hörn.

Inom planområdet finns sex kända fornlämningar.
Långelanda 83:1/L1968:589 och Långelanda 278/L1960:9434
I den sydöstra delen av planområdet är två hällritningslokaler belägna (markerade 1 i figuren
nedan), drygt 20 meter från planerad bebyggelse. Fornlämningarna kommer att ligga kvar inom
planen. I Länsstyrelsens yttrande på planprogrammet bedömdes det vara en accepterar lösning,
förutsatt att avstånd bibehålls.
Långelanda 107:1/L1968:1017 och Långelanda 108:1/L1968:434
Två stensättningar (2) i norra delen av planområdet berörs inte av planerad bebyggelse.
Långelanda 84:1/L1968:731
En boplats (3) behöver slutundersökas och tas bort för planerad bebyggelse. Ansökan kommer att
lämnas in av kommunen till Länsstyrelsen när detaljplanen har antagits.
Långelanda 288/L1960:9608
I norra delen av planområdet är en gravhög (4) belägen som i Länsstyrelsens yttrande på
planprogrammet inte bedöms vara av sådan betydelse att det är till hinder för planerad bebyggelse.
Under maj 2021 utfördes en arkeologisk förundersökning enligt beslut av Länsstyrelsen i Västra
Götalands län 2021-04-07. Förundersökningen visade att det inte rör sig om en gravhög utan om en
historisk byggnadslämning. Byggnadselementen som dokumenterades var dels grundmur och dels

ett spisröse. Dateringen är inte fastslagen men att döma av fynd och arkivstudier bör byggnaden ha
etablerats och brukats under 1700- 1800-tal. Undersökaren bedömer att inga ytterligare insatser är
motiverade.
Länsstyrelsens bedömning är att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga och att
planläggningen kan fortsätta utan ytterligare hänsyn till L1960:9608. Fornlämningen är med detta
undersökt och borttagen, och erhåller ej längre lagskydd enligt kulturmiljölagen 2 kap.
En boplats (5) är undersökt och borttagen 2017.

F i g u r 1 4 F o r n l ä m n i n g a r i n o m p l a n o m r åd e t .

Planområdet består till största del av obebyggd mark. Den sydvästra delen av planområdet har
tidigare bestått av en travbana. Tillhörande stallbebyggelse står kvar på platsen men nyttjas inte
längre. Norra delen av planområdet består av hällmark.

Figur 15 Vy från befintlig infartsväg

F i g u r 1 6 V y lä n g s m e d be fi n t l i g i n f ar t s v äg

Figur 17 Vy mot fastlandet

F i g u r 2 0 B e f i n t l i g be by g g e l s e , v y m o t s ö de r .

F i g u r 1 8 V y ö v e r n o r r a d e l e n a v p l a n o m r åd e t

F i g u r 2 1 H ä ll m ar k , v y m o t n o r r .

Figur 19 Infart till befintlig bebyggelse.

F i g u r 2 2 H ä ll m ar k , v y m o t n o r r .

Figur 23 Befintlig väg norrut.

F i g u r 2 5 V y fr å n pl a n o m r å de t s n o r r a de l . V y m o t
norr.

Figur 24 Tidigare travbana.

F i g u r 2 6 V y fr å n pl a n o m r å de t s n o r r a de l .

F i g u r 2 7 B e f i n t l i g b e b y g g e l s e , v ä s t r a g a v e ln .

F i g u r 2 8 F o t o f r å n p l a n o m r å d e t s n o r r a de l . V y m o t s ö d e r .

Ianspråktagande av jordbruksmark
I planområdet, vid den tidigare travbanan, finns jordbruksmark som inte är redovisad i
Jordbruksverkets blockdatasystem. Detta innebär att ingen ansöker om EU-stöd för marken.
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning för
bostadsändamål. I översiktsplan 2009 pekas området ut för utveckling av bostäder, se avsnitt
Översiktsplan på sida 8. Därmed har en övergripande avvägning gjorts mellan lämpliga
markanvändningar i förhållande till det allmäna intresset av att bevara jordbruksmark.
Brukningsvärd jordbruksmark avses vara mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Marken i fråga har inte brukats för jordbruk
sedan 1960-talet och har därefter utgjort anläggning för travhästar och har sedan nedläggningen
stått helt obrukad. Marken arrenderas inte ut inte som åker eller betesmark. Kommunen bedömer
därför att jordbruksmarken inte är brukningsvärd.
Naturvärdesinventering
Naturcentrum har tagit fram en naturvärdesinventering, 2018-06-26, för området. I utredningen
konstateras att området generellt har låga naturvärden. Vissa värden har återfunnits i
hällmarksmiljöerna, specifikt de som är bevuxna med sandkrassing och styvmorsviol. Dessa
områden utgörs av naturvärdesklass 3.
I området noterades violbärfis, mandelblomsviveln och viveln Ceutorhynchus pumilio* som är
monofang på sandkrassing.
Inom planområdet har två spärrgreninga ekar återfunnits i det sydöstra planområdet samt en i det
norra planområdet. Sju askar (VU) pekas också ut inom området.
I området finns också en del stenmurar och stenmursrester som är, förutom värdefulla kulturspår,
även viktiga för lägre fauna, lavar och mossor samt mindre däggdjur och insekter.
Tre olika miljöer klassas som naturvärdesklass 3: hällmarker, lövskog och bäck.
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Kompensationsförslag för Ceutorhynchus pumilio
I inventeringen föreslås att inventera miljöer på Orust och Tjörn där sandkrassingen är vanlig. Om
viveln visar sig vara välspridd kommer en exploatering påverka artens population i liten
utsträckning. Är arten ovanlig kan man försöka flytta den från Svanesund till någon lokal med
sandkrassing som växer i en liknande miljö.
* I inventeringen benämns viveln som Ceutorhynchus posthumus. I samband med inventeringen
beskriven nedan framkom att den vivel som påträffats inom planområdet inte var C posthumus,
utan C pumilio, som är en systerart, också rödlistad.
Inventering av viveln Ceutorhynchus pumilio på Orust
OM’s Naturtjänst har inventerat tio sandkrassingslokaler på Orust där viveln påträffades på två utav
dessa. Arten är därmed funnen på tre av elva undersökta lokaler i Orust kommun (inklusive fyndet i
samband med NVI:n i Svanesund). I rapporten bedöms att viveln rimligtvis bör finnas på några av
de återstående 78 sandkrassingslokalerina i kommunen. Av detta kan slutsatsen dras, att C pumilio
sannolikt finns på fem eller fler lokaler inom Orust kommun och kan betraktas som vanlig.
Rekommendationer
Vid ett besök i området 2021-05-26 konstaterades att de naturvärdesobjekt som i NVI:n betecknas
1A, 1C och 1D ligger utanför det område som är tänkt att exploateras enligt illustrationskartan på
sid 47 i planförslaget. Objekten 1B och 1E kommer däremot att bli berörda.
Förslag på kompensationsåtgärd är att de berörda bestånden av sandkrassing märks ut och placeras
på annan lämplig plats inom området. Utmärkningen bör göras av botaniskt sakkunnig person, som
även bör medverka med råd och anvisningar vid grävningen/flytten.
Kompensationsåtgärden bör genomföras mellan höst och tidig vår, när vivlarna inte är aktiva.
Biotopsskydd
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem lövträd längs en väg eller det
som tidigare utgjort en väg eller i ett övrigt öppet landskap definieras som allé och omfattas av

biotopskyddet reglerat i kapitel 7 § 11 i Miljöbalken. Inom det sydöstra planområdet finns en allé
med sju biotopsskyddade träd och vid den västra plangränsen finns en allé med tio ekar som också
omfattas av biotopskydd.

Planområdet är till största andel obebyggd mark. Inom planområdet finns en gård där bostadshuset
byggdes 1902. Till gården hörde under andra hälften av 1900-talet även ett hönseri och ägaren
ägnade sig åt uppfödning av travhästar, därav att banan intill gården använts som travbana. Idag
står byggnaderna tomma.

F i g u r 3 0 V y ö v e r b e f i n t l i g l a d a o c h t i d i g ar e
bostadshus

F i g u r 3 2 V y ö v e r be fi n t li g be b y g g e l s e

Figur 31 Vy över befintlig lada

F i g u r 3 3 V y ö v e r be fi n t li g t t i d i g ar e bo s t a ds h u s

Sydöst om planområdet, på motsatt sida om Färjevägen ligger Svanesunds centrum med offentlig
och kommersiell service. I och med en ny detaljplan för centrumområdet planeras en förbättring av
publika platser och ökad service.

Figur 34 Drönarfoto över Svanesunds centrum

Offentlig service
I Svanesund finns två kommunala förskolor, Ängås förskola och Sesterviksvägens förskola.
Sesterviksvägens förskola bedrivs i tillfälliga lokaler i form av moduler och på ett tillfälligt bygglov
som upphör att gälla inom de närmaste åren. Det finns därför ett behov att ersätta förskolan samt
se till ett ökande behov i samband med tillkommande bebyggelse. Sesterviksvägens förskola
kommer därför läggas ned när en ny förskola inom planområdet finns på plats. En ny förskola
bedöms behöva rymma 8 avdelningar.
Sydväst om planområdet ligger Ängås skola som är en F-9 skola med idrottshall, aula, bibliotek och
fritidsgård. På Orust finns ingen gymnasieskola då båtbyggargymnasiet lades ner efter sommaren
2021. I Svanesund finns lägenheter avsedda för boende som är 65 år eller äldre i Eklunden och i
orten finns även äldreboendet Fyrklövern.
Kommersiell service
I centrum finns en matbutik, två restauranger, en bank och en frisörsalong. Samtliga ligger mellan
Färjevägen och Skansvägen.
Näringsliv och arbetsplatser
Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet och det stämmer även för Svanesund. I
centrala Svanesund finns ett tiotal företag, främst inom sektorerna bygg, marin, bilservice, service
samt bank och matbutik. Skola och förskola är bland de större arbetsgivarna. En stor andel av
Svanesundsborna pendlar till sin arbetsplats.

Eftersom planområdet idag till största delen består av obebyggd mark finns det inga utbyggda gångoch cykelvägar.
Utmed Färjevägen, som ligger i direkt anslutning till planområdet, löper det idag en gång- och
cykelbana mellan Hjälperöd och det lokala torget i Svanesund.
Cykelstrategi

Orust kommun har en cykelstrategi antagen av kommunfullmäktige år 2017 och innehåller en
handlingsplan för perioden 2017-2027. Cykelstrategin innehåller åtgärder för att förbättra
infrastrukturen, åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan. Den behandlar också
områden som cyklandet som rekreation och hur vi lockar turister att upptäcka vår kommun från
cykelsadeln.
I Svanesund planeras gång- och
cykelvägen utmed Färjevägen att förlängas
ner till färjeläget. Gång- och cykelväg
planeras även att anläggas från Färjevägen
till Gömme, för att anslutas till
Lyckhemsvägen som ska kompletteras
med gång- och cykelväg åter till
Färjevägen.
Grön markering är befintlig gång- och
cykelväg, röd är planerad utbyggnad. Gul
och blå är cykelvänlig gata respektive
ouppmärkt gång- och cykelväg.
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Busshållplatser finns utmed Färjevägen och Kaprifolvägen som har avgångar till bland annat
Henån, Varekil och Slussen på Orust. Från Varekil går direktbussar till Stenungssund, Kungälv och
Göteborg, och från Henån går direktbussar till Uddevalla och andra delar av Orust. Från Kolhättan
på fastlandet går bussar till Stenungsund.

Väg 770, inklusive Färjevägen är en del av det statliga vägnätet vilket förvaltas av Trafikverket.
Övriga vägnätet upplåts med enskilt huvudmannaskap. Orust kommun är inte huvudman för några
vägar i kommunen.
I Norconsults VA- och dagvattenutredning beskrivs att trafikmätningar på Färjevägen från år 2020
visade att årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) var 3 160 fordon/dygn. Trafiken är koncentrerad i
samband med bilfärjans ankomst och avgång, framförallt i rusningstid på morgonen och på
eftermiddagen.
Inom planområdet ligger delar av Ekebovägen inom samfälligheten Ängås S:2 och förvaltas av
Svanesunds samfällighetsförening.

Planområdet saknar idag iordningställd parkering. I Svanesunds centrum finns idag parkering till
boende och för handel och andra verksamheter.

Under framtagandet av planprogrammet tog Trivector i samverkan med kommunen fram en
Åtgärdsvalstudie med syfte att utifrån förslag om förtätning i pågående planarbeten i Svanesund
analysera konsekvenser samt föreslå åtgärder för att uppnå en säker trafikmiljö för alla trafikslag
och alla trafikanter längs Färjevägen och anslutande vägar. Föreslagna åtgärder handlar

huvudsakligen om att skapa säkrare överfarter över Färjevägen för gående, sänkt
hastighetsbegränsning och fartkameror, tillskapande av nya gång- och cykelvägar, förbättrade
korsningar med svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade
hållplatslägen.
De föreslagna åtgärderna ligger strax utanför det aktuella planområdet och kommer att hanteras i
kommande planarbete i Svanesund Centrum Södra.

Norconsult AB har tagit fram en VA- och gatuutredning för planområdet. I utredningen beskrivs
att dagvatten från området idag avrinner främst söderut mot Almyrevägen och Färjevägen, där det
samlas upp i diken och avleds vidare via vägtrummor, diken och ledningar till recipienten
Havstensfjorden som är belägen några hundra meter öster om planområdet.
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Befintliga dagvattenflöden
Beräkning av dimensionerande flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt Vattens
publikationer P110 och P104. Rinntiden har beräknats till 20 minuter för planområdet förutom
södra planområdet som ligger flackare där rinntiden beräknats till 30 minuter. I utredningen
beräknas flöden för regn med återkomsttid på 5, 10, 20 respektive 100 år. Det totala beräknade
flödet från planområdet vid ett regn med 10 års återkomsttid är 82 l/s och vid ett 100-årsregn till
176 l/s.
Befintlig dagvattenhantering
Inom planområdet finns ett befintligt dike norr om Almyrevägen som dränerar ytan som tidigare
använts som travbana och avvattnar vägområdet. Det finns ytterligare ett befintligt dike i
planområdets västra gräns som avleder dagvatten från planområdet och angränsande fastigheter i
väster. Dagvatten som samlas upp i dikena avleds vidare via vägtrummor, diken och
dagvattenledningar till recipienten Havstensfjorden. I anslutning till planområdet finns kommunala
dagvattenledningar, men planområdet har idag inga dagvattenledningar. Längs planområdets östra

gräns rinner en bäck som kuverteras under Färjevägen och avrinner sedan vidare österut mot
Havstensfjorden. En mindre del av östra planområdet avvattnas till bäcken.
Se avsnitt Dagvatten på sida 34 för vidare information om hur planförslaget hanterar
dagvattenfrågan.

Strax utanför planområdet finns idag utbyggt kommunala vatten- och spillvattenledningar längs
Färjevägen och delar av Ekebovägen som ansluter till fastigheter inom planområdet.
Rödsvattnet och Korskällan vattentäkt är kommunens huvudvattentäkter men för Svanesund finns
en ledning från Uddevalla som försörjer samhället med vatten. Från 2025 planeras både Svanesund
och Varekil få sin vattenförsörjning från Uddevalla. Kapaciteten på vattenförsörjningen bedöms
vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås.
Svanesunds avloppsreningsverk planeras att lägga ner 2032. En ny avloppsledning planeras att
anläggas mellan Varekil och Svanesund 2031-2032 och kopplas då på Ellös reningsverk.
Kapaciteten för spillvatten bedöms vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås, även då
belastningen initialt sker på Svanesunds reningsverk som har kapacitet över.

COWI har utrett planområdets geotekniska förutsättningar i PM Geoteknik för detaljplan Svanesund
centrum, norra, Orust kommun, 2022-02-11, PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds centrum, 2018-05-18
och Markteknisk undersökningsrapport (mur) geoteknik, 2021-08-27.
Geotekniska förhållanden
För detaljplaneområdet kan de geotekniska förhållandena grovt delas in i två delområden, ett
lösmarksparti och ett fastmarksparti med berg i dagen eller mycket små jorddjup. Lösmarkspartiet i
västra delen av området består av en jordlagerföljd med mulljord ovan torrskorpelera som
underlagras av lera innehållande skikt med friktionsjord. Under leran finns ett skikt med
friktionsjord som vilar på berg. Det totala djupet till fast botten har observerats variera mellan ca
2,5 och 10 m. Området med lösmark öster om ängen har en jordlagerföljd bestående av fyllning
ovan silt som underlagras av berg. Ställvis återfinns torrskorpelera ovan silten. Det totala djupet till
fast botten har observerats variera mellan ca 1 och 4 m.
Stabilitet
Stabilitetsanalys har utförts i tre sektioner i lösmarkspartiet i sydvästra delen av detaljplaneområdet.
Beräkningarna har utförts med totalsäkerhetsanalys och i enlighet med IEG Rapport 4:2010 för
yexploatering/planläggning detaljerad utredning.
Om föreslagna byggnader grundläggs utan några förstärkningsåtgärder, kommer tillkommande
ytlast från byggnaderna uppskattningsvis vara ca 10 kPa per våningsplan (exklusive eventuell
källare). Markytan kan förändras inom det aktuella området med ±0,5 meter utan marklov. En
ökning av markytan med 0,5 m innebär en utbredd last på ca 10 kPa. I stabilitetsanalysen har en last
för en eventuell höjning av markytan använts för samtliga ytor vid utbyggda förhållanden.
Stabilitetsanalys har även utförts med kontroll av maximala laster som jorden klarar utan att
förstärkningsåtgärder erfordras.

Stabilitetsanalysen visar för alla tre sektionerna att beräknade säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott
för befintliga förhållanden i området är tillfredställande enligt gällande krav och normer.
Stabilitetsanalys för sektionen vid utbyggda förhållanden, med en höjd markyta med 0,5 m, visar på
en tillfredställande säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott.
Bergteknik
Bergmassan består till stor del av bergarter med kvarts-fältspatrika bergarter av sedimentärt
ursprung. Det förekommer även inslag av granitisk sammansättning med gnejsiga och ställvis
skiffriga strukturer. I nordvästra delen av området förekommer två större bergsryggar i nord-sydlig
riktning med höga branta slänter främst på den östra sidan. I den nordöstra delen av området
förekommer ett större sammanhängande, huvudsakligen flackt hällområde.
Två lösa block i slänt behöver säkras genom skrotning.
Markradon beskrivs på sida 26.
Sättningar
Jordlagerföljden i området med ängsmarken utgörs av sättningsbenägen lera. Leran är
överkonsoliderad eller lätt överkonsoliderad, vilket innebär att viss belastning kan läggas på
markytan utan att större sättningar uppkommer. Ängsmarken i sydvästra delen av området utgörs
av en jordlagerföljd med sättningsbenägen lera, vilket innebär att risk för sättningar bör beaktas vid
byggnation i detta område.
Varierande lermäktighet i området med närhet till områden med berg i dagen gör att risk för
differenssättning finns vid byggnation. För att minska eventuella sättningar kan grundläggning ske
med pålar/plintar till fast botten eller kompensationsgrundläggning.
Grundläggning
I området med lera i sydvästra delen bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för
sättningar beaktas enligt kapitel 9.2 i PM Geoteknik för detaljplan Svanesund centrum, norra, Orust
kommun, 2022-02-11. Eventuellt kan grundläggning med pålar/plintar till fast botten eller
kompensationsgrundläggning erfordras för att minska risken för differenssättningar. I övriga delar
av området bedöms grundläggning kunna utföras med platta på mark eller med plintar. Innan
grundläggning sker skall eventuell organisk jord och fyllnadsmassa schaktas bort. Grundläggning av
byggnader samt ledningar skall ske på frostfritt djup. Jorden i området för planerad byggnation har
delvis inslag av silt, vilket är ett flytbenäget jordmaterial. Detta ska beaktas vid nederbörd och
schaktning under grundvattenytan.

Den lägsta punkten inom planområdet ligger +26 m över nollnivån (RH 2000) och det föreligger
ingen risk för påverkan av stigande havsvatten, varken inom planområdet, Svanesunds centrum
eller på tillfartsvägar. Däremot är påverkan vid skyfall viktig att ta hänsyn till, läs mer om det under
rubrikerna Dagvatten.

I Länsstyrelsens databas EBH-stödet finns inget objekt registrerat inom planområdet för potentiellt
förorenad mark.
Utanför planområdet finns objekt för tankstationen vid korsningen Färjevägen-Varekilsvägen.
Övriga objekt i Svanesund är bland annat för Svanesunds reningsverk, Svanesunds hamnområde,
hamnverksamhet och bilvårdsanläggning.
Objekten för potentiellt förorenad mark bedöms inte påverka planförslaget.

COWI har genomfört markradonundersökning för området i PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds
centrum, 2018-05-18.
I nybyggda utrymmen där personer kommer vistas mer än tillfälligt får radonhalten inte överstiga
200 Bq/m³. Denna halt är även ett riktvärde för radonhalten i skolor och allmänna lokaler.
I berggrunden och i jordlagren finns de naturligt radioaktiva ämnena uran och torium samt den
radioaktiva isotopen kalium-40. Halten kalium, uran och torium varierar i olika typer av bergarter på
grund av olika bildningssätt och mineralogisk sammansättning. I undersökningen mäts värden
mellan 0,8-0,14 μSv/h vilket betyder att marken klassas som låg- till normalradonmark och
byggnader ska uppföras radonskyddande.
Radiumhalterna inom programområdet ligger under gränsvärdet. I de fall områden behöver
plansprängas bör en kompletterande besiktning och radonmätning utföras av bergtekniskt
sakkunnig för att kontrollera hällar som ska bevaras samt för att säkerställa att massorna får
användas som fyllnadsmaterial i området.

Sweco Environment AB har tagit fram Riskutredning, 2018-08-23 med syfte att utreda vilka riskkällor
som kan påverka planerad bebyggelse.
Färjevägen är ingen rekommenderad transportled för farligt gods och transporter till tankstationen,
väster om Svanesund centrum nås inte genom färjetrafiken. Däremot trafikeras Färjevägen av tung
trafik som transporterar t ex bland annat byggmaterial genom färjan. Ett troligt scenario är att en ny
väg norr om samhället till en ny broförbindelse till fastlandet kan bli en rekommenderad led för
farligt gods. I utredningen identifieras transporter av farligt gods på väg 770 som de betydande
riskkällorna där olycksscenarierna är avåkning och kollision. Det beskrivs även att sannolikheten för
en farligt gods-olycka i dagsläget utmed väg 770 med efterföljande pölbrand bedöms vara mycket
liten på grund av de få transporterna av farligt gods som passerar planområdet och samhället.
Färjerederiet uppger (2022) att färjan beträds med farligt gods 1-2 gånger i veckan, varav det till
största del är diesel till tankstationen. Det antas även att antalet transporter genom samhället
kommer att försvinna om den nya broförbindelsen blir en rekommenderad väg för farligt gods.
Avståndet mellan planområdet och verksamheten Solaster AB, som är verksamma inom kemisk
tillverkning samt handel av båtar, bedöms vara tillräckligt för att det inte ska påverka
exploateringsmöjligheterna. De begränsade transporterna till verksamheten bedöms inte heller
utgöra någon risk för planområdet. Om det trots allt skulle ske en eventuell pölbrand finns ingen
risk för spridning mot det aktuella planområdet på grund av topografiska förutsättningar.

Sweco Environment AB har tagit fram Trafikbullerutredning, 2018-06-05 med syfte att utreda
påverkan av buller utifrån fyra trafiksituationer, idag och efter etappvis utbyggnad efter
programförslaget. Utredningen gjordes för planprogramsområdet, som omfattar ett större område
än detaljplanen.
Bullerutredningen har utgått från fyra olika scenarios: nuläge, nuläge med ökning på ca 1 dB,
framtid med ökning på ca 2 dB och framtid med minskning på ca 1 dB på grund av ny
broförbindelse. Inom det aktuella planområdet beräknas riktvärdena inte överskridas för samtliga
framtida scenarios. Ljudnivåerna bedöms även minska mellan 1-3 dBA om en broförbindelse byggs
i fram tiden. Om byggnader placeras där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör de utformas
som genomgående med en ljuddämpad sida för minst hälften av boenderummen.
Se avsnitt Buller på sida 37 för vidare information om hur planförslaget förhåller sig till buller och
störningar.
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Inom planområdet finns el indraget till befintlig bebyggelse genom luftnät till ett elskåp i östra delen
av planområdet och därefter elkabel i mark till befintlig bebyggelse. Ellevio är nätägare för befintligt
elnät. Till befintlig bebyggelse finns också tele indraget från Almyrevägen. Skanova är nätägare till
befintligt tele-nät.

Fjärrvärme finns inte utbyggt inom planområdet.

Plankarta
Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet som reglerar användningen av mark- och
vattenområden. Detaljplanen tas fram enligt BFS 2020:5-6.

Figur 38 Plankarta

Illustrationsplan
Illustrationsplanen beskriver ett förslag på hur plankartan kan tolkas men är inte juridiskt bindande.
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Detaljplanen möjliggör uppförandet av varierade boenden i form av radhus, lägenheter, parhus eller
villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Efter antagen detaljplan kommer
markanvisning att ske för bostäderna.
Den planerade förskolan rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi.
Förskolan vetter mot naturområdet i norr.

Figur 40 Hänvisning till delområden

A. Skolområde
I den västra delen av planområdet planeras en ny förskola som ska ersätta Sesterviksvägens förskola
samt se till ett ökande behov av förskoleplatser i samband med tillkommande bebyggelse.
Detaljplanen möjliggör en förskola för 8 avdelningar i en byggnad om två våningar.
Förskolebyggnaden rymmer hela verksamhetens behov som kök, matsal, varumottagning,
personalrum och klassrum.
Skolbyggnaden och skolgården vänder sig mot naturmarken norrut som kan nyttjas av förskolebarn
för utomhuslek och utflykter. En lekfull gestaltning av miljön kring förskolan uppmuntras.
B. Radhusområde vid gamla travbanan
Området där det tidigare låg en travbana planeras att bebyggas med radhus på högst 2,5 våningar.
Området kommer innehålla ungefär 15 bostäder och bebyggas med maximalt 4 100 m2 (bruttoarea).
C. Befintlig villa

En befintlig villa öster om radhusområdet ges planstöd och föreslås användas som stödlokal för
området. Här kan finnas utrymmen för samlingslokal, verkstad, ateljé och grannskapskontor.
D. Flerbostadshus som hyresbostäder
I den östra delen av planområdet möjliggörs tre flerbostadshus. Byggnaderna föreslås uppföras som
lamellhus med cirka 60 bostäder. Byggrätten är begränsad genom en bestämmelse om maximal
bruttoarea om 5 000 m2.
E. Flerbostadshus som hyresbostäder , vid allén
Vid planområdets infart föreslås ett flerbostadshus för hyreslägenheter som planeras att uppföras av
Stiftelsen Orustbostäder. Byggnaden tillåts byggas ca 2,5 våningar hög. Byggnaden placeras nära en
allé med biotopskydd och behöver därför anpassas till trädens placering. Vid nybyggnation är det
viktigt att byggnader uppförs utan att skada befintliga träd.
F. Parhus eller villor
Längs med en ny väg norrut inom planområdet möjliggörs att ca nio parhus eller fristående villor
uppförs. Byggrätten begränsas inte av bestämmelse om största bruttoarean men området bedöms
kunna bebyggas med ungefär 3 000 m2 (bruttoarea). Parhusen eller villorna placeras längs med
backen och höjdsätts i förhållande till gatan.
G. Flerbostadshus på höjden
Vid gatans återvändsgränd möjliggörs två punkthus på maximalt fyra våningar samt vind med utsikt
över planområdet och delar av Svanesunds samhälle. Totalt för delområdet möjliggörs omkring 40
bostäder på 3 550 m2 BTA.
Husens placering är flexibelt inom byggrätten men brandskyddsavstånd mellan husen måste
uppfyllas och prövas vid bygglov.
Relaterade planbestämmelser
h 1 - 5 – Högsta nockhöjd är x meter
Högsta nockhöjd regleras för alla
byggrätter inom planområdet och varierar
mellan 9-15 m och beräknas från
medelmarknivå.
o 1 - 2 – Minsta takvinkel för
huvudbyggnad är x grader
Ny bostadsbebyggelsen ska uppföras med
en minsta takvinkel om 25 respektive 30
grader.
e 1 – Största bygg nadsarea är x m² per
bostadshus
e 2 – Största brutto area är x m²

För byggrätterna för flerbostadshus
begränsas byggrätterna med bestämmelser
om största exploateringstal. För den norra
byggrätten begränsas största byggnadsarea
(byggnadens fotavtryck) samt en största
bruttoarea för hela användningsområdet.
Begränsningen för största bruttoarea
omfattar även komplementbyggnader.
Kombinationen av bestämmelser innebär
för den norra byggrätten att två punkthus
med en respektive byggnadsarea på 350
m2 och med 4 våningar kan uppföras.
Minska takv inkel är x grader
På två byggrätter regleras minska tillåtna
takvinkel.

Gestaltning
Detaljplanen innehåller 5 delområden för ny bostadsutveckling och kommande exploatör kan vid
markanvisningen välja att komma in med anbud på hela planområdet eller del av planområdet.
Detaljplanen är flexibel i sin utformning och möjliggör en variation av byggnadstyper. Krav på god
gestaltning kommer att ställas vid markanvisningen. Planområdet består delvis av mark med branta
lutningar och anpassning till topografin är mycket viktig. För delområdet som ligger på mark som
idag är orörd ska bostadsbebyggelsen anpassas efter naturen där växtlighet gärna bevaras som en
del i kvartersmarken. Sprängning ska ske hänsynsfullt. Ledord för utformning är naturanpassning,
grönska, utsikt, beständighet och variation.

Biotopskydd
Två befintliga alléer omfattas av biotopskydd och skyddas i detaljplanen genom att ligga som allmän
plats, NATUR respektive på kvartersmark med bestämmelsen n2 (se avsnittet ovan) och förbud
mot att uppföra byggnad på behörigt avstånd.

F i g u r 4 1 B i o t o p s k y d d a d a l l é v i d b e f i n t li g
infartsväg
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Rekreation och friluftsliv
Naturmarken inom och utanför planområdet tillgängliggörs i och med planförslaget och blir en
värdefull resurs för den planerade förskolan samt för tillkommande bostäder. Allmänhetens
tillgänglighet till naturområdet säkerställs genom ett antal stråk som kopplar samman allmän plats,
NATUR i anslutning till allmän väg. Strax öster om planområdet (utanför planområdesgränsen på
fastigheten Svanesund 7:3) finns ett antal granar som skärmar av mellan befintlig och ny bebyggelse.
I Svanesund finns också mycket uppskattade badplatser norr om färjeläget och i Halsområdet. Nära
färjeläget finns också en småbåtshamn.
Relaterade planbestämmelser
n 2 – Trädet får endast fällas om det är
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk
En allé mellan gata och nya bostäder
skyddas genom bestämmelsen n2. Vid

nybyggnation är det viktigt att byggnader
uppförs utan att skada befintliga träd.
Bestämmelsen omfattar alla träd inom
egenskapsområdet.

I centrala Svanesund finns redan många centrumfunktioner utbyggda. I den kommande
detaljplanen för Svanesund Centrum Södra avses centrumområdets publika platser förbättras,
möjligheter till övad service och fler bostäder. Vidare är syftet att utveckla Svanesund på ett sätt
som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra
och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks.

Norconsult AB har tagit fram Gata-, VA- och dagvattenutredning, 2022-03-08 som innehåller föreslagen
gatuutformning.
Gatuförslaget är anpassat till befintlig terräng och har som största längslutning ca 8,7 %. Det nya
gatunätet ansluts i en ny punkt till befintligt vägnät och den befintliga korsningen
Färjevägen/Ekebovägen/Kaprifolvägen stängs norrut och ersätts således med två
trevägskorsningar för en säkrare trafiklösning.

Från Färjevägen fram till förskolan anläggs en 2,5 m bred gång- och cykelväg längs den nya
lokalgatans västra sida. Norr om förskolan anläggs en gångbana på vägens västra sida för att
separera fotgängare från fordonstrafiken. Cykel färdas i blandtrafik eller leds på gångbanan den sista
biten av vägen norrut. Vid förskolan föreslås en koppling upp mot naturområdet öster och norr om
förskolan.
En ny övergång från planområdet över Färjevägen planeras vid den befintliga infarten till
Almyrevägen/Ekebovägen.

Gångvägen ansluter till busshållplatserna längs med Färjevägen.

Gatuförslaget, som har justerats efter samråd, innebär att en befintlig fyrvägskorsning som idag
fungerar som infart till området stängs och ersätts med en ny infart ca 50 m öster om befintlig
infart. Boende på Ekebovägen som i dagsläget använder korsningen kommer behöva använda den
nya korsningen för att nå Färjevägen. Gatuförslaget innebär en mer trafiksäker lösning än den
befintliga fyrvägskorsningen. Där den nya infarten placeras ligger intilliggande marknivåer högre än
Färjevägen vilket innebär att ny gata samt Almyrevägen och Ekebovägen behöver schaktas av för
att ansluta mot den nya infarten. Flytten av infarten innebär att Almyrevägen blir något kortare och
Ekebovägen blir något längre. Ett genomfartsförbud kommer att sättas upp vid Almyrevägen för
att förhindra genomfart via Almyrevägen. Lutningen på den nya lokalgatan blir 8,71 %. Inför
korsningen med Färjevägen och vid förskolan anläggs viloplan med flackare lutning.
Utbygganden av området kommer alstra ny trafik som kommer att påverka det befintliga vägnätet.
Den totala trafikalstringen från exploateringen bedöms bli ÅDT 823 f/d varav antalet bilresor
knutna till förskolan förväntas vara ÅDT 416 f/d. Beräkningar i CAPCAL visar på en låg belastning
i den nya korsningen, som högst belastningsgrad på ca 0,23.
Gatan kommer anläggas med sex meter bredd för att möjliggöra möte mellan två lastbilar (Lbn), i
första hand till och från förskolan. Efter förskolan fortsätter gatan att vara sex meter på grund av

att gatan är så pass kurvig så att bredden behövs för att en personbil och exempelvis en sopbil ska
kunna mötas. Gatan avslutas med en vändplats där sopbil och lastbil (Lbn) utan släp kan vända
med backvändning. Personbilar kan vända utan backning.
Illustrationsplanen innehåller rekommenderade +höjder men slutgiltig höjdsättning projekteras vid
genomförande.
Relaterade planbestämmelser
Utfartsförbud
Vid befintlig infart införs ett utfartsförbud
eftersom utfarten kommer att flyttas
Vägens släntstabilitet får inte
försämras

Inom kvartersmark längs med lokalgatan
till bostäderna i planområdets norra del
införs en bestämmelse om att vägens
släntstabilitet inte får försämras.
Kvartersmarken mot gatan får fyllas ut för
lämpligare utnyttjande av kvartersmarken.

Parkering till bostäder ordnas inom kvartersmark.
Framför förskolan planeras parkeringsplatser för skolans personal samt för hämtning och lämning.
I utredningen bedöms det totala behovet av parkeringsplatser kopplade till förskolan vara 31
parkeringsplatser.
Sedan 10 mars 2021 ställs krav på laddinfrastruktur vid nybyggnation av bostadshus med fler än 10
parkeringsplatser. Kravet regleras inte inom detaljplanen utan hanteras vid bygglov.

I Norconsults Gata-, VA- och dagvattenutredning, 2022-03-08 beskrivs att exploateringen medför
ökade dagvattenflöden och föroreningshalter i och med den ökande hårdgöringshalten. I
utredningen föreslås två uppsamlande anläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet. Ett
dagvattenmagasin planeras av kommunen anläggas under parkeringsplatsen vid förskolan samt en
dagvattendamm i den södra delen av planområdet.
Framtida dagvattenflöden
I utredningen har flöden för framtida markanvändning beräknats med rationella metoden. För
beräkning av framtida dagvattenflöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till
förväntade framtida klimatförändringar. I utredningen beräknas flöden för regn med återkomsttid
på 5, 10, 20 respektive 100 år. Det totala beräknade flödet från planområdet vid ett regn med 10 års
återkomsttid är 526 l/s vilket innebär en ökning på ca 444 l/s jämfört med befintligt. För 100årsregn beräknas till 1129 l/s vilket är en ökning med 953 l/s. För att omhänderta de ökade flödena
kommer två uppsamlande anläggningar att anläggas inom planområdet.
Planerad dagvattenhantering
Dagvatten från planområdet planeras omhändertas i två fördröjande uppsamlande
dagvattenanläggningar som också bidrar till rening av dagvattnet. En våt dagvattendamm planeras i
planområdets södra del och ska samla upp dagvatten från hela planområdet. Våta dammar har bra
reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är längre än i en torr damm, vilket gynnar

förutsättningarna för sedimentering. Dagvattendammen bedöms behöva ha en fördröjningsvolym
på 80 m3.
Utöver dagvattendammen planeras även ett underjordiskt dagvattenmagasin med kassetter under
parkeringsplatsen vid förskolan. Ett dagvattenmagasin både fördröjer dagvatten och filtrerar till
underliggande mark. Magasinet bedöms behöva ha en total fördröjningsvolym om 250 m3.

Figur 43 Exempelbild på dagvattenkasetter
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För att omhänderta vatten från omgivande naturmark behöver ett nytt dike anläggas norr om
föreslagen förskola och anslutas till befintligt dike i planområdets västra gräns. Detta dagvatten
planeras därefter ledas direkt till befintligt dagvattensystem då det inte behöver renas i kommande
dagvattenanläggning.
Nya gator planeras anläggas med längsgående diken för att undvika att vatten från omgivande
naturmark rinner in på fastigheterna. Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än
anslutande gatumark för att yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna avledas.
Illustrationsplanen innehåller rekommenderade plushöjder men slutgiltig höjdsättning projekteras
vid genomförande.
Nödvändiga åtgärder för dagvattenhantering regleras i plankartan, se relaterade planbestämmelser
nedan. Höjdsättning av kvartersmark bedöms inte vara en åtgärd som behöver regleras i plankartan
men bör tas hänsyn till i detaljprojektering av gata och följas upp vid bygglov. Vid höjdsättning ska
ett 100-årsregn beaktas. Lägsta golvnivå bör inte understiga 0,5 m över marknivån vid
förbindelsepunkt för dagvatten.
En ny dagvattenledning planeras anläggas österut i Almyrevägen för anslutning till bäcken.
Relaterade planbestämmelser
Fördröjningsmag asin för dagvatten med
en volym av 250 m³ ska anordnas.

Dagvattendamm med en vo lym av 80
m 3 ska anordnas.

Under förskolans parkerings kommer ett
dagvattenmagasin att anläggas för att
fördröja och rena dagvatten från
förskolebyggnaden och bostäderna
uppströms magasinet.

Vid den planerade dagvattendammen
finns en bestämmelse om att dammen ska
rymma 80 m3.

Extrema skyfall
En lågpunktskartering har genomförts i GIS och redovisas i Norconsults VA- och gatuutredning.
Inga instängda områden identifierades i skyfallskarteringen.
Vid extrema nederbörd bedöms kapaciteten i dagvattensystemet att överskridas vilket innebär att
vatten behöver avledas ytledes för att inte orsaka översvämning. Avledningen sker lämpligast på
gator som bör höjdsättas lägre än angränsande kvartersmark.
Ett befintligt dike i planområdets västra gräns dimensioneras om för att omhänderta flödet vid ett
100-årsregn, samt utformas för att avleda dagvatten från naturmarken uppströms och förhindra att
vatten avleds mot angränsande fastigheter eller genom delar av planområdet där bebyggelse
planeras.
Föroreningsbelastningar
För att beräkna föroreningsbelastning har programmet StormTac använts och resultat presenteras i
Norconsults utredning. Samtliga värden för halter och mängder för framtida markanvändning
överskriver värden för befintlig markanvändning vilket medför att rening av dagvatten krävs för att
inte påverka recipienten negativt. Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med
uppfyllande av MKN genom den föreslagna dagvattenhanteringen. Se mer angående bedömning av
påverkan på MKN för vatten under avsnittet Miljökvalitetsnormer på sida 13.

Planförslaget innebär att en ny vattenledning för detaljplaneområdet behöver anslutas till en större
befintlig ledning (160 mm) för att klara dricksvattenflöde och vattentryck. Den befintliga ledningen
är placerad 250 m söder om Färjevägen.
För den norra delen av planområdet kommer tryckstegring krävas för att leverera dricksvatten till
de högst belägna bostäderna. I plankartan möjliggörs en tryckstegringsstation på ett område som
läggs ut som E, teknisk anläggning.
Spillvatten från planområdet kan anslutas till befintlig spillvattenledning i Färjevägen.

Planområdet har gynnsamma förhållanden avseende stabilitet men delar av planområdet utgörs av
sättningsbenägen lera. Rekommendationer för grundläggning av byggnader beskrivs i PM
Geoteknik för detaljplan Svanesund centrum, norra, Orust kommun, 2022-02-11 och på sida 24.
I utredningen beräknas tre sektioner kunna belastas med 30 kPa, 75 kPa respektive 90 kPa och
fortfarande uppfylla kraven på stabilitet. Man kan räkna med att ytlasten uppskattningsvis är ca 10
kPa per våningsplan för byggnader som grundläggs utan några förstärkningsåtgärder. Det
delområde som kan belastas med 30 kPa kommer enligt planförslaget utgöras av skolgård för
förskolan och belastningen regleras genom bestämmelser om högsta nockhöjd. Där
förskolebyggnaden föreslås får markytan maximalt belastas med 75 kPa vilket regleras genom
högsta tillåtna nockhöjd. Detsamma gäller för området som får belastas med 90 kPa där byggnader
på ca 2,5 våningar medges. Stabiliteten inom planområdet säkerställs således genom en
bestämmelser om nockhöjd som begränsar antal våningar. Inga krav ställs på grundläggningsmetod.

Två lösa block i slänt kommer säkras genom skrotning.
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Sweco Environment AB har tagit fram en trafikbullerutredning till planprogrammet för Svanesunds
centrum. I bilaga A1 illustreras dygnsekvivalent ljudnivå vilken utgjort underlag för föreslagen
bebyggelse. I bilden nedan illustreras föreslagen ny bebyggelse och dygnsekvivalent ljudnivå på
samma karta. Del av en byggrätt ligger inom området för 50-55 dBA. Ingen föreslagen ny
bebyggelse ligger inom 55-60 dBA eller över. Därför bedöms inga särskilda åtgärder krävas för
bostadsbebyggelse. Gemensamma uteplatser bör dock placeras i skyddat läge från Färjevägen för
att uppfylla Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnaders riktvärden på uteplats,
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Detta prövas inom bygglov.
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Två E-områden tillskapas inom planområdet för två transformatorstationer för Ellevio som äger
elnätet.
El och fibernät anläggs i samband med anläggning av väg.

Gällande planlagstiftning tillåter ej att bestämmelser för energihushållning införs som
planbestämmelser. Generella energihushållningsbestämmelser finns däremot i BBR. Det är
angeläget att husen utformas och byggas så energisnåla som möjligt. Detta innebär dels
övervägande ljusinsläpp mot söder för tillvaratagande av solinstrålning, dels välisolerade väggar,
energieffektiva fönster och tillvaratagande av spillvärme från exempelvis ventilation. Planens
bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller solceller på tak installeras för
uppvärmning respektive elproduktion för ny bebyggelse.

Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan och hämtning utföras av kommunens
renhållningsentreprenör. I Orust kommun används ett hushållsnära insamlingssystem för alla
fraktioner förutom glas och tidningar. Kommunens målsättning är att singelstationer för glas och
tidningar ska finnas inom 400 meter från bostaden.
Inom planområdet skapas en yta för en avfallshantering vid förskolans parkeringsplats för
förskoleverksamheten.
En återvinningsstation finns i Svanesund vid korsningen mellan Färjevägen och Fridängsvägen.
Närmsta återvinningscentral finns i Månsemyr, ca 22 km från planområdet.

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

Detaljplanen möjliggör uppförande av bostäder samt förskola. Det råder således ingen osäkerhet
kring planens innehåll. Den miljöpåverkan som ett genomförande av planen innebär kan antas
därmed bli någorlunda förutsägbar i tid och rum.

Planområdet består till största del av obebyggd mark. Den sydvästra delen av planområdet har
tidigare bestått av en travbana. Tillhörande stallbebyggelse står kvar på platsen men nyttjas inte
längre. Norra delen av planområdet består av hällmark.

Mark och vatten
Planförslaget innebär att viss befintlig bebyggelse ersätts med ny bebyggelse samt att oexploaterad
naturmark bebyggs med bostäder och förskola. Marken är kommunal markreserv för
exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning för bostadsändamål.
Det bedöms inte föreligga någon risk för förorenad mark inom planområdet.
Planens genomförande bedöms inte försvåra arbetet med uppfyllande av MKN.
Svanesunds avloppsreningsverk planeras att lägga ner 2032. En ny avloppsledning planeras att
anläggas mellan Varekil och Svanesund 2031-2032 och kopplas då på Ellös reningsverk.
Kapaciteten för spillvatten bedöms vara tillräcklig för den nya bebyggelse som föreslås, även vid
ökad belastning initialt sker på Svanesunds reningsverk.
Naturmiljö
I den naturvärdesutredning som tagits fram konstateras att området generellt har låga naturvärden.
Vissa värden har återfunnits i hällmarksmiljöerna, lövskog och längs bäcken. Dessa områden utgörs
av naturvärdesklass 3. Delar utav hällmarksmiljöerna påverkas av planförslaget, andra planläggs som
NATUR.
Delar av befintligt bestånd av sandkrassing kommer att märkas ut och placeras på annan lämplig
plats inom området som kompensationsåtgärd för viveln Ceutorhynchus pumilio.
Landskapsbild och kulturmiljö
Detaljplanen är utformad så att ny bebyggelse och anläggningar anpassas efter topografi och
landskap. Stora delar av befintlig naturmark bevaras i detaljplanen och bedöms komma att utgöra
viktiga rekreationsområden för kommande bebyggelse.
Inom området finns sex kända fornlämningar. Fyra av dessa påverkas inte utav exploatering och
skyddas i detaljplanen genom att dem läggs ut som NATUR eller PARK. En fornlämning behöver

slutundersökas och tas bort för planerad bebyggelse. Ansökan kommer att lämnas in av kommunen
till Länsstyrelsen när detaljplanen har antagits. Den sista fornlämningen är i maj 2021 undersökt och
borttagen.
Lokalisering och resurshushållning
Det föreslagna planområdet innebär en förtätning av Svanesunds samhälle. Området ligger centralt
i anknytning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. En utbyggnad enligt planförslaget kan
således ses som god resurshushållning.
Klimat, luftföroreningar, buller och risk
Tillkommande bostäder kan i många fall innebära ökad biltrafik och därmed ökade luftföroreningar.
En positiv aspekt är att planområdet ligger inom Svanesunds samhälle vilket gör att både social och
kommersiell service nås till fots eller med cykel.
Uppvärmningen av nyuppförda hus föreslås lämpligen ske med energieffektiva värmepumpar som
eventuellt kompletteras med solvärme. Ett genomförande av planförslaget innebär således en
marginell påverkan på platsens luftkvalitet.
I den bullerutredning som har tagits fram beräknas riktvärdena inom planområdet inte överskridas
för samtliga framtida scenarios. Ljudnivåerna bedöms även minska om en broförbindelse byggs i
fram tiden.
Risker avseende radon, förorenad mark och farligt gods bedöms inte påverka
exploateringsmöjligheterna, se avsnittet Risker på sida 25.
Risk avseende skyfall och dagvattenhantering hanteras genom två uppsamlande anläggningar för
fördröjning och rening av dagvattnet.
Hygien
Inom detaljplaneområdet planläggs ett E-område för en återvinningsstation för förskolans
verksamhet.
Strandskydd
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet.

Rekreation och friluftsliv
Naturmarken inom och utanför planområdet tillgängliggörs i och med planförslaget och bedöms bli
en viktig resurs för den planerade förskolan samt för tillkommande bostäder. Allmänhetens
tillgänglighet till naturområdet säkerställs genom att det planläggs som allmän plats, NATUR i
anslutning till allmän väg.
I Svanesund finns också mycket uppskattade badplatser norr om färjeläget och i Halsområdet. Nära
färjeläget finns också en småbåtshamn.
Barnperspektiv

Förskolan är placerad i anknytning till befintlig och kommande bostadsbebyggelse och är samtidigt
centralt belägen i Svanesunds tätort. Förskolan är placerad vid gatans återvändsgränd för att
undvika biltrafik nära skolområdet. Förskolområdet nås genom gång- och cykelväg som är
separerad från fordonstrafik eller genom hämtning- och lämningszon för fordonstrafik för att öka
trafiksäkerheten. Skolbyggnaden och skolgården vänder sig mot naturmarken norrut som kan
nyttjas av förskolebarn för utomhuslek och utflykter. En lekfull gestaltning av miljön kring
förskolan uppmuntras.

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 med
planbestämmelser.

Från plansamrådet hösten 2021 beräknas inflyttning till bostäder kunna ske ca 5 år senare.
Utbyggnaden av området kan komma att ske etappvis. Takten på etapputbyggnaden kommer då att
styras i genomförandeavtal mellan kommun och exploatör.
Den beräknade tidplanen för antagandet av detaljplanen fram till bebyggelse och inflyttning i
området är:
Antagande av detaljplan
Markanvisning
Va-ledningar, Elledningar
Gator, belysning
Byggnation förskola
Byggnation bostäder
Inflyttning till bostäder

Q4 2022
Q1 2023
2022-2024
2022 -2024
2023-2024
2024-2025
2026

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”.

Markägare
Planområdet består av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun samt samfälld mark
Ängås S:2 och Gömme S:1. Kommunen ansöker om fastighetsreglering av dessa samhälligheter till
Svanesund 2:2 i samband med plangenomförandet.
Samfälligheten Ängås S:2 består av vägområde som delvis förvaltas av Centrala Svanesunds
Vägförening. Viss del av vägen är upplåten med vägrätt till Trafikverket. Gömme S:1 avser en bäck
som förvaltas av deltagande fastighetsägare.
Rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Markanvisningsavtal
Ett markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om att teckna ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller
markupplåtelse.
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder.
Kommunen förvärvade fastigheten Svanesund 7:64 av Stiftelsen Orustbostäder i syfte att genom
detaljplaneläggning av området ta fram byggrätter för bostäder. I samband med att kommunen
förvärvade fastigheten tecknades ett markanvisningsavtal som ger Stiftelsen Orustbostäder rätt att
någonstans inom fastigheten förhandla om att köpa tillbaka ett markområde som motsvarar max
2000 kvm/BTA när ny detaljplan vunnit laga kraft.
Genomförandeavtal
Genomförandeavtalet reglerar ansvar för kostnader och utförande i plangenomförandefrågor samt
fastighetsrättsliga åtgärder. Genomförandeavtalet ska reglera ansvars- och kostnadsfördelning
avseende utbyggnad av anläggningar inom allmän plats. Genomförandeavtalet ska även reglera vilka
fastighetsbildningsåtgärder som ska genomföras och hur kostnaderna för dessa ska fördelas.
Standard på anläggningar inom allmän plats ska regleras enligt utförd VA- och gatuutredning.
Innan detaljplanen vunnit laga kraft avser kommunen teckna ett tilläggsavtal med Stiftelsen
Orustbostäder för att låsa fast markanvisningen till ett lokaliserat delområde. Kommunen avser
efter att detaljplanen vunnit laga kraft gå ut med markanvisning på resterande delområden.

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 allmän plats upplåts
till gemensamhetsanläggning.

Allmän plats
Projektering och utbyggnad av vägar samt gång- och cykelvägar på allmän platsmark utförs av
exploatör/kommunen enligt figur 47. Vägen kommer att byggas ut etappvis. Kommunen kommer
att bygga ut den del av vägen som leder till förskolan. Resterande vägdel kommer att byggas ut av
exploatör efter markanvisning.
Exploatör ska ansvara för genomförandet och kostnader som är kopplat till planerad
bostadsbebyggelse och kommun för planerad förskola. Kommun och exploatör anordnar och
bekostar gatubelysning inom sina respektive områden. Efter färdigställande ska vägarna, exklusive
belysning, överlåtas utan ersättning till vägföreningen som förvaltas av Centrala Svanesunds
vägförening för framtida drift och underhåll. Belysning som exploatör anordnar inom allmän plats
ska överlåtas utan ersättning till kommunen för framtida drift och underhåll. Vägstandard,
kostnadsfördelning samt samordning av entreprenader kommer att regleras i genomförandeavtal.
Allmän platsmark betecknad NATUR ska i det södra planområdet iordningställas av kommunen
och i det norra av exploatör. Iordningställandet avser bergrensning av två bergsblock, flytt av vivel
samt anläggande av ett avskärande dike i planområdets västra del. Efter iordningställande ska
naturmarken upplåtas till Svanesund ga:1.

Svanesunds ga:1 som förvaltas av Centrala Svanesunds vägförening ansvarar delvis redan idag för
drift och underhåll av befintliga vägar och allmän plats inom planområdet. Samtliga fastigheter som
bildas inom planområdet ska anslutas till Centrala Svanesund vägförening.
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Tabell över ansvarsfördelningen på allmän plats
Användningsområde och
planbestämmelse

Genomförande

Driftsansvarig

GATA

Exploatör/
Kommun

Samfällighetsförening

Naturområde, NATUR

Kommun/Exploatör

Samfällighetsförening

Gatubelysning

Exploatör/ Kommun

Kommun

Va-ledningar

Kommun/ Exploatör

Kommun

Diken

Kommun/Exploatör

Samfällighetsförening

El

Ellevio

Ellevio

Tele

Nätleverantör

Nätleverantör

Fiber

Fiberleverantör

Fiberleverantör

Va- och dagvattenanläggningar
Vid utbyggnad av området kommer samtliga fastigheter att få kommunalt vatten och avlopp och
ingå i ett kommunalt verksamhetsområde där Orust kommun är huvudman. Ledningar förläggs till
största delen i gator och naturmark.

Exploatör ska bekosta och ansvara för utbyggnad av allmänna va- och dagvattenledningar och
anslutningar till Orust va-nät norr om förskolan. Va-systemet överlämnas sedan till Orust kommun
för drift och underhåll av va- och dagvattennätet. Kommunen ansvarar för va-och
dagvattenanläggningars utbyggnad på allmän plats fram till förskolan och ett fördröjningsmagasin
inom kvartersmark under förskolans parkering. Medfinansiering för dagvattenlösningar kommer att
regleras i genomförandeavtal med exploatörer. Kommunen ansvarar för framtida drift och skötsel
av anläggningarna.
I planens södra område bygger kommunen en fördröjningsdamm, med beteckning E1 på
plankartan, och ansvarar för framtida drift och skötsel. Medfinansiering för fördröjningsdammen
kommer att regleras i genomförandeavtal med exploatör.
Kvartersmark
Kommunen ska iordningställa området som har beteckningen S, Förskola på plankartan.
Iordningställandet ska omfatta byggnader, utemiljöer, parkering och ett underjordiskt
fördröjningsmagasin under parkeringen.
Kommunen avser att gå ut på markanvisning för övriga byggrätter inom kommunal mark.
Genomförandeavtal kommer att upprättas med exploatör för att säkerställa planens genomförande.
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.
Tabell över ansvarsfördelning på kvartersmark
Användningsområde och
planbestämmelse

Genomförande

Driftsansvarig

Bostäder, B

Exploatör

Fastighetsägare

Kontor, K

Exploatör

Fastighetsägare

Verksamheter, Z

Exploatör

Fastighetsägare

Samlingslokal, O1

Exploatör

Fastighetsägare

Förskola, S

Kommun

Kommun

Fördröjningsdamm för dagvatten,
E1

Kommun

Kommun

Transformatorstation, E2

Anläggningens ägare

Anläggningens ägare

Parkering, P

Kommun

Kommun

Va- och dagvatten

Respektive
fastighetsägare från en
anvisad
anslutningspunkt

Fastighetsägare

El och tele

Respektive
fastighetsägare

Fastighetsägare

Fiber

Respektive
fastighetsägare

Fastighetsägare

Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga
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.

Tabell över fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet
Svanesund 2:2

Ängås S:2

Gömme S:1

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Föreslagen detaljplan innebär att del av fastigheten Svanesund 2:2
planläggs för att möjliggöra nya bostäder och förskola. Områden som
planläggs som kvartersmark ska utgöra flera separata fastigheter som
bildas genom avstyckning. De delar som planläggs som allmän plats är
kvar i kommunens ägo men upplåts till Svanesund ga:1 genom ett
anläggningsbeslut.
Samfälligheten består av vägområde och ägs till största del av Orust
kommun. Vägområdet är upplåtet till Svanesund ga:1.
Kommunen ansöker om fastighetsreglering av Ängås S:2 till Svanesund
2:2 i samband med plangenomförandet.
Samfälligheten består av en bäck som går längs med östra delen av
planområdet och ligger inom naturmark. En mindre del av östra
planområdet kommer att avvattnas till bäcken. Samfälligheten ägs till
största del av Orust kommun.
Kommunen ansöker om fastighetsreglering av Gömme S:1 till
Svanesund 2:2 i samband med plangenomförandet.

Del av fastigheten Svanesund 2:2 som ägs av Orust kommun ligger inom allmän plats och ska
upplåtas till Svanesunds ga:1.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft och vägar samt va- och dagvattenanläggningar byggts ut i
erforderliga utsträckning, kan avstyckning för bostäder ske. Kommunen ansvarar för
genomförandet av fastighetsbildning för den fastighet som har beteckning S, förskola på
plankartan. Fastighetsbildning sker i en lantmäteriförrättning.

Planförslaget har enskilt huvudmannaskap, vilket betyder att del av Svanesund 2:2 som ägs av Orust
kommun och utgör allmän plats ska upplåtas till Svanesund ga:1. Del av befintliga vägar inom
planområdet är redan idag upplåtna till gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1 och förvaltas av
Centrala Svanesunds vägförening. Tillkommande anläggningar ska efter iordningställande överlåtas
till Svanesunds ga:1.

Naturmark som kommunen äger inom planområdet ska upplåtas till Svanesunds ga:1.

Området ansluts till Färjevägen via en ny lokalgata och en ny korsning 50 m öster om korsningen
mellan Färjevägen och Kaprifolvägen. Den nya lokalgatan korsar Almyrevägen i skärning för att
kunna ansluta till Färjevägen. Detta innebär att Almyrevägen kommer behöva sänkas ca 1.4 m för
att kunna anslutas till den nya lokalgatan.
Befintlig fyrvägskorsning mellan Färjevägen/Kaprifolvägen/Alemyrevägen byggs om och
anslutning till Färjevägen stängs. Boende på Ekebovägen kommer behöva använda den nya
korsningen för att nå Färjevägen. För att inte belasta Almyrevägen kommer kommunen att bekosta
och ordna skyltning för genomfartsförbud.
Kommunen/Exploatör ska svara för anläggandet av allmänna gator inom planområdet. Efter
utbyggnation och godkänd besiktning ska vägarna förvaltas gemensamt av fastighetsägarna genom
en omprövning av den befintliga gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1.
Vägarnas bredd är anpassade för räddnings- och renhållningsfordon. Gatorna ska utformas efter
Va- och gatuutredningen.

För anläggande av p-plats inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare.

Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för va. Va-nätet kommer att byggas ut
etappvis. Kommunen ansvarar för att bygga ut den del av va-nätet som leder fram till förskolan.
Resterande va-nät planeras att byggas ut av exploatör efter genomförd markanvisning. Efter
utbyggnation ska va-ledningarna överlämnas till kommunen utan kostnad.
Anslutningspunkter för vatten och avlopp upprättas i varje fastighets omedelbara närhet. Avgifter
för anslutning av fastigheterna debiteras i enlighet med vid tidpunkten gällande taxor.

Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten där utbyggnad av
dagvattenledningar sker samtidigt som anläggandet för va-nätet.
Respektive fastighetsägare ansvarar för avvattning inom den egna fastigheten, och
samfällighetsföreningen ansvarar för avvattning inom allmän platsmark. Va-huvudmannen ansvarar
för avledning av överskottsvattnet från fastighet eller allmän platsmark till recipient.

Kommunen ska svara för anläggandet av gatubelysning på allmänna platser inom planens södra
område. Resterande gatubelysning på allmän plats ska byggas ut av exploatör efter markanvisning.
Kommunen ska efter utbyggnad ansvara för drift och underhåll.

Utbyggnad och anslutning av el-, tele- och fiber-försörjning sker i samråd med nätägarna.
Fastighetsägaren ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning.
Flytt av befintliga ledningar som föranleds av exploatering bekostas av exploatören.

För två områden på naturmark måste säkring mot bergras utföras innan berörda områden på
kvartersmark får tas i anspråk för bebyggelse. Det ankommer på de aktörer som ska bebygga
berörda områden att genomföra och bekosta detta. Nordväst om förskolan genomför och bekostar
kommunen bergrensningen.
Bergrensningen ska utföras av entreprenör med bergteknisk kompetens. Berörda områden ska efter
att säkring utförts besiktigas av bergteknisk expertis innan utbyggnad kan påbörjas. Exploatörens
åtagande i detta avseende regleras i genomförandeavtal. I genomförandeavtal ges exploatören rätt
att utföra erforderliga åtgärder inom mark som ägs av kommunen.

Kommunens kostnader för planen utgörs av kostnader för planläggning samt utbyggnad av
förskola och del av gata med tillhörande belysning samt va- och dagvattenanläggningar.
Kommunen ska även stå för kostnaderna för borttagning av kvarvarande fornlämning, Långelanda
84:1/L1968:731. Inom naturmark ska kommunen bekosta bergrensning nordväst om förskolan.
Kommunen får löpande kostnader för drift och underhåll av va-anläggningar.
Kommunen erhåller inkomster i form av anläggningsavgifter för vatten- och avlopp enligt vid varje
tidpunkt gällande va-taxa. Kommunen förväntas få intäkter vid försäljning av mark efter
genomförda markanvisningar.

Kommunen ansöker om omprövning av gemensamhetsanläggningen Svanesund ga:1 avseende
införlivande av anläggningar inom allmän plats. Förrättningskostnaden fördelas mellan kommunen
och exploatör, vilket regleras i genomförandeavtalet.
Kommunen ansöker och bekostar fastighetsreglering där samfälligheterna inom planområdet
upplöses.
Exploatörer står för förrättningskostnader vid avstyckning för tomter för bostäder.

Detaljplanen har tagits fram av tjänstepersoner på Orust kommun.
Rickard Karlsson, planchef
Sofia Jonasson, planarkitekt
Nina Hansson, Mark- och exploateringschef
Linda Drottz, Mark- och exploateringsingenjör

Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 24 mars 2022 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun
Diarienummer KS/2020:1492

Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 11
oktober - 1 november 2021. Ett digitalt samrådsmöte avhölls den 18 oktober kl. 18:00.
Under samrådet har det inkommit 13 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och
kommenteras i denna samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under
samrådsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av
synpunkterna.
Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text.
Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv.
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Länsstyrelsen pekar i sitt yttrande främst på oklarheter i planhandlingarna gällande geoteknik,
buller, skyfallshantering och risk avseende farligt gods. Synpunkterna har föranlett att
planhandlingarna har förtydligats och kompletterats. Statens Geotekniska Institut beskriver också
ett antal oklarheter i planhandlingarna och bilagda utredningar som kompletterats. Trafikverket
pekar i sitt yttrande på oklarheter och ett antal synpunkter på gatuförslaget och hur det ansluter till
Trafikverkets Färjevägen. De frågetecken som Trafikverket tar upp har undersökts och besvarats i
planhandlingarna och samrådsredogörelsen. Synpunkten har medfört ett justerat gatuförslag.
Vattenfall Eldistribution AB, Skanova AB och Ellevio har inga erinringar på planförslaget men
inkommer med upplysningar som noteras och/eller beaktas i planförslaget.
Ett antal privatpersoner med fastigheter i nära anslutning till planområdet har inkommit med
synpunkter främst på hur planförslaget kan komma att påverka deras fastighet. Synpunkterna
besvaras i samrådsredogörelsen och har så långt det bedömts möjligt beaktats i
granskningsförslaget.
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Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, företag och föreningar, kända sakägare och sist
andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från företag,
föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats.
Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form.
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Yttrande nummer 1.6
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att frågor som kan innebära att bebyggelsen blir olämplig för människors hälsa måste
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall
prövas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen befarar inte att:





Riksintresse kommer att skadas påtagligt
Mellankommunal samordning blir olämplig.
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Länsstyrelsen befarar dock att nedanstående prövningsgrund kan komma att påverkas negativt och
därav behöver justeras och kompletteras inför granskingskedet.


Bebyggelse riskerar bli olämplig för människors hälsa och säkerhet, geoteknik, buller,
skyfall och farligt gods.

Hälsa och säkerhet
Geoteknik
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till statens geotekniska instituts yttrande.
Kommentar: Se y ttrande o ch svar på SGI:s yttrande på sida 10.
Buller
Området har tidigare varit föremål för planprogram där Länsstyrelsens yttrade sig enligt följande
”Ur hälsosynpunkt är det viktigt att bostadsområden är så tysta som möjligt så Länsstyrelsen delar
kommunens plan att inte förtäta byggnationen nära Färjevägen så länge som den utgör en
genomfartsled.”
I den aktuella detaljplanen för norra området anser Länsstyrelsen att bullerutredningen behöver
kompletteras för att visa hur bullersituationen är i planens södra del, i område för bostäder närmast
Färjevägen. Enligt bullerutredningen ligger bullernivåerna för ekvivalent ljudnivå nära 60 dBA. De
planerade byggnaderna i området nära Färjevägen saknas i den bifogade bullerutredningen. Det
behöver utredas om det behövs skyddsåtgärder eller planbestämmelser för dessa bostäder.
Kommentar: Den ekviv alenta ljudniv ån för föreslaget område för bostadsbebyggelse ligger
som högst inom 50 -55 dB. Planbeskrivningen har ko mplet terats med kartbilaga som
illustrerar tillkommande bebyggelse och ekviv alent ljudnivå samt med bedömning och råd
gällande utförande. Inga särskilda åtgärder på bostadsbebyggelse bedöms krävas.
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I utredningen föreslogs bebyggelse närmre Färjevägen, men har utgått från detaljplanen som
alltså håller ett större avstånd från Färjevägen.
Skyfall
Kommunen behöver tydligare redovisa vilka åtgärder som krävs för att konsekvenserna vid ett
skyfall ska bli acceptabla. I planbeskrivningen står att risk avseende skyfall och dagvattenhantering
hanteras genom två uppsamlande anläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet. I övrigt
nämns inte skyfall i planbeskrivningen eller plankartan. I VA- och gatuutredningen, där även skyfall
ingår, nämns åtgärder som höjdsättning, avskärande diken och anläggningar för fördröjning för att
hantera konsekvenserna av ett skyfall. Nödvändiga åtgärder behöver arbetas in i planbeskrivning
och vid behov regleras på plankartan. Om det t.ex. är en förutsättning att det finns en
fördröjningsanläggning med en viss volym eller ett dike på en specifik plats så behöver dessa
säkerställas på plankartan. Se även Dagvatten/markavattning.
Kommentar: Planbeskrivningen har förty dligats gällande åtgärder för sky fall och
dagvattenhantering . Plankartan har kompletterats med bestämmelser för dagvattenmagasin.
Farligt gods
Kommunen har tagit fram en riskutredning som beskriver riskerna utifrån transporter med farligt
gods, drivmedelsstation och Solaster AB. Länsstyrelsen instämmer i att drivmedelsstationen inte
påverkar området. Av riskutredningen framgår att de begränsade transporterna till Solaster AB inte
heller bedöms utgöra någon risk för det planerade området. Samtidigt står att transporter kan ske
dagligen och att de ibland kommer med färjan. Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver
förtydliga varför slutsatsen ändå blir att transporterna inte utgör någon risk för det planerade
området.
Länsstyrelsen vill poängtera att vi i detta ärende inte har tagit ställning till de delar av
riskutredningen som rör ny väg och broförbindelse och eventuell klassning av denna som
transportled för farligt gods. Riskutredningen hänvisar på flera ställen till Riktsam. I Västra
Götaland gäller Länsstyrelsens riskpolicy och inte Riktsam.
Kommentar: Solaster AB för ingen statistik på vilken färdv äg transporterna väljer men
uppger (2022) att man i huvudsak kör via länsv äg 160 . Uppskattningsvis ca ¾ väljer
länsväg 160. Transport via färjan med farligt go ds måste anmälas i förv äg. Färjerederiet
uppger (2022) att fär jan beträds med farligt gods 1 -2 gånger i veckan, v arav det till största
del är diesel till tankstationen . Trots att ingen exakt uppgift om antal transporter genom
samhället finns har Sweco Environment AB bedömt att risken för en farligt go ds olycka
med efterföljande pölbrand vara mycket liten och att ingen anpassning bedöms behöver göras
av planförslaget. Kommunen delar Sweco Enviro nment ABs bedömning.
Om det trots allt skulle ske en olycka med pö lbrand finns ingen risk för spridning mot det
aktuella planområdet då infart och hela planområdet lutar uppåt från Färjevägen .
Kommunen tar med sig till framtida riskutredningsbeställningar att Länsstyrelsens
riskpolicy ska användas o ch inte Riktsam.
Råd enligt PBL och MB
Trafikverket
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet.
Kommentar: Se y ttrande o ch svar på Trafikverkets y ttrande på sida 12.
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Dagvatten/markavvattning
Kommunen behöver säkerställa volym/area i plankartan för dagvattnet, och även markera i vilka
områden underjordiska magasin är planerat. Förutsatt de föreslagna fördröjning och
reningsåtgärder som finns föreslagna utförs så kommer genomförandet av planen inte att försämra
statusen eller försvåra uppnåendet av god status i vattenförekomsten.
Anläggandet av avskärande diken för att skydda mot vatten samt att avvattna naturmarken är att
betrakta som markavvattning.
Enligt miljöbalkens definition 11 kap. 2§, 2 andra stycket ” markavvattning: en åtgärd som utförs
för att avvattna mark, när det inte är fråga om avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller
tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet är att varaktigt öka en fastighets
lämplighet för ett visst ändamål.”
Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Om
syftet är att permanent ändra markens lämplighet för ett ändamål, som tillexempel för odling,
bebyggelse eller torvtäkt, räknas det som markavvattning. Det är effekten av markavvattningen som
ska vara varaktig.
Markavvattning är förbjudet i Västra Götaland vilket innebär att man måste söka dispens från
förbudet, vilket görs hos Länsstyrelsen. Ansökan kan göras till Länsstyrelsen om alla deltagare är
sökande. Om det är påverkan på enskilda intressen eller att det framkommer ersättningsanspråk får
ansökan göras till Mark-och miljödomstolen.
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas så att de framgår att d e föreslagna åtgärderna
för fördrö jning o ch rening planeras att utföras. Plankartan kompletteras med en
bestämmelse om de fördröjningsm agasin som krävs fö r planens genomförande. Orust kommun
kommer att anlägga dagvattendammen i samband med uppförandet av förskolan.
I Norconsults VA- och g atuutredning föreslås diken och kantsten att anläggas för att
avleda ytligt dagvatten so m annars riskeras att ansamlas invid byggnaden , v ilket inte
innebär en försämring av möjligheten för infiltration till grundv att net ov anför eller nedanför
dikena. Miljöbalkslagstiftningen bedöms inte v ara tilläm pbar i detta fall, utan kommunen
anser att Naturv årdsverkets vägledning och förtydligande angående markavvattning ska
anv ändas i stället: ”Vallar eller andra åtgärder som är till för att skydda mot ytligt
rinnande v atten i samband med regn, snösm ältning eller avverkningar uppström s bör inte
anses vara markavvattning”. Sy ftet med dikena är alltså att förebygga olägenheter inom
planområdet till följd av dagvatten (tillfälliga f lö den av regnv atten, smältv atten och
spolvatten samt framträng ande grundvatten) genom att sådant vatten avleds i dikena.
Eftersom av ledningen ino m detaljplanen inte enbart görs för en viss eller vissa fastigheters
räkning är det per definition avlo ppsv atte n som avses (9 kap 2 § p 3 miljöbalken).
Avledande av avlo ppsv atten omfattas inte av markavvattningsbestämmelserna eftersom
avloppsvatten uttryckligen har undantagits i definitionen av markavvattning i 11 kap 2 §
miljöbalken. Kommunen har på grund av detta gjort bedömningen att det v atten som avleds
genom dikena definitio nsmässigt är avloppsv atten och att verksamheten att utfö ra och hålla
dikena därmed inte kan v ara m arkavv attning.
Kommunen kommer dock att lämna in en anmälan o m vattenverksamhet för a nläggning av
dagvattendammen och dagvattenmagasinet .
Natur
Det finns alléer och stenmurar inom området. De är värdefulla för den biologiska mångfalden och
bör bevaras i möjligaste mån. Likaså gäller för den spärrgreniga eken och askträden.
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Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön (7 kap. 11 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får vi ge dispens från förbudet i
det enskilda fallet.
Inventering har gjorts av sandkrassing samt vivel och där föreslås kompensationsåtgärder.
Kommunen bör ta hjälp av botaniskt sakkunnig.
Kommentar: Kommunen delar bedömningen vilket är beskrivet i planbeskriv ningen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljö
Området för detaljplan Svanesund centrum, norra har omfattats av arkeologisk utredning och
arkeologiska förundersökningar under den pågående planprocessen. Planbeskrivningens
redogörelse för ingående fornlämningar och deras fortsatta hantering är korrekt.
Länsstyrelsen bedömer att planerad användning av planområdet har tagit hänsyn till aktuella
kvarliggande fornlämningar då samtliga ligger nu inom allmän plats Natur. Frånsett L1968:731
Boplats.
L1968:731 Boplats kommer i konflikt med delområde för planerade bostäder. Om detta har
kommunen haft samråd med Länsstyrelsen, där Länsstyrelsen har öppnat för undersökning och
borttagande. Därav har det genomförts en arkeologisk förundersökning som led i borttagande,
vilket har resulterat i ett gott planeringsunderlag för en arkeologisk undersökning som ett sista steg.
För att initiera ett borttagande av L1968:731 Boplats behöver kommunen inkomma med en
ansökan om ingrepp i fornlämning. Länsstyrelsens beslut om arkeologisk undersökning kommer tas
först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Anledningen till detta är att inte riskera ett onödigt
borttagande i det fall detaljplanen inte realiseras.
Vad gäller fornlämningsområden och landskapsbild. Flerbostadshus på höjden beskrivs bli fem
våningar högt. Risk finns att denna höjd medför ett dominerande inslag i landskapsbilden och även
bryta siktlinjer för gravmiljöerna i krönläge, det vill säga L1968:434, Stensättning, L1968:1016
Stenkammargrav, L1968:1017 Stensättning.
Länsstyrelsen efterlyser fotomontage, med vypunkter från de aktuella fornlämningarna, för att
bättre kunna bedöma byggnadernas visuella påverkan på dessa kulturmiljöer. Notera att
kommunens plan- och illustrationskartor förekommer ett felaktigt fornlämnings-R. Se höjden, SÖdelen av området, vid höjdvärdet +34,73.
Kommentar: Ansökan o m ingrepp i fornlämning kommer att lämnas in efter antagen
detaljplan av kommunen o ch explo atör (regleras då i explo ateringsavtal) .
Fotomontage har tagits fram vilket visade att samrådsförslagets högsta tillåtna höjd på
byggnader skym de horisontlinjen från fornlämning L1968:1017. Därför har den högsta
tillåtna nockhöjden sänkts från 17,5 m till 15 m i plankartan för att inte överstiga
krönläget. Bebyggelsen bedöms med justeringen inte skada kulturmiljön kring
fornlämningarna.
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Figur 1 Fotomontage från vy L1968:1016, samrådsförslag

Figur 3 Fotomontage från vy L1968:1016, granskningsförslag

Figur 2 Fotomontage från vy L1968:1017, samrådsförslag

Figur 4 Fotomontage från vy L1968:1017, granskningsförslag

Figur 5 Foto taget med vy ungefär från L1968:1017

Grundkartan har ajourförts och rättat till felaktig fornlämnings -R som inte ligger i
fornsök.
Jordbruksmark
Kommunen har bedömt att jordbruksmarken i planområdet inte är brukningsvärd. Därmed så
hindrar inte 3 kap 4 § miljöbalken att jordbruksmarken tas i anspråk för annat ändamål än
jordbruksproduktion.
Kommentar: Noter as.
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen.
PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. En
översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer saknas vilket gör det svårt att bedöma föreslagna
åtgärder från miljösynpunkt.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats efter synpunkten .
Behovsbedömning
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Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver
inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Kommentar: Noteras.
Yttrande nummer 1.6 (bilaga)
Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet samt
risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § i PEL anser SGI att
geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i
planskedet.
Stabiliteten för planområdet har utretts i [PM Geoteknik]. Baserat på utförda
släntstabilitetsberäkningar bedöms stabiliteten vara tillfredsställande för befintliga och planerade
förhållanden. I planområdets norra del tillåts byggnader med nockhöjden 17,5 m. Kvartersmarken
angränsar till en slänt i nord-sydlig riktning som enligt SGU:s ytjordartskarta utgörs av postglacial
sand i sin övre del och av glacial lera i sin nedre del. SGI efterfrågar ett klarläggande av stabiliteten i
denna slänt för befintlig och planerade förhållanden, vilket inkluderar både byggnadernas som
lokalgatans stabilitet m.h.t. till möjliga maximala mark och trafiklaster.
Östra och västra delarna av planområdet anges i [PM Geoteknik] utgöras av berg i dagen. SGI anser
att berg i dagen samt tunna jorddjup ovan berg ska karteras så att gränsen mellan berg och
(mäktigare) jordlager blir verifierad. Gränsen mellan jord- och bergområden påverkar
stabilitetsbedömningen för planområdet i norr och i öster mot vattendraget. Om det finns
jordslänter mellan kvartersmarken och vattendraget anser SGI att stabiliteten för slänterna behöver
klarläggas.
SGI anser att risken för blockutfall ska klarläggas av bergteknisk sakkunnig med avseende på
bergslänters stabilitet samt eventuell förekomst av lösa block i terräng. Även block som finns
utanför planområdet men som riskerar att falla innanför planområdet behöver beaktas.
Kommentar: Den geotekniska utredningen har kompletterats med förty dliganden gällande
stabiliteten i nämnd slänt. I samrådsunderlaget ingick av misstag inte det bergtekniska PM
som tagits fram för plano mrådet. Utredningens reko mmendationer har arbetats in i
granskningsförslaget och biläggs granskningshandlingarna.
Yttrande nummer 1.7
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Genomförandetid bör anges i anslutning till planbestämmelserna
Planens genomförandetid framgår inte av plankartan, vilket det bör göra på grund av följande skäl.
Vid framtagande av detaljplaner som följer Boverkets föreskrifter respektive allmänna råd BFS
2020:5 respektive 2020:6 behandlas genomförandetid inte som en planbestämmelse. Det anges
dock i konsekvensutredningen till BFS 2020:6 på s. 24. ”Genomförandetiden är inte en
planbestämmelse men informationen om vilken genomförandetid som gäller behöver tydligt framgå
av detaljplanens redovisning. Genomförandetiden kan därför, trots att det inte är någon
planbestämmelse, redovisas under en egen rubrik i listan med planbestämmelser.” Boverket föreslår
i det allmänna rådet, avsnitt 2.1, att rubriken ovanför texten om genomförandetiden ska vara
”Genomförandetid”.
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Kommentar: Detaljplanen tas fram enligt BFS 2020:5 -6 v ilken kommunen tolkade som att
genomförandetiden inte längre kunde redo visas på plankartan. Sy npunkten noteras och
justeras till granskning - o ch antagandehandlingar.
Markägoförhållanden - samfälligheter
Under rubriken Markägoförhållanden på sidan 7 samt Markägare på sidan 38 i planbeskrivningen
redovisas inte att planområdet även omfattar del av Gömme s:1, där det inte är utrett vilka som är
delägare i samfälligheten.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med uppgiften.
Rapportera in förbättringar av gränskvalitet
Lantmäteriet konstaterar att kommunen förefaller ha gjort inmätningar av gränspunkterna kring
Svanesund 2:103 som angränsar till planområdet. De aktuella gränspunkterna finns inte
uppdaterade i den digitala registerkartan.
Planområdesgränsen sammanfaller vidare med gränsen mot Svanesund 7:3 som i digitala
registerkartan har en mätningsnoggrannhet på 0,25 meter, vilket är lämpligt att förbättra. Har även
denna gräns kvalitetsförbättrats?
Det är av stor vikt att förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i
samhällsbyggnadsprocessen bland annat vid framtida fastighetsbildning. I HMK – Digital
grundkarta finns en tydlig rekommendation om att så ska ske. Om det är oklart hur detta ska gå till,
tag gärna kontakt med Lantmäteriets geodatasamordnare.
Kommentar: Gränspunkterna har eft er synpunkten skickats in till den digitala
registerkartan.
Svanesund 7:3s v ästra gräns bedöms inte kunna kvalitetssäkras med större
mätningsnoggrannhet än 0,25 m. Redovisning av gränsen mot Sv anesund 7:3 redovisas efter
synpunkten med en högre o säkerhet.
Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om
innehållet.
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar, redan i
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt
eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15
och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna.
Kommentar: Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling gav den 11 oktober 2021
förvaltningen i uppdrag att markanvisning ska sk e först efter antagen detaljplan.
Genomförandebeskriv ningen har kompletterats med avtalens huvudsakliga innehåll.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
I tabellen över fastighetsrättsliga konsekvenser på sidan 41 i planbeskrivningen saknas redovisning
av på vilket sätt de samfälligheter – Ängås s:2 och Gömme s:1 påverkas av plangenomförandet.
Kommentar: Planbeskrivningen har ko mpletterats efter synpunkten.
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Omdragning av alemyrsvägen?
Av dokumentet illustrationsplan förefaller det som att anslutningen till Alemyrsvägen innebär att
den ledas in genom planområdet. Det framgår dock inte så tydligt i övrigt av planbeskrivningen hur
Alemyrsvägen påverkas. Detta bör framgå av planbeskrivningen och det bör även finnas någon
skrivning om att Svanesund ga:1 ska omprövas på det sätt som är aktuellt.
Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivning har förtydligats avseende omdragning av
Almyrevägen och omprövning av gemensamhetsanläggningen .
Delar av planen som bör förbättras
Inga administrativa gränser eller bestämmelser
Av den trevliga beskrivningen under rubriken Plankarta på sidan 28 i planbeskrivningen framgår att
det kan finnas administrativa gränser och bestämmelser. Under förutsättning att planen tas fram
enligt BFS 2020:5-6 finns det inte längre några administrativa bestämmelser. Vad gäller
administrativa gränser kan samma manér användas, men kallas numera sekundär egenskapsgräns. Se
gärna informationen på Boverkets PBL kunskapsbanken. Beskrivningen bör uppdateras.
Kommentar: Planbeskrivningen innehöll en äldre text som inte längre är aktuell.
Planbeskrivningen justeras efter sy npunkten. Detaljplanen tas fram enligt BFS 2020:5 -6.
Skyddsbestämmelse saknas i plankartan
I planbeskrivningen redovisas på sidan 31 en förklaring kring syftet med en skyddsbestämmelse
med beteckningen q1. Denna bestämmelse finns inte med i plankartan.
Kommentar: Planbeskrivningen justeras efter synpunkten.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
Områden utan prickmark
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att två långsmala egenskapsområden som ligger i
utkanten av kvartersmark förefaller sakna beteckningen prickmark (se röda pilar i utdrag ur
plankartan). Om detta inte är avsiktligt behöver det förstås åtgärdas.
Kommentar: Utskriften från dwg till pdf justeras så att prickmarken ty dligare syns i
kartan.
Förväxling av beteckningar i illustrationsplane n
I dokumentet Illustrationsplan verkar en förväxling av de gröna färgerna ha skett i
teckenförklaringen. I kartan är kvartersmarken mörkt grön, medan av teckenförklaringen framgår
att kvartersmark är ljust grön. För naturmark gäller det omvända förhållandet.
Kommentar: Illustrationsplanen justeras efter synpunkten .
Yttrande nummer 1.5
Trafikalstring
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Trafikverket har tagit del av bifogad trafikutredning. Planförslaget behöver kompletteras med
uppgifter om hur den ökade trafikalstringen bedöms påverka det statliga vägnätet. Utredningen ska
utgå från prognosår 2040.
Planförslaget bör kompletteras med konsekvenser för Svanesunds färjeled. Trafikverket vill
informera om att det finns begränsade möjligheter för kapaciteten för Svanesundsleden vilket
planupprättarna ska förhålla sig till.
Kommentar: Den totala trafikalstringen från explo ateringen bedöms bli Å DT 823 f/d
varav antalet bilresor knutna till förskolan förv äntas vara ÅDT 416 f/d , alltså netto ca
400 f/d ytterligare bilreso r som belastar Färjevägen.
Generellt i Orust kommun pendlar ca 40 % av befolkningen i arbetsför ålder ut från
kommunen till sitt arbete. Merparten som pendlar från Svanesund till annan kommun antas
ta v ägen över färjan varför man kan anta att nya bo städer inom området kommer öka
belastningen på färjan , vilket i sin tur kan påverka köerna till färjan under rusnings tider .
Kommunen bedömer trots det att konsekvensen av nya bostäder inom detaljplan för
Svanesund centrum norra och Svanesund centrum sö dra är go dtagbar. För att mildra
konsekvenserna av längre köer arbetar kommunen fö r en bussförbindelse från Svanesund till
Stenungsund och vidare m ot Göteborg samt att färjan skulle kunna köra direkttrafik under
längre perioder, om behovet senare uppstår.
Väganslutning
Enligt planförslaget ska en väg från planområdet anslutas direkt till befintlig anslutning mot väg
770. Trafikverket bedömer att befintlig fyrvägskorsning med lokal parallellgata i dagsläget innebär
en komplicerad trafiksituation och att föreslagen åtgärd med ökad trafik till och från området
innebär att situationen förvärras ytterligare. Trafikverket råder emot etablering av fyrvägskorsning.
En fyrvägskorsning med mer än 100 inkommande fordon (ÅDT-Dim) på minst belastade
sekundärväg bör av trafiksäkerhetsskäl normalt delas upp i två förskjutna 3-vägskorsningar.
Kommunen bör se över den föreslagna vägutformningen.
För ny eller ändrad anslutning till väg 770 ska kommunen upprätta ett anslutningsärende. Detta
görs på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokanom-anslutning-till-allman-vag/
Kommentar: Gatuförslaget har efter dialog med Trafikverket justerats så att den befintliga
korsningen stängs och planområdet samt befintliga bostäder på Ekebovägen nås genom en ny
infart, ca 50 m öster om den befintliga fyrvägskorsningen. Fyrvägskorsning en delas upp i
två förskjutna 3 -v ägskorsning ar .
Ett ärende för ändrad anslutning har upprättats.
Buller
Trafikverket har tagit del av bifogad bullerutredning och förutsätter att kommunen beaktar de
åtgärdsförslag som presenteras i utredningen för att säkerställa att bullerriktvärdena inte överstiger
kraven enligt bullerförordningen (SFS 2015:216).
Kommentar: Inom planområdet föreslås ingen bebyggelse inom områden s om riskerar
överstiga 55 dBA.
Geoteknik
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Trafikverket noterar att en geoteknisk utredning har tagits fram och att det i den framgår att
sydvästra delen av planområdet utgörs av sättningsbenägen lera. I utredningen föreslås
stabilitetshöjande åtgärder för att motverka sättningar.
Trafikverket förutsätter att det i det fortsatta plan- och projekteringsarbetet säkerställs att den
tillkommande bebyggelsen inte medför sättningar, stabilitetsförändringar eller liknande som kan
komma att påverka väg 770 negativt.
Kommentar: Noteras och beaktas.
Dagvatten och skyfall
Enligt bifogad dagvattenutredning redovisas avrinningsvägar varav två stycken som leds under väg
770. Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte påverkar
Trafikverkets dike på något sätt. Väg 770 är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar
inte emot vatten från andra verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av
dagvatten är dimensionerade för vägens behov och inte för exploatering i dess närhet. Det behöver
redovisas och tydliggöras att planförslaget inte innebär ökade vattenflöden till diken och trummor
tillhörande väg 770.
Kommentar: Nya dagvattenledningar och anläggningar kommer utföras för dagvatten från
planområdet. Dessa kommer därefter ledas till det kommunala dagvattennätet.
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Yttrande nummer 1.1
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall har inget att erinra.
Kommentar: Noteras.
Yttrande nummer 1.2
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar
åtgärden även bekostar den.
Kommentar: Noteras.
Yttrande nummer 1.12
Ellevio har en luftledning inom planområdet som berörs av planförslaget och förutsätter att
ledningen får vara kvar i sitt läge på allmän plats och kvartersmark.
För att elförsörja området har två områden reserverats för transformatorstationer (nätstationer).
Ellevio förutsätter att nya ledningar får placeras i allmän plats.
Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde, detta kan
utgöras av E-område. Förutom arbetsområdet krävs ytterligare tre meter byggnadsfritt område,
totalt sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom den femmeterszonen får inga byggnadsdelar
finnas, detta med anledning av brandrisk. De ytterligare tre metrarna, från arbetsområdet, kan
utgöras av E-område, prickad mark eller allmänplats som inte ska bebyggas.
Ellevio ser positivt att nätstationen placeras inom parkeringsytan vid skolan. Ingen parkeringsplats
får anordnas i direkt anslutning till nätstationen utan här behöver det vara ett två meter fritt
område. Parkeringsplats kan anordnas två meter från nätstation.
I samband med byggnationen av området vill Ellevio vara en del i exploateringen och samförlägga
våra kablar med byggherren. Ellevio uppmanar att kontakt tas i ett tidigt skede i projekteringen och
eventuell upphandling för samförläggningsfrågor.
Kommentar: Befintlig luftledni ng får enligt planförslaget ligga kvar. Angiv na avstånd
beaktas i planförslaget .
Yttrande nummer 1.11
Västtrafik ser positivt på att planen medger en utbyggnad av bostäder och förskola i nära anslutning
till befintlig kollektivtrafik. Genom att utveckla bostäder och verksamheter i lägen som dessa ges
förutsättningar för hållbara persontransporter. Svanesund som är en av kommunens större tätorter
ligger utmed ett lokalt kollektivtrafikstråk. Förbindelser med kollektivtrafik finns, precis som
beskrivs i planprogrammet, till både centralorten Henån och till det regionala kollektivtrafikstråket
utmed v 160. Tätorten är även kopplad, genom anslutning via färjan, till det lokala
kollektivtrafikstråket inom Stenungsunds kommun på fastlandssidan. Det är positivt att Orust
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kommun planerar för en utbyggd cykelinfrastruktur inom Svanesunds samhälle. Trygga och tydliga
gång- och cykelstråk ökar kvalitén även på kollektivtrafikresan då gång-/cykellänk ofta är en del av
reskedjan och ökar möjligheten att ta sig trafiksäkert till hållplats. Västtrafik har inget att erinra mot
planförslaget.
Kommentar: Kommunen instämmer och noterar yttrandet.
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Yttrande nummer 1.3
Undertecknad ser en risk att Almyrevägen kommer användas som infart till det nya bostadsområdet
istället för den föreslagna in och utfarten från Färjevägen. Undertecknad anser att det bör övervägas
att bygga farthinder för att minska antalet bilförare som tar Almyrevägen som genväg.
Undertecknad anser att Almyrevägen inte är anpassad för en ökande trafikmängd.
Undertecknad föreslår att Almyrevägen ska fortsätta ligga parallellt med Färjevägen eftersom det är
en populär gång- och cykelväg för barn på väg till skola och fritidsaktiviteter.
Undertecknad undrar vem som kommer att ha ansvar för underhållet av den föreslagna
dagvattendammen och menar att det är viktigt att dammen utformas på ett sådant sätt att den är
tillgänglig för underhåll för att inte bli ett tillhåll för mygg och andra insekter som kan skapa obehag
för de närmast boende.
Undertecknad önskar att den radhuslänga som föreslås i det sydöstra planområdet planeras så att
insyn och skuggning minimeras för rubricerad fastighet.
Kommentar: Kommunen kommer att sky lta om geno mfartsförbud från den nya infarten mot
Almyrevägen och vid korsningen Almyrev ägen/Bäckvägen för att förhindra genomfart .
Skulle det trots skyltning uppstå pro blematik med fö rbipasserande fordon finns ytterligare
åtgärder att införa. Fastig hetsäg aren kan då kontakta kommunen.
Kommunen ser liksom undertecknad positivt på ett gång - och cykeltrafik parallellt med
Färjevägen och justerar planförslaget så att Almyrev ägen ligger kv ar i befintligt läge.
Vägens höjd kommer att anpassas till en ny infart.
VA-huvudmannen kommer att ansvara för underhållet av dagvattendammen, som flyttats
västerut i granskningsförslaget.
Planförslaget har justerats och innebär ett ökat avstånd mellan ny bebyggelse o ch aktuell
fastighet.
Yttrande nummer 1.10
Undertecknad ser positivt till att Svanesund utvecklas som ort men har ett antal synpunkter på
planförslaget.
Risker
Undertecknad ställer sig frågande till en formulering i planbeskrivningen ”det föreligger ingen risk
för påverkan av stigande vatten, varken inom planområdet, Svanesunds centrum eller på
tillfartsvägar.” och redogör för exempel där närområden påverkats av extrema skyfall vilka har
påverkat infrastruktur, byggnader och anläggningar. Undertecknad kan inte acceptera nuvarande
formulering i planbeskrivning och önskar att kommunen utreder frågan gällande risker.
Kommentar: Skrivelsen so m undertecknad refererar till i planbeskrivningen behandlar
risken avseende planområdets påverkan vid stigande havsvatten. Frågan om påverkan v id
skyfall har utretts och beskrivs under rubriken ”Dagvatten” i planbeskrivningen.
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Ianspråktagande av jordbruksmark
Undertecknad beskriver att uppgiften om att del av planområdet inte har brukats för jordbruk är
felaktig och menar att marken har använts för betesmark senast i år.
Kommentar: Kommunen har sedan förv ärv av m arken inte arrenderat ut ytan för betesm ark
eller ensilage .
Trafik på Färjevägen
Undertecknad beskriver rådande problematik kring Färjevägen avseende säkerhet och ljudnivåer
samt att lösningen ofta beskrivs genom en ny broförbindelse. Undertecknad ställer frågan vad
kommunen kommer att göra tills frågan är löst. Undertecknad anser att åtgärder måste göras för att
öka trafiksäkerheten. Undertecknad ställer sig kritisk till att kommunen lägger ifrån sig ansvaret till
Trafikverket samt att samarbetet mellan myndigheterna måste förbättras.
Undertecknad föreslår att kommunen förbättrar trafiklösningen i planförslaget, sänker hastigheten
på Färjevägen till 30 km/h, inför fler säkra passager i höjd med Ekebovägen, inför farthinder.
Kommentar: Kommunen arbetar aktivt med frågan att förbättra trafiksäke rheten längs med
Färjevägen där Trafikverket är huvudm an . En Lokal trafikföreskrift, LTF har tagits fram
med förslag om hastig hetssänkning till 40 km/h längs bland annat Färjevägen . Kommunen
för en ko ntinuerlig dialog med Trafikverket om förbättrande åtgär der. Planförslaget innebär
också en ny säker överfart för gående där den befintliga fyrv ägskorningen idag ligger.
Trafikförslaget justeras så att den befintliga fyrvägskorningen ersätts med tv å
trevägskorsning ar vilket ö kar trafiksäkerheten.
Brandsäkerhet
Undertecknad undrar om Orusts räddningstjänst har rätt förutsättningar för att garantera
säkerheten vid till exempel brand. Undertecknad föreslår att endast trevåningshus ska tillåtas.
Kommentar: Orust räddningstjänst kan utföra livräddning via stege upp till 11 meter.
Därför ska ny bebyggelse som antingen är högre än 11 meter från högsta placerade
nödutgång vara utrustade med brandskyddat trapphus. Detta regleras i bygglo v.
Förskola
Undertecknad ser positivt på en ny förskola men ställer sig frågande till vilket underlag som ligger
till grund för bedömningen om omfattningen. Undertecknad föreslår att kommunen bygger en
mindre förskola till dess att behovet uppstår.
Kommentar: Föreslagen fö rskola kommer att ersätta Sesterviksv ägens förskola som idag har
fyra avdelningar samt en förskoleavdelning vid Ängås skola som kommer att avvecklas.
Utöver dessa fem avdelningar har kommunen bedömt att ytterligare a v delningar behövs för
att klara behovet som följer med utveckling en av tillkommande bostäder i Svanesund med
omgivningar . Man har bedömt att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv inte är
fördelaktig t att bygga ut förskolan i etapper.
Placering av vägar och parkering intill befintlig bebyggelse
Undertecknad uttrycker en oro för placering av vägar och parkering avseende ljudnivå.
Undertecknad ställer sig frågande till varför parkeringen placerats nära befintlig bebyggelse.
Undertecknad vädjar kommunen att ta fram en alternativ vägdragning och placering av
parkeringsplats.
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Kommentar: Syftet med detaljplane n är att se till de långsiktiga behoven av fö rskola i
Svanesund samt att möjlig göra tillkommande bostäder. Kommunen har ett ansvar för att
utvecklingen i Svanesund sker genom aktiv planläggning med ett hänsy nstagande till
platsens förutsättning ar, där en a vv ägning mellan allmänna och enskilda intressen sker. I
den avväg ningen bedöms placeringen av försko lan vara mest lämplig på den ko mmunala
markreserven avsedd för exploateringsändamål. I arbetet med framtagande av
granskningshandlingar har kommunen undersökt alternativ för placering av fö rskolebyggnad
och parkering som minskar påverkan på fastigheten i så stor utsträckning som möjligt , där
granskningsförslaget bedö ms vara den mest lämpliga . Orsaken är bland annat att
alternativa roteringar eller placeringar av parkeringsplats medför att logistiken kring
lastning inte g år att ordna på ett läm pligt sätt. Byggnaden har placerats så att skolgården
vänder sig bort från fastig heten för att minska b ullerpåverkan.
Huvudg atan till det nya området har flyttats österut vilket minskar påverkan av trafik på
aktuell fastig het. Placeringen av förskolebyggnaden har också flyttats så långt österut som
möjligt, men begränsas av en befintlig berghäll som kommun en önskar bevara som del i
naturområde. För att minska påverkan kommer kommunen att anlägga ett plank mot
aktuell fastig het. Orust kommun erbjuder även att plantera växtlighet i anslutning till
planket.
Biotopskydd
Undertecknad anser att det finns en betydande risk att skada den biotopsskyddade allé som ligger
längs med planområdets västra gräns.
Kommentar: Allén skyddas genom Miljö balken 7 kap. 11 § och planläggs i detaljplanen
som allmän plats, NATUR. Skyddsavståndet har be dömts behöva v ara 10 m från
stammens mitt och har justerats där det i tidigare fö rslag inte uppfyllts.
Yttrande nummer 1.13
Undertecknad ställer sig positiv till en utveckling av Svanesund men har ett antal synpunkter på
planförslaget.
Kommunikation
Undertecknad tillhandahålls följebrev daterad 5 oktober först den 18 oktober vilket är för sent för
att anmäla sig till samrådsmötet samt tio dagar kvar till sista dag att lämna synpunkter. I dialog med
kommunens handläggare informeras undertecknad om att planerna varit aktuella under flera år.
Undertecknad ifrågasätter varför information inte skickats tidigare. Undertecknad saknar en
konsekvensanalys av projektet.
Kommentar: Följebrev skickas av kommunen med ekonomibrev som ska komma fram inom
fyra arbetsdagar i Sverige och fyra-nio dagar till Europa. Tidigare handlingar har skickats
till undertecknads adress.
Undertecknad har erbjudits och deltagit i ett underhandsmöte efter avslutad samrådsperiod.
Infrastruktur, trafik och markförhållanden
Undertecknad ställer sig frågande till om utbyggnaden av nya bostäder är lämplig innan en ny
broförbindelse kommit på plats och hänvisar till Trafikverkets yttranden och politiska uttalanden i
media.
Undertecknad menar att trafikmängden på senare tid har ökat och informerar om att undertecknads
häck har tagits bort och ersatts i nytt läge i samband med att man dragit in fiber. Undertecknad
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beskriver problematik vid höga skyfall och ifrågasätter skrivningen i planbeskrivningen att "det
finns ingen risk för påverkan av stigande vatten" och undrar om man utrett riskfrågan.
Undertecknad menar att det inte stämmer att jorden inte har brukats sedan 60-talet. Undertecknad
undrar också om de geotekniska förhållandena har utretts.
Undertecknad informerar att trafiksäkerheten vid korsningen ut till Färjevägen upplevs som mycket
trafikosäker. Undertecknad efterfrågar förtydligande av hur kommunen ställer sig till
trafikosäkerheten i korsningen. Undertecknad tolkar planförslaget som att korsningen vid
infartsvägen tränger in på undertecknads fastighet, vilket undertecknad inte kan acceptera.
Undertecknad undrar varför tillfartsvägen till förskolan ändrats jämfört med planprogrammet som
föreslog den längre österut och uppmanar kommunen att återgå till detta trafikförslag.
Undertecknad uttrycker en oro för den ökade trafik som föreslås ledas förbi sin fastighet.
Undertecknad föreslår att parkeringen vid förskolan flyttas österut och bilägger en skiss i skrivelsen.
Kommentar: Orust kommun verkar för att öka befolkningsm äs sigt och ser Svanesund som en
strategisk placering av tillkommande bebyggelse i flera avseenden. Kommunen bedömer att
viss ökad belastning på befintligt trafiknät kan accepteras under en övergångsperiod till
dess att en ny bro förbindelse finns på plats.
Skrivelsen som undertecknad refererar till i planbeskrivningen behandlar risken avseende
planområdets påverkar på stigande havsvatten. Frågan om påverkan vid skyfall hanteras
under rubriken ”Dagvatten” i planbeskrivningen.
Kommunen har sedan förv ärv av m ark en inte arrenderat ut ytan för betesmark eller
ensilage.
De geotekniska förhållandena har utretts av COWI och sammanfattas i planbeskrivning
samt redovisas i ”PM Geo teknik för detaljplan Svanesund centrum norra”, ”Markteknisk
undersökningsrapport (M UR) ge oteknik”, ”PM Bergteknik för detaljplan Sv anesunds
centrum”.
Trafikförslaget justeras så att den befintliga fyrvägskorningen ersätts med tv å
trevägskorsning ar vilket ö kar trafiksäkerheten och minskar påverkan av trafik på aktuell
fastighet.
Kulturhistorisk miljö
Undertecknad informerar om att aktuellt bostadshus är från 1886 och saknar i planhandlingarna en
beskrivning av de historiska värdena av de äldre husen. Undertecknad anser att den kulturhistoriska
miljön riskeras att skadas genom planförslaget och uppmanar kommunen att minska
exploateringsgraden.
Kommentar: Planbeskrivningen innehåller endast information kring befintlig bebyggelse
inom detaljplaneområdet, varför aktuellt bostadshus inte står beskrivet. Avståndet mellan
aktuell fastig het och ny bebyggelse har utökats till viss del. Kommunen bedömer att
utvecklingen av tillkommande bostäder och förskola kan komma till stånd utan negativ
påverkan på kulturhistorisk miljö. I kommande markanvisningar ställs krav på gestaltning
för ny bebyggelse.
Buller
Undertecknad undrar vilka regler som finns kring bullernivåer och om trafik får ledas längs tre sidor
om en fastighet. Undertecknad efterfrågar också analyser av förväntad bullernivå mot befintliga
fastigheter och undrar om kommunen avser anlägga några avskärmningar mot buller och insyn.
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Kommentar: Trafikförslag et justeras så att det inte längre föreslås en gata längs med
fastighetens östra gräns.
Biotopsskyddade ekar
Undertecknad informerar om ett antal fridlysta ekar som ligger i en allé och därför omfattas av
biotopsskydd. Undertecknad undrar varför hen inte informerats om inventeringen som inkluderar
delar av hens fastighet. Undertecknad ifrågasätter om en ny väg kan anläggas nära ekarna utan att
riskera att skada dem.
Kommentar: Allén skyddas genom Mil jö balken 7 kap. 11 § och planläggs i detaljplanen
som allmän plats, NATUR. Skyddsavståndet har bedömts behöva v ara 10 m från
stammens mitt och har justerats där det i tidigare fö rslag inte uppfyllts.
Yttrande nummer 1.9
Undertecknad anser att den bebyggelse som planeras utanför det område som redovisas i
översiktsplanen föreslås vara för hög och passar inte in i området och miljön. Undertecknad anser
att området bör bebyggas med enplanshus.
Kommentar: Orust kommun verkar för att öka befolkningsm ässigt och ser Svanesund som en
strategisk placering av tillkommande bebyggelse i flera avseenden. Kommunen ansv arar för
att planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen har förutsättningar att lev a i go da
bostäder. Ur perspektiv et om effektiv m arkanvändning bedöms platsen v ara lämplig för en
tätare bebyggelsestruktur med avseende på närheten till offentlig och kommersiell service ,
arbetsplatser och kommunikatio ner. Tv å byggnader i planområdets norra del har högsta
tillåtna nockhö jd sänkts från 17,5 m till 15 m för att minska påverkan på
landskapsbilden.
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Yttrande nummer 1.8
Undertecknad ser positivt till en ny förskola men anser att förslaget innehåller för många nya
bostäder. Undertecknad ser negativt på föreslagen bebyggelses våningsantal. Undertecknad ställer
sig också negativ till en ny bro.
Kommentar: Orust kommun verkar för att öka befolkningsm ässigt och ser Svanesund som en
strategisk placering av tillkommande bebyggelse i flera avsee nden. Kommunen ansv arar för
att planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen har förutsättningar att lev a i go da
bostäder. Ur perspektivet om effektiv m arkanvändning bedöms platsen v ara lämplig för en
tätare bebyggelsestruktur med avseende på närhet en till offentlig och kommersiell service,
arbetsplatser och kommunikatio ner.
För Orust och grannkommunerna T jörn och Stenungssund är trafiksituationen i
pendlingstrafiken ett stort problem samtidigt som de befintliga förbindelserna inte bedöms
kunna utvecklas. Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har ingått en överenskommelse,
politiskt beslutad av respektive kommunfullmäktige. I denna överenskommelse finns
förbindelsen Orust -fastland/E6 med som en viktig åtgärd för att kunna få fortsatt
utveckling i kom munerna.

Samrådsredogörelsen har tagits fram av tjänstepersoner på Orust kommun.
Sofia Jonasson, planarkitekt
Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör
Rickard Karlsson, planchef

22

23

Datum

Diarienummer

2022-03-22

KS/2022:96

1(3)

Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Bergendahl
telefon 0304 33 40 87
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Försäljning av kommunal mark, del av Röra-Lunden 1:39
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut att sälja del av Röra-Lunden 1:39 för
23 kr/m2
2. sälja del av Röra-Lunden 1:39 för 196 kr/m2
3. att ge förvaltningen i uppdrag att teckna överenskommelse om
fastighetsreglering för den mark som ingår i tidigare beslut samt övrig
ianspråktagen mark
Sammanfattning av ärendet
Sökanden var i kontakt med mark- och exploatering år 2013 angående att köpa mark i
anslutning till sina industrifastigheter. Sökanden skulle då bygga ut befintlig
industribyggnad. Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 att sälja del av Röra-Lunden
1:39 för 23 kr/m2. Någon fastighetsreglering genomfördes inte. Idag bedöms 23 kr/m2
vara ett mycket lågt pris för marken. För att priset ska stämma bättre överens med
markens marknadsvärde föreslår därför förvaltningen att marken istället ska säljas för
196 kr/m2.
Utredning
I januari 2022 mottog mark- och exploateringsenheten e-post från fastighetsägaren till
Röra-Lunden 1:43 och Röra-Lunden 1:54 som noterat att ett markköp som tidigare
ansökts om inte har blivit genomfört. I samband med det upptäcktes att det finns ett
ärende från 2013 där sökanden varit i kontakt med kommunen angående att köpa mark.
År 2013 var sökanden i kontakt med mark- och exploatering angående att köpa mark i
anslutning till fastigheterna Röra-Lunden 1:43 och Röra-Lunden 1:54. Sökanden skulle
då bygga ut befintlig industribyggnad. Området som sökanden ansökte om att köpa är
utlagt som allmän plats i gällande byggnadsplan och därmed kunde förvaltningen inte
bevilja försäljning eller teckna ett arrendeavtal för området. Ärendet togs därför upp för
politiskt beslut och kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 att sälja del av Röra-Lunden
1:39 för 23 kr/m2 samt att köparen ska betala alla lantmäterikostnader förenade med
fastighetsregleringen.
Efter att kommunstyrelsen beslutat att sälja mark upprättades en överenskommelse om
fastighetsreglering. Överenskommelsen har undertecknats av sökanden men har att tyda
av vad förvaltningen kunnat hitta inte undertecknats av kommunen. Förvaltningen kan
inte hitta något som tyder på att överenskommelsen har skickats in som ansökan om
fastighetsreglering till lantmäteriet. Förvaltningen har inte kunnat bekräfta någon
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anledning till varför fastighetsregleringen inte genomfördes i samband med att
överenskommelsen upprättades år 2013.
Kartbilagan till kommunstyrelsens beslut från 2013 om att sälja markområdet omfattar
inte all den mark som senare kom att ianspråktas för utbyggnaden av sökandens
industrilokal.
Nuläge
I dagsläget finns ingen överenskommelse om fastighetsreglering som kan skickas in som
ansökan till lantmäteriet eftersom överenskommelsen inte är signerad av båda parter och
eftersom det har gått så lång tid att en ny överenskommelse hade behövt upprättas för
att ligga till grund för fastighetsreglering. Förvaltningen anser att det ligger både på
kommunens och på sökandens ansvar att se till att fastighetsreglering genomförs.
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-11 fastslår att marken ska säljas för 23 kr/m2, vilket
är ett mycket lågt pris i jämförelse med vad Orust kommun mer nyligen sålt
industrimark i närområdet för. År 2021 sålde kommunen industrimark för 350 kr/m2
cirka 250 meter från det aktuella markområdet. Med hänsyn till EU:s statstödsegler samt
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och förbud att gynna enskilda
näringsidkare ska försäljning av kommunal mark ske till marknadspris.
Sökanden har byggt ut industrilokal på del av den mark som sökanden skulle köpa enligt
kommunstyrelsens beslut från 2013-09-11. Byggnaden tar kommunens mark i anspråk
utanför den mark som enligt beslutet skulle säljas. Förvaltningen har lyft frågan om att
anpassa markområdet, både så att de delar som används av sökanden ingår och så att
sökanden inte behöver köpa de delar av marken som inte används. Förvaltningen har
för avsikt att teckna överenskommelse om fastighetsreglering för de delar som sökanden
fortfarande önskar köpa av området som beslutades säljas 2013 samt för den ytterligare
mark som sökanden tar i anspråk för sin verksamhet.
Sökanden ställer sig mycket negativ till att betala ett högre pris för marken.
Bedömning
Den närliggande mark som såldes för 350 kr/m2 år 2021 hade förutsättningar att kunna
bebyggas utan att några större markarbeten behöver genomföras. Den nu aktuella
marken krävde åtgärder i form av bortsprängning av berg. Därför bedöms det vara
skäligt att göra avdrag på kvadratmeterpriset i jämförelse med mark som inte kräver
sådana åtgärder.
På grund av områdets belägenhet och topografi är sökanden den enda möjliga köparen
till det aktuella markområdet. Med anledning av det bedöms det skäligt att göra
ytterligare avdrag på kvadratmeterpriset.
Med anledning av ovanstående bedömer förvaltningen att ett skäligt pris för den aktuella
marken är 196 kr/m2.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22
Protokollsutdrag KS 2013-09-11 § 249
Kartbilaga daterad 2013-08-09
Karta över ianspråktagen mark daterad 2022-03-22
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOK
OLL

Kommunstyrelsen

2013-09-11

Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling

§ 249

KS/2013:1237

Försäljning av kommunal mark, del av Röra-Lunden 1:39
Pharmaval AB har i juni 2013 varit i kontakt med mark och exploatering om
att de behöver mer mark i anslutning till deras befintliga fastigheter RöraLunden 1:54 och 1:43. Företaget önskar bygga till förråd/industri och lager.
Markområdet Pharmaval AB är i behov av är ca 1680 m2 stort och markerat
med grön färg på kartbilaga, daterad 2013-08-09. Området utgörs idag av
brant berg och kan inte användas utav allmänhet. Området är utlagt som
allmän plats i gällande byggnadsplan och därmed kan tjänsteman ej bevilja
försäljning eller teckna ett arrendeavtal för området.
Utskottet för samhällsutvecklings föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja del av Röra-Lunden 1:39 för 23 kr/m2, samt
att köparen betalar alla lantmäterikostnader förenade med
fastighetsregleringen såsom eventuellt ombildande av
gemensamhetsanläggningen m.m.
_________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOK
OLL

Kommunstyrelsen

2013-09-11

Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

2013-08-09

o

Röra-Lunden 1:39

Ianspråktagen mark Röra-Lunden 1:39
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Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 40 00
e-post: erik.ysander@orust.se

Godkännande av exploateringsavtal avseende Nösund 1:176
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna exploateringsavtal, daterat 2022-03-24, avseende detaljplan för Nösund
1:176, norra området.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare tecknat exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för del av
Nösund 1:176, norra området, har löpt ut. Både kommunen och exploatören har
intresse av att nytt exploateringsavtal tecknas för att genomförandet av detaljplanen ska
ske på ett för båda parter kontrollerat sätt.
Kommunen har tillsammans med exploatören tagit fram ett nytt avtalsförslag med vissa
förändringar men som i huvudsak överensstämmer med tidigare tecknat avtal.
Enligt avtalet ska exploatören stå för de kostnader som uppkommer vid genomförandet
av detaljplanen.
Utredning
Exploateringsavtal tecknades 2007-11-15 mellan kommunen och RBK Invest avseende
genomförande av detaljplan för del av Nösund 1:176 m.fl. norra området. Detaljplanen
möjliggör utbyggnad av cirka 75 bostäder för permanent boende. Enligt avtalet skulle
exploatören stå för de kostnader som skulle uppkomma vid genomförandet av
detaljplanen. Exploatören skulle bygga ut gator, VA- och dagvattenanläggningar inom
detaljplaneområdet samt breddning av vägar och upprustning av gångvägar utanför
planområdet. Kommunen skulle bygga vattentorn med bidrag från exploatören då
vattentornet skulle komma till nytta för hela Nösund.
Avtalet förlängdes 2014-10-31 med oförändrade villkor.
Nuläge (kan användas)
Exploatören har nu för avsikt att påbörja exploateringen av planområdet och har
kontaktat kommunen för att förnya avtalet.
Bedömning
Det har gått mer än 14 år sedan det ursprungliga avtalet tecknades och innehållet är inte
längre helt tidsenligt, bland annat kan nämnas att en för området central
värmeanläggning inte längre har några större miljömässiga fördelar jämfört med andra
metoder för uppvärmning av bostäder. En ny VA-utredning ger också en annan bild än
tidigare av hur vattensituationen kan lösas utan byggande av vattentorn.
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Sammantaget bedömer förvaltningen att det är i både kommunens och exploatörens
intresse att teckna ett omarbetat exploateringsavtal.
Det nya avtalet har samma huvudsakliga innehåll som det gamla, vilket innebär att
exploatören ska stå för kostnaderna som exploateringen medför. I det nya avtalet slopas
kravet på central värmeanläggning, det nya avtalet innebär också att kommunen inte
behöver bygga ett nytt vattentorn, istället ska exploatören anlägga en lågreservoar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24
Exploateringsavtal, daterat 2022-03-24
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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Kommunförvaltningen
Linn Bragd
telefon 0304-33 41 53
e-post: linn.bragd@orust.se

Revidering av parkeringstaxa
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta reviderad taxa för parkering, daterad 2022-03-28.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av presidiet för utskottet för samhällsutveckling kommer sektor
samhällsutveckling att byta plats på husbilsparkeringen på Tuvesvik och en av
besöksparkeringarna för personbilar. För att få bättre rotation på besöksparkeringarna
närmast färjeterminalen föreslås parkeringstaxan höjas till 20 kronor/timme och 220
kronor/dygn. Tidigare har taxan varit 10 kronor/timme och 120 kronor/dygn.
Utredning
Husbilsparkeringen flyttas längre in i området, det vill säga längre österut, och det blir
istället parkering för vanlig personbil på befintlig husbilsparkering. På den nya
personbilsparkeringen införs en högre parkeringstaxa än för övriga Tuvesvik. Taxan
höjs för att skapa en bättre rotation på parkeringsplatserna som ligger närmast
färjeterminalen.
Idag ligger parkeringstaxan på 10 kronor/timme och 120 kronor/dygn oavsett var du
parkerar din bil, men på den nya parkeringen kommer parkeringstaxan att höjas till 20
kronor/timme och 220 kronor/dygn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28
Översiktskarta daterad 2022-03-24
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

2022-03-28

Parkering
Taxa

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första

Taxa

Kommunfullmäktige

KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-

xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf

beslutsdatum)

(beslutsdatum)

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Mark- och exploateringschef

KS /20xx:NNNN § NNN

(20xx-xx-xx)
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor xxxxx

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se

Parkering – taxa
Parkeringstaxa (inklusive moms)
Personbil klass I
15 mars-15 september
Parkeringsområde

Kr/tim

Övriga datum

Kr/dygn

Kr/tim

Kr/dygn

Tuvesvik, besöksparkering närmast garage20,00

220,00

20,00

220,00

Övriga Tuvesvik

10,00

120,00

10,00

120,00

Övriga Orust

3,00

20,00

0,00

0,00

Personbil klass II (husbil)
1 januari – 31 december
Parkeringsområde

Kr/tim

Kr/dag

Hela Orust

10,00

120,00

Trailerparkering
1 januari – 31 december
Parkeringsområde

Hela Orust

Kr/tim

Kr/dag

6,00

80,00

Laddplatser
1 januari – 31 december
Parkeringsområde

Hela Orust

Kr/tim

8,00

* Indexjusteras årligen
2

Parkering – taxa
Boendeparkering
15 mars – 15 september
Parkeringsområde

kr/mån

Kr/halvår

Ellös

500,00

Mollösund

500,00

Kr/år

Öviga datum
Kr/mån

Kr/halvår

Kr/år

1 400,00 1 900,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00 1 900,00

500,00

1 400,00 1 900,00

Förhyrda parkeringsplatser
1 januari – 31 december
Parkeringsområde

Kr/tim

Hela Orust /exkl. inhägnad parkering, Tuvesvik

3 798,00*

Inghägnad parkering, Tuvesvik

5 500,00*

* Indexjusteras årligen
3
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om tilldelning av markanvisning för Huseby 1:96
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. tilldela exploatören markanvisningen för Huseby 1:96 enligt inlämnat anbud
med ett markpris på 12 000 000 kronor.
2. godkänna genomförandeavtal daterat 2022-04-04.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 att gå ut med en inbjudan till markanvisning
för kommunens fastighet Huseby 1:96.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun genomfört en markanvisning av sin
fastighet Huseby 1:96 i Ellös. Markanvisningen har genomförts i enlighet med
kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I den aktuella inbjudan
till markanvisning framgick att upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt
kan accepteras inom markanvisningsområdet.
Den tillåtna markanvändningen inom markanvisningsområdet regleras av en befintlig
detaljplan (Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen etapp två) som vann laga kraft
1993-07-21. Markanvisningsområdet är reglerat som område för bostadsändamål (B) i
gällande detaljplan.
För den aktuella markanvisningen hade kommunen satt ett lägsta acceptpris. För att
förslagen skulle utvärderas i övriga bedömningskriterier fick anbuden inte understiga
acceptpriset.
Förvaltningen har utvärderat samtliga inkomna anbud på den aktuella markanvisningen
varav Exploatörens anbud innebar den bästa helhetslösningen. Med anledning av detta
har förvaltningen tagit fram ett genomförandeavtal tillsammans med den vinnande
exploatören.
Utredning
Nuläge
Förvaltningen har erhållit två stycken godkända anbud som utvärderats utifrån angivna
kriterier i aktuell inbjudan till markanvisning varav det vinnande anbudet innebar den
bästa helhetslösningen.
Det vinnande anbudet har ett markpris på 12 000 000 kronor. Enligt anbudet avser
exploatören att uppföra totalt 35 bostäder i form av flerbostadshus, radhus och parhus
med upplåtelseformen bostadsrätt samt friliggande villor med upplåtelseformen
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äganderätt. Köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling om 4 000 000 kronor
för varje etapp tecknas mellan parterna för överlåtelse av del av Huseby 1:96 när
Exploatören fått laga kraftvunnet bygglov för respektive etapp i enlighet med inlämnat
anbud. Vid tecknande av första köpekontraktet erläggs en handpenning om 1 200 000
som motsvarar 10 % av den totala köpeskillingen av Huseby 1:96.
Verksamhetsområdet för kommunalt VA kommer inte att utökas till att omfatta
fastigheten Huseby 1:96. Ett avtal om inkoppling till det allmänna vattennätet, ska
tecknas mellan Kommunen och exploatören som reglerar förbindelsepunktens läge och
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Anläggningsavgifter ska erläggas enligt för
tiden gällande taxa.
Exploatören ska anlägga och bekosta samtliga erforderliga VA- och
dagvattenanläggningar inom Huseby 1:96. Samtliga VA- och dagvattenanläggningar ska
sedan överlåtas till gemensamhetsanläggning utan ersättning efter godkänd
slutbesiktning. Exploatören ska initiera och bekosta bildandet av samtliga erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom Huseby 1:96.
Fastighetsbildningsåtgärder ska genomföras så att en ny fastighet bildas för varje del av
fastigheten Huseby 1:96 för respektive etapp i enlighet med anbudet. Exploatören
initierar och bekostar samtliga erforderliga fastinghetsbildningsåtgärder med aktuellt
köpekontrakt som grund.
Exploatören förbinder sig att ansöka om avstyckning för respektive etapp senast sex
månader efter att köpekontrakt ingåtts mellan parterna för respektive del av Huseby
1:96.
Bedömning
Det vinnande anbudet gav utifrån ställda kriterier högst sammanlagda poäng. Förslaget
tillgodoser även kommunens intentioner väl i gällande detaljplan för området och
erbjuder således den bästa helhetslösningen. Genomförandeavtal föreslås därmed
tecknas med utvald exploatör som tilldelas markanvisningen.
Genomförandeavtalet reglerar bland annat genomförandet av byggnation samt tidplan
och vite. Senast 12 månader efter kommunstyrelsens beslut om detta avtal vunnit laga
kraft ska Exploatören ansökt om bygglov för etapp 1 i enlighet med anbudet.
Exploatören ska ha ansökt om bygglov för etapp 2 senast år 2024 och för etapp 3 senast
år 2026 i enlighet med anbudet. Slutbevis för samtliga byggnader inom etapp 1 ska ha
erhållits senast år 2024, inom etapp 2 år 2026 och inom etapp 3 år 2028.
För att säkerställa att den planerade byggnationen genomförs enligt tidplan tar
kommunen ut ett vite om 60 000 kronor per månad om exploatören överskrider
överenskommen tidsplan i genomförandeavtalet. För att säkerställa Exploatörens
åtagande vid ett eventuellt vite ska denne till Kommunen ställa en moderbolagsborgen
om 720 000 kr. Moderbolagsborgen ska vara ställd senast innan kommunstyrelsens
beslut 2022-04-27.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04
Genomförandeavtal daterat 2022-04-04
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

2022-04-04

KS/2021:1008

Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och FB Bostad AB
org.nr. 559018-6556, nedan kallad Exploatören, träffas följande

Genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
1

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-27 att gå ut med en inbjudan till markanvisning
för kommunens fastighet Huseby 1:96.
FB Bostad AB har lämnat anbud på markanvisningen för Huseby 1:96.
Med anledning av ovanstående har Orust kommun genomfört en markanvisning av
sin fastighet Huseby 1:96 i Ellös, nedan kallad fastigheten. Markanvisningen har
genomförts i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal.

2

Köp och tillträde
Köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling om 4 000 000 kronor för varje
etapp tecknas mellan parterna för överlåtelse av del av Huseby 1:96 när Exploatören
fått laga kraftvunnet bygglov för respektive etapp i enlighet med inlämnat anbud. Vid
tecknande av första köpekontraktet erläggs en handpenning om 1 200 000 som
motsvarar 10 % av den totala köpeskillingen av Huseby 1:96.
Går köpet åter upphör också detta avtal att gälla i alla delar och vardera part står för
sina egna nedlagda kostnader utan ersättningsskyldighet för någon part.

3

Byggnation
Bygglovshandlingar och byggnadsarbeten ska stämma överens med inlämnat anbud
till Kommunen 2022-01-14, dock kan mindre avvikelser ske efter samråd och
godkännande av Kommunen. Exploatören ska på egen bekostnad söka bygglov med
dessa förutsättningar.
Den tillåtna markanvändningen inom fastigheten Huseby 1:96 regleras av den
befintliga detaljplanen (Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen etapp två) som vann
laga kraft 1993-07-21. Exploatören ska följa de anvisningar och normer som
redovisas i detaljplanens beskrivning och bestämmelser.
Exploatören ska bekosta och bygga ut lekplats, parkering med mera i enlighet med
inskickat anbud.

1/4

2022-04-04

4
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Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder ska genomföras så att en ny fastighet bildas för varje del
av fastigheten Huseby 1:96 för respektive etapp i enlighet med anbudet. Exploatören
initierar och bekostar samtliga erforderliga fastinghetsbildningsåtgärder med aktuellt
köpekontrakt som grund.
Exploatören förbinder sig att ansöka om avstyckning för respektive etapp senast sex
månader efter att köpekontrakt ingåtts mellan parterna för respektive del av Huseby
1:96.

5

Upplåtelseform
Exploatören får endast upplåta bebyggelsen med upplåtelseformerna äganderätt,
bostadsrätt och hyresrätt.

6

Vatten och avlopp
Ett avtal om inkoppling till det allmänna vattennätet, ska tecknas mellan Kommunen
och Exploatören som reglerar förbindelsepunktens läge och anslutningsavgifter för
vatten och avlopp. Anläggningsavgifter ska erläggas enligt för tiden gällande taxa.
Fastighetsägaren/Exploatören erlägger till huvudmannen för den allmänna vaanläggningen alltid avgifter enligt Kommunfullmäktige beslutad taxa. Då denna taxa
beslutas politiskt kan den förändras över tid, både vad gäller avgiftsnivå och
konstruktion. Anläggningsavgiften ska vid tidpunkten för förbindelsepunktens
anvisande, omräknas och betalas enligt för samma tidpunkt gällande va-taxa. Även
brukningsavgiften börjar debiteras från samma tidpunkt, och debiteras
fastighetsägaren/Exploatören enligt vid varje tidpunkt gällande va-taxa.
Exploatören ska inom planområdet projektera, utföra och bekosta komplett
ledningssystem med ledningar, brunnar, avstängningsventiler mm för vatten,
spillvatten och dagvatten mm. VA-anläggningen ska på ett fackmannamässigt sätt
projekteras och utföras frostfritt samt hålla en standard som minst motsvarar vad som
framgår vid tiden gällande tekniska handbok som tillhandahålls av kommunen.
Exploatören ska anlägga och bekosta samtliga erforderliga VA- och
dagvattenanläggningar inom Huseby 1:96. Samtliga VA- och dagvattenanläggningar
ska sedan överlåtas till gemensamhetsanläggning utan ersättning efter godkänd
slutbesiktning. Exploatören ska initiera och bekosta bildandet av samtliga erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom Huseby 1:96.

7

Tidplan och vite
Det är av stor vikt för Kommunen att den planerade byggnationen som anges i
Exploatörens anbud genomförs inom rimlig tid. Kommunen ställer därför krav på att
Exploatören följer nedanstående tidplan för byggnationens genomförande. Om
Exploatören inte följer tidplanen ska Exploatören utge vite med 0,5 % av
överenskommen köpeskilling för hela Huseby 1:96, 12 000 000 kr, motsvarande 60
000 kr för varje påbörjad månad som dröjsmålet består. Vite enligt denna paragraf
förutsätter att Kommunen inte har valt att häva köpet på grund av dröjsmål med
betalningen enligt köpekontraktet. Exploatören kan begära anstånd skriftligen hos
2/4
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Kommunen om Exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas. För giltigt anstånd
krävs att Kommunen lämnat skriftligt medgivande till anstånd.
För att säkerställa Exploatörens åtagande att utge vite ska Exploatören till Kommunen
ställa en moderbolagsborgen så som för egen skuld om 720 000 kr.
Moderbolagsborgen ska vara ställd senast innan kommunstyrelsens beslut 2022-0427. Moderbolagsborgen gäller till dess Exploatörens åtaganden enligt
genomförandeavtalet är uppfyllda. Denna moderbolagsborgen är ovillkorlig.
Tidplan:
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Senast 12 månader efter kommunstyrelsens beslut om detta avtal vunnit laga
kraft ska Exploatören ansökt om bygglov för etapp 1 i enlighet med anbudet.
Exploatören ska ha ansökt om bygglov för etapp 2 senast år 2024 och för
etapp 3 senast år 2026 i enlighet med anbudet. Punkten anses uppfylld först
när bygglovsavdelningen bedömer att ansökningshandlingarna i form av
nybyggnadskartor, markplaneringsritningar, fasadritningar, planritningar,
sektionsritningar och marksektionsritningar för respektive etapp är kompletta.
Bygglovsavdelningens handläggningstid för granskning av handlingar adderas
till tidsfristen ovan.



Slutbevis för samtliga byggnader inom etapp 1 ska ha erhållits senast år 2024,
inom etapp 2 år 2026 och inom etapp 3 år 2028.

Tvist
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om
annat.

9

Överlåtelse
För utförandet av respektive etapp har FB Bostad AB för avsikt att överlåta del av
detta genomförandeavtal.
Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta detta
avtal helt eller delvis på annan än till helägt bolag inom samma koncern som FB
Bostad AB. Vid sådan överlåtelse av avtalet ska FB Bostad AB’s kvarstående
åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part och FB Bostad AB svarar
solidariskt med denne gentemot Kommunen för avtalets rätta fullgörande jämte för
Kommunens anspråk som hänförliga till avtalet.
Om Exploatören överlåter sin fastighet eller del av fastighet innan han fullgjort sina
åtaganden enligt detta avtal, är överlåtaren skyldig att i överlåtelsen meddela köparen
om innehållet i detta avtal.

10

Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av
Exploatören och Kommunen för att vara gällande.
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Giltighet
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 2022-12-31, genom beslut
som vinner laga kraft.
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan
ersättningsskyldighet för någondera parten.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För Orust Kommun
Kommunstyrelsen

För Exploatören
FB Bostad AB

…………………………………….
Ort och datum

…………………………………..
Ort och datum

……………………………………
Catharina Bråkenhielm
Kommunstyrelsens ordförande

…………………………………..
Henrik Lindblad (VD)

………………………………………
Carina Johansson
Sektorschef Samhällsutveckling
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Kommunförvaltningen
Maria Ekström
telefon 0304-33 40 65
e-post: maria.ekstrom@orust.se

Prövning av begäran av planbesked för Mollösund 5:395 och 5:398
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:395 och
5:398 i Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Mollösund 5:395 och 5:398
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan
planarbetet påbörjas
Sammanfattning av ärendet
Ansökan syftar till att möjliggöra utveckling av industriverksamhet genom att i en ny
detaljplan utöka området för industri samt införliva mark för en sjövattencistern som
idag arrenderas från kommunen. Sökande bedriver verksamhet där man odlar och
bereder musslor och är i behov av att expandera. Fastigheten är belägen i Lerviks
industriområde där komplettering av industri och hamnverksamheten föreslås i
kommunens översiktsplan från 2009. Det specifika område som omfattas av ansökan
pekas ut som lämpligt för utökning av småindustri och service. Ansökan är därmed
förenlig med kommunens översiktsplan. Större delen av området för ansökan ligger
inom strandskyddat område. Kommunen bedömer att det finns förutsättningar för
upphävande av strandskydd enligt 7 kap 18 c§ skäl 4. Tillfartsvägen till de aktuella
fastigheterna ligger lågt och inom riskområde för översvämning vid 100-årshändelse. På
lång sikt bedöms det bli aktuellt att höja vägen. Det kan därmed vara lämpligt att skapa
förutsättningar för en höjning av tillfartsvägen i samband med ett detaljplanearbete.
Utredning
Ansökan
Ansökan inkom 2022-01-27 och syftar till att möjliggöra utveckling av
industriverksamhet genom att i en ny detaljplan utöka området för industri ca 2000 m2.
Sökande önskar även införliva en del av fastigheten Mollösund 5:398 som används för
en sjövattencistern som idag arrenderas från kommunen.
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Förutsättningar
Företaget Scanfjord bedriver verksamhet där man odlar och bereder musslor. Musslorna
tas emot i hamnen i Lervik och hanteras, packas och lagras på den aktuella fastigheten
där verksamheten nu är i behov av att expandera.
Aktuellt planområde ligger inom Mollösunds samhällsområde i kommunens
översiktsplan, antagen 2009. I översiktsplanen beskrivs odling och beredning av musslor
som en av de dominerande verksamheterna i Mollösund idag. Vidare konstateras att
sådana verksamheter ska ges rimliga utvecklingsmöjligheter. Fastigheten är belägen i
Lerviks industriområde där komplettering av industri och hamnverksamheten föreslås i
översiktsplanen. Det specifika område som omfattas av ansökan pekas ut som lämpligt
för utökning av småindustri och service.
Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6§ och
högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4§.
Gällande detaljplan, antagen 2004-03-17, medger en största byggnadsarea på 40 % av
fastighetens area vilket idag är fullt utbyggt. Den delen av Mollösund 5:398 som idag
arrenderas ligger inom kvartersmark i gällande plan. Övrig mark som omfattas av
ansökan ligger utanför detaljplanelagt område.
Större delen av området för ansökan ligger inom strandskyddat område. Mollösund
5:395 ligger inom gällande detaljplan där strandskyddet är upphävt och området är helt i
ianspråktaget av inhägnad bebyggelse och lagringsutrymme. Upphävande av
strandskyddet kommer krävas för den kommunala marken Mollösund 5:398 som ska
planläggas.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Spillvatten från industrin tas
om hand lokalt.
En del av fastigheten Mollösund 5:398 utarrenderas av kommunen med rätt för sökande
till en vattencistern avsedd som bufferttank för havsvatten i företagets
musselproduktion. Det finns även ett nyttjanderättsavtal mellan sökande och
kommunen som ger sökande rätt till en vattenledning över Mollösund 5:398 med syftet
att överföra havsvatten från sjösidan till vattencisternen.
Fastigheten nås via en lokalgata, Gamla vägen. Fastigheten ligger inte inom riskzon för
stigande havsvatten men tillfartsgatan direkt väster om planområdet ligger lågt och
riskerar i framtiden att hamna under vatten vid översvämning. Gällande detaljplan
tillåter idag +1.3 m för den delen av gatan som ligger i riskzonen. Därmed är det inte
möjligt att höja gatan inom gällande detaljplan.
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Bedömning
Ansökan är förenlig med kommunens översiktsplan.
Bestämmelserna i Miljöbalken 4 kap avseende högexploaterad kust utgör inte hinder för
utveckling av tätorten eller det lokala näringslivet. Utökningen av befintlig verksamhet
bedöms inte negativt påverka riksintresse för friluftsliv.
Utveckling som föreslås inom strandskyddat område kommer att prövas i
detaljplaneskedet utifrån strandskyddets syften och skäl för upphävande. Kommunen
bedömer att det finns förutsättningar för upphävande av strandskydd enligt 7 kap 18 c§
skäl 4: ”Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför området”. Det är nödvändigt för den aktuella verksamheten att
utökas på platsen och en utvidgning kan inte genomföras utanför området.
Det kan vara lämpligt att skapa förutsättningar för en höjning av tillfartsvägen i
samband med ett detaljplanearbete. Detta föreslås göras i samband med att detaljplan tas
fram för det kommunala projektet vid Gården i Mollösund.
Detaljplanen bedöms kunna prövas i ett standardförfarande. Planen bedöms kunna
startas upp Q3 2022 och antas Q3 2023. Tidsplanen kan revideras utifrån politisk
prioritering.
En prövning av förutsättningarna för Mollösund 5:395 och 5:398 i detaljplan innebär
inte en garanti att detaljplanen vinner laga kraft.
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24
Ansökan för planbesked inklusive bilagor
Beslutet skickas till
Sökande
Mark och exploatering
Bygg och miljö
VA

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef samhällsutveckling

Rickard Karlsson
Planchef
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Kommunförvaltningen
Linn Bragd
telefon 0304-33 41 53
e-post: linn.bragd@orust.se

E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som
pendelparkering. Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för
skräp, dessutom är det ofta krossat glas på marken som vittnar om det senaste
bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder till att den som egentligen skulle kunna parkera i
Vräland undviker att göra detta och istället kör till Varekil där pendelparkeringen är
överfull. För att göra parkeringen användbar föreslås: - Att någon har ansvar för att den
hålls städad och i gott skick - Bra belysning som fungerar - Övervakningskamera Detta
skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på pendelparkeringen i Varekil och
Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och sänkta utsläpp från
trafiken”
Vid röstningens utgång, 2022-01-28, hade förslaget fått 33 röster.
Utredning
Mark- och exploateringsenheten har i sin planering med upprustning av
pendelparkeringen i Vräland. År 2021 ansökte kommunen om medfinansiering från
Västtrafik för ett väderskydd för cyklar, vilket beviljades. Det innebär att ett väderskydd
för cyklar kommer att stå på plats nu i år. Kommunen kommer i år att ansöka om
medfinansiering för upprustning av själva parkeringsytan. Planen är att förbättra in- och
utfarten, asfaltera om hela ytan, måla upp parkeringsplatserna, skylta upp ordentligt och
sätta upp belysningsstolpar.
Kommunen har normalt inte kameraövervakning på parkeringar, utom i väldigt speciella
fall där särskilda skäl föreligger. För den här parkeringen anser inte kommunen i
dagsläget att särskilda skäl för kameraövervakning finns.
Bedömning
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03
E-förslag daterat 2021-10-25
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef Samhällsutveckling

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #2242 | Inskickat av: CHRISTINA SÜDHOFF (signerad) | 2021-10-25 21:44

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #2242 | Inskickat av: CHRISTINA SÜDHOFF (signerad) | Datum: 2021-10-25 21:44

Sida 1 av 3

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Förbättra pendelparkeringen i Vräland

Beskrivning av förslaget
Förbättra pendelparkeringen i Vräland
Förbättra pendelparkeringen i Vräland, så att fler vågar använda den som pendelparkering.
Parkeringen saknar belysning och används som avstjälpningsplats för skräp, dessutom är det
ofta krossat glas på marken som vittnar om det senaste bilinbrottet eller bilstölden. Detta leder
till att den som egentligen skulle kunna parkera i Vräland undviker att göra detta och istället kör
till Varekil där pendelparkeringen är överfull.
För att göra parkeringen användbar föreslås:
- Att någon har ansvar för att den hålls städad och i gott skick
- Bra belysning som fungerar
- Övervakningskamera
Detta skulle leda till en bättre fördelning av fordon mellan på pendelparkeringen i Varekil och
Vräland samt till sänkta kostnader för kommuninvånarna och sänkta utsläpp från trafiken.

Ärendenummer: #2242 | Inskickat av: CHRISTINA SÜDHOFF (signerad) | Datum: 2021-10-25 21:44
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2021-10-25 21:44
Signerad checksumma: 7B4939531ACDAF1E074259CC80775AB681A851CC

Ärendenummer: #2242 | Inskickat av: CHRISTINA SÜDHOFF (signerad) | Datum: 2021-10-25 21:44
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Kommunförvaltningen
Rickard Karlsson
telefon 0304-33 43 07
e-post: rickard.karlsson@orust.se

Förändring av delegeringsordning för utskottet för samhällsutveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Ändra delegeringsordningen för utskottet för samhällsutveckling till
1. Ansvara för detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
2. Beslut om samråd av detaljplaner som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt.
Sammanfattning av ärendet
Planenheten har gjort en genomlysning av nuvarande rutiner och arbetssätt i samband
med framtagande av detaljplaner genom en detaljerad kartläggning av planprocessen,
vilket även inkluderar den politiska förankringen och beslutsprocessen. Det
övergripande syftet med genomgången har varit att se över möjligheterna att
effektivisera och förkorta planprocessen samtidigt som en förstärkt politisk medverkan
och insyn kan utvecklas.
En väsentlig del av tidsåtgången i planprocesser utgörs av den formella politiska
hanteringen. I samband med samråd, granskning och antagande fattas idag ett antal
politiska beslut som föregås av information. I plan- och bygglagen finns inga krav på att
formella beslut annat än för beslut om antagande av detaljplan. En detaljplan ska antas
av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra till kommunstyrelsen eller utskott
att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det
finns således inga lagkrav på att till exempel fatta beslut om samråd och granskning.
Förslaget till nytt arbetssätt tar fasta på möjligheten att förkorta tidsåtgången genom att
minimera antalet formella beslut för merparten av planerna. En viktig skiljelinje föreslås
för planer som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För denna
typ av planer föreslås i stället ett nytt arbetssätt mellan planenheten och utskottet som
innebär en fortlöpande information och dialog om pågående planer i kommunen – med
fokus på det tidiga skedet av processen. Den politiska insynen och inflytandet kan
härigenom snarare öka eftersom antalet tillfällen för diskussion och politisk vägledning, i
princip för alla typer av planer, kan vara fler än antalet formella beslutstillfällen. För att
uppnå tidsbesparing i den politiska hanteringen av detaljplaner förslås nuvarande
delegeringsordning till utskottet för samhällsutveckling ersättas med:
1. Ansvara för detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
2. Beslut om samråd av detaljplaner som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Utredning
Bakgrund
Bilden nedan visar schematiskt hur en planprocess normalt sett går till och de olika
skedena som finns reglerade i plan- och bygglagen, från det att kommunen beslutar om
att starta en plan till att den vinner laga kraft.

I arbetet med att ta fram en plan är själva planarbetet inklusive utredningar det enskilt
största momentet. Handläggning och administration samt tiden för samråd och
granskning utgör en relativt liten del av den totala tidsåtgången. De interna rutinerna är
väl etablerade och finns dokumenterade i checklista och rutinbeskrivning. Den näst
största delen av tidsåtgången (cirka 30 % för en plan som tar 1 år) åtgår till politisk
beredning för formella beslut kring samråd, granskning och antagande. En normal
politisk hantering tar cirka en månad per beslutstillfälle från det att handlingar behöver
lämnas in till dess att det finns ett justerat protokoll.
Det finns ett brett önskemål och vilja att förkorta och effektivisera tidsåtgången för
framtagande av detaljplaner. Det som kommunen främst kan påverka och som samtidigt
har en stor effekt har identifierats till den politiska hanteringen av planer. I det här
sammanhanget finns behov av att förändra nuvarande arbetssätt mellan planenheten
och utskottet, vilket medför att delegeringsordningen från kommunstyrelsen till
utskottet för samhällsutveckling behöver ses över.
Nuläge
Idag hanteras planprocesser med utgångspunkt från vilket planförfarande som används
för respektive plan. Beroende på om planen tas fram med begränsat, standard eller
utökat förfarande är det olika beslutsinstanser för samråd, granskning och antagande. I
enklare planer med begränsat förfarande är det utskottet för samhällsutveckling som
fattar beslut om planbesked, samråd och antagande. Vid standardförfarande fattar
kommunstyrelsen beslut om planbesked och antagande medan utskottet beslutar om
samråd och granskning. När det är frågan om utökat förfarande fattar
kommunfullmäktige beslut om planbesked och antagande medan utskottet beslutar om
samråd och kommunstyrelsen om granskning.
För att komma ifrån det omfattande antalet formella beslut, för att minska den totala
tidsåtgången, är det viktigt att istället etablera ett förändrat arbetssätt mellan planenheten
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och utskottet. Det är också viktigt att göra skillnad på planer som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt istället för vilket förfarande som används
Det nuvarande arbetssättet med formella beslut och granskning innebär en tidsåtgång på
cirka en månad per beslutstillfälle. För de planer som inte är av principiell beskaffenhet
kan den formella hanteringen ersättas med en fortlöpande information och dialog i
utskottet om pågående planer i kommunen. Den politiska insynen och inflytandet kan
därigenom öka med ett sådant arbetssätt eftersom dialogen förutsätts ske mer
kontinuerligt och med fokus i de tidiga skedena av planprocessen. Arbetet mellan
utskottet och planavdelningen blir mer interaktivt och proaktivt och ger mer utrymme
för vägledande och vägvisande dialog. Man kan ägna mer tid åt strategiskt viktigt planer
och principiella frågor. Arbetssättet förutsätter att planhandläggarna är lyhörda i den
politiska dialogen för att avspegla den politiska viljeinriktningen i planerna samt har en
förmåga att lyfta de frågor som är av mer politisk karaktär. Arbetssättet förutsätter också
att det finns en tillit från politiken till handläggarna att hantera de frågor som är av mer
löpande karaktär i planprocessen.
Kommunfullmäktige har redan i gällande reglemente för kommunstyrelsen delegerat
rätten att besluta om planbesked och upprättande av detaljplaner. Vidare ska
kommunstyrelsen ansvara för planprocessen för detaljplaner och besluta om samråd och
granskning för planer som är av principiell beskaffenhet. Kommunstyrelsen får också
besluta om antagande av detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. När det kommunfullmäktiges nuvarande delegering till kommunstyrelsen
avseende detaljplaner finns inga behov av förändringar.
Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat till utskottet för samhällsutveckling att fatta
beslut om planbesked, samråd och antagande av detaljplan vid begränsat förfarande
(SU200). Delegationen omfattar vidare beslut om samråd och granskning vid
standardförfarande och samråd vid utökat förfarande (SU201).

Förslag på ny delegeringsordning
Utgångspunkten i förslaget till ny delegeringsordning är att genomgående utgå från
planer som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt respektive planer
som inte är det. Detta är viktigt för att få enhetlighet i förhållande till delegeringen från
kommunfullmäktige och hur plan- och bygglagen är formulerad avseende
delegeringsmöjligheten från kommunfullmäktige.
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För att uppnå tidsbesparing i den politiska hanteringen av detaljplaner föreslås
nuvarande delegeringsordning till utskottet för samhällsutveckling ersättas med:
1. Ansvara för detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
2. Beslut om samråd av detaljplaner som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
För planbesked avses den delegering gälla som finns idag till kommunstyrelsen, det vill
säga att beslut om alla planbesked fattas av kommunstyrelsen.
Konsekvens av den nya delegeringsordningen
Bilderna nedan illustrerar hur den föreslagna ärendegången gör de två olika plantyperna
(principiell beskaffenhet eller annars av större vikt eller inte) avses vara efter ändringen
av delegeringsordningen.

Sammanfattningsvis bedöms föreslagen ändring av arbetssätt och delegeringsordning
besvara avsevärd tid och ge en mer aktiv samverkan i planfrågor mellan planenheten
och utskottet. Det blir också en tydligare och mer renodlad rollfördelning mellan
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utskottet och kommunstyrelsen genom att man skiljer tydligare på planer med
standardkaraktär och de av mer strategisk betydelse. Ändringen av delegeringsordningen
innebär konkret att formella beslut kring samråd och granskning inte behöver fattas
utan endast ett antagandebeslut i planer som inte är av principiell beskaffenhet. I stället
skapas ett arbetssätt som baseras på dialog och samverkan mellan politik och
tjänstepersoner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29
Beslutet skickas till
Planenheten
Mark- och exploateringsenheten
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef
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Kommunförvaltningen
Rickard Karlsson
telefon 0304-33 43 07
e-post: rickard.karlsson@orust.se

Detaljplan för Kungsviken 1:25, ny inriktning
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling/kommunfullmäktige beslutar att:
Detaljplan för Kungsviken 1:25, får en ny inriktning med 9 bostadshus och cirka 70
sjöbodsförråd.
Sammanfattning av ärendet
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.
Denna detaljplan var på samråd sommaren 2018. Utskottet för samhällsutveckling
föreslår vintern 2021 kommunstyrelsen att besluta om att avbryta detaljplaneläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 att planarbetet ska fortsätta med justeringar
av planen bland annat utifrån kulturmiljöanpassning och kommunens viljeinriktning.
Förvaltningen föreslår utifrån kommunfullmäktiges beslut att ändra inriktning på
detaljplanen genom att ta bort sju bostadshus jämfört med samrådshandlingen och
ersätta dessa 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. Förslaget har också en rad fördelar jämfört
med gällande plan. Ett genomförande av denna riskerar större privatisering, sämre lokal
anknytning, få förråd knutna till båtplatser samt stor risk för omvandling av de stora
magasinslokalerna till bostäder. Gällande plan innebär jämfört med det nya
inriktningsförslaget också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter.
Historik och bakgrund
Gällande detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft
2014. För denna del av detaljplanen gäller hamnändamål och planen ger byggrätt för en
handfull större magasinsbyggnader. Beslut om att bevilja positivt planbesked för att
tillskapa byggrätt för hamnmagasin med fritidsboende, gemensamhetsutrymme,
parkeringsytor samt bodar för hamnändamål togs av kommunfullmäktige i augusti 2016.
En nu detaljplan arbetades fram i enlighet med planbeskedet och beslut om samråd togs
av utskottet för samhällsutveckling i maj 2018.
I december 2020 fick utskottet i samhällsutveckling information om det arbete som
pågår med att ändra detaljplanen för Kungsviken 1:25. Utskottet för samhällsutveckling
beslutade 2021-02-08 § 32 att föreslå kommunstyrelsen besluta att avbryta
detaljplaneläggningen.
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11 att återremittera ärendet till utskottet för
samhällsutveckling för ytterligare utredning av planförslaget. Kommunfullmäktige
beslutade 2021-05-20 § 52 att fortsätta planarbetet med ändring av detaljplan för
Kungsviken 1:25 med justeringar som korrelerar med ny kulturmiljöplan,
samrådshandlingen och kommunens viljeinriktning.
Förslag till ny inriktning av detaljplanen
Samrådsförslaget medförde byggrätt för 16 kulturmiljöanpassade fritidshus om 50 m2
och ungefär samma antal mindre sjöbodar/förråd. I förslag till ny inriktning i
granskningshandlingen föreslås att antalet bostadshus minskas till 9 och antalet
sjöbodsförråd ökas till cirka 70 stycken, vilket motsvarar antalet båtplatser i hamnen.
Storleken föreslås vara 7,5 m2 och i två varianter, dels i längor och dels i bodar med två
förråd i varje. Byggnadshöjden sätts till cirka 3 m och sjöbodsförråden ska utföras med
traditionell, kulturmiljöanpassad utformning. Förråden som i detaljplanen ska regleras så
att de byggs utan VA och oisolerade ska knytas till hamnplatserna, där sjöbodsförråden
ingår i båtplatshyran. Området för sjöbodsförråden ska regleras som en fastighet i
detaljplan där även en servicebyggnad och övriga faciliteter för hamnen ingår.
Exploatören hur idag ut ungefär hälften av båtplatserna till boende i Kungsviken med
omnejd och flertalet av övriga hamnplatser till Orustbor.
Bedömning
Förslaget på ny inriktning innebär sannolikt att alla båtplatserna i hamnen får var sitt
förråd. Detta bedöms bli uppskattat, då en kombination av båtplatser och förråd är
efterfrågat, både i Kungsviken och på Orust. Området med små och låga sjöbodsförråd
innebär att det blir bättre utsiktsförhållanden mot havet för bakomliggande bebyggelse,
vilket ger en positiv förändring för dessa fastighetsägare jämfört med
samrådshandlingen. Ett borttagande av sju bostadshus som ersätts med ett femtiotal nya
sjöbodsförråd (jämfört med samrådshandlingen) innebär också mindre påverkan på
landskapsbilden i viken samt en bättre harmoniering med angränsande anrika
kulturmiljöer såsom Gösta Johanssons varv. Trafiken och parkeringsbehovet bedöms
endast påverkas marginellt jämfört med idag, då det är samma personer som kommer ha
båtplats och förråd. De cirka 25 parkeringsplatserna som idag finns för hamnen bedöms
räcka gott, även till besökare till bostadshusen, då parkeringsytan idag används sparsamt
på grund av att flertalet som har båtplats bor i närheten. Till bostadshusen hör två
parkeringsplatser var inom egen fastighet vilket bedöms tillräckligt.
Skulle området istället byggas enligt gällande detaljplan innebär det en rad negativa
effekter jämfört med detta förslag på ny inriktning av granskningshandlingen. Området
kommer i enlighet med gällande plan byggas ut med ett tjugotal hamnmagasin i ett fåtal
större volymer med 1 ½ plans höjd, där varje magasinsdel om 20-50 m2 avses avstyckas
som en fastighet. Detta innebär en sämre lokal anknytning, endast ett fåtal eller inga
förråd knutna till båtplatser och stor risk för omvandling av magasinslokalerna till
bostäder, vilket kräver stora tillsynsinsatser av kommunen för att hejdas. Gällande plan
innebär också att hamnområdet privatiseras längs vattenlinjen, där nuvarande
planförslag har ett allmänt gångstråk. Gällande plan innebär, jämfört med det nya
inriktningsförslaget, också en försämrad havsutsikt för bakomliggande fastigheter, detta
också utifrån att fritidshusen blir något lägre och mer uppdelade än de stora magasinen.
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Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29
Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25
Beslutet skickas till
Planenheten
Byggenheten
Miljöenheten
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef
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Förslag till ny inriktning - detaljplan för Kungsviken 1:25
ca 25 p-platser

hamn med 69 båtplatser
9 bostadshus

ca 70 sjöbodsförråd

servicehus, ramp,
kajakförråd etc.

