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INLEDNING
Bakgrund
Från kommunens sida är förhoppningen att samhället Slussen ska kunna utvecklas och förtätas i och med att en reservvattenledning byggs ut mellan
samhället och Åh i Uddevalla kommun och att en ledning för avlopp byggs
mellan samhället och Henån.
Exploatören, ägaren till fastigheten Ström 1:66, har ansökt om att få uppföra
småhus i den södra delen av Slussen. Området är inte detaljplanelagt, varför
en ny detaljplan behöver upprättas för att pröva uppförandet av ny
bebyggelse.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 49 att bevilja plantillstånd.

Planförslagets syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av 9
bostäder som ska utgöra en förtätning av Slussens samhälle.

Planområdet
Läge, areal och avgränsning
Planområdet ligger i samhället Slussen på östra Orust. Området är cirka
11 500 m² (1,15 ha) stort och avgränsas i väster av naturmark, i norr och söder av naturmark och bostadsfastigheter samt i öster av väg 774.

Planområdets läge i den sydvästra delen av Slussens samhälle.

Markägoförhållanden
Inom planområdet finns en privatägd fastighet, Ström 1:66, tillika exploateringsfastighet.
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.
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Planprocessen
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också.
Detaljplanen kommer att samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och
myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av
de åtgärder som föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram
ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och
påverkan i planeringsprocessen.
Normalt planförfarande
Planen upprättas i enlighet med den nya plan- och bygglagen (PBL
2010:900) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande,
vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för
samråd och ställs ut för granskning innan den kan tas upp för antagande.
Läs mer under rubriken ”Fortsatt arbete” på sidan 27.

I det aktuella skedet ska planförslaget antas för att kunna ligga till grund för bygglov.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplan
För Orust kommun gäller Översiktsplan 2009 (antagen 2009-11-12 § 115).
I översiktsplanen redovisas offensiva satsningar för att skapa attraktiva bostäder med varierande upplåtelseformer i samtliga orter där det finns eller
planeras för kommunalt vatten- och avloppssystem.
Samhället Slussen är utpekat som ett kulturhistoriskt värdefullt område och
beskrivs på följande sätt:
”Bebyggelsen på Slussen utgörs av sommarbostäder från 1900-talets början
och fisketorp från förra sekelskiftet. Slussen var förr en viktig ångbåtsbrygga. Öster om gamla landsvägen ligger jordbruksbebyggelsen på gles rad
utmed bergskanten. Jordbruksbebyggelsen har ett för Orust mycket karaktäristiskt läge och genomgående är den mesta av bebyggelsen inom området
väl bevarad.”

Planbeskrivning
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Kommunen avser att verka för att Orust stora kulturmiljövärden ska bevaras. Detta innebär bland annat att ny bebyggelse ska anpassas i storlek, form
och materialval till den lokala byggnadstraditionen. I de utpekade områdena,
där Slussens samhälle ingår, ska kommunen ägna bevakningen av kulturmiljöfrågorna särskilt stor uppmärksamhet.
Enligt de rekommendationer som redovisas i översiktsplanen, gällande etablering av ny bebyggelse inom kustzonen (4 kap MB), anges att ny bebyggelse endast ska medges i sådana områden som redan är påverkad av bebyggelse. Bebyggelsen ska inordnas i landskapsbilden på ett sätt som överensstämmer med den lokala byggnadstraditionen. Ny bebyggelse ska inte medges i sådana lägen att värdefulla natur- eller kulturvärden skadas påtagligt.
Bebyggelse ska dessutom utformas och färgsättas så att den anpassas till den
aktuella platsens förutsättningar samt kunna fungera som helårsbostäder.
På den rekommendationskarta som finns i översiktsplanen redovisas Slussens samhälle som ett område med ”planerad förändrad markanvändning”.
Slussen beskrivs som ett ”område med en otillfredsställande VA-situation. I
början av 1990-talet gjordes ett principförslag till en samfälld VA-lösning för
området. Detta förslag har dock ännu inte kunnat genomföras. Någon ytterligare bebyggelse i området bör ej medges innan VA-frågan är löst”.
I övrigt finns inga specifika rekommendationer angående markanvändning
för Slussen.

Slussen (15) är markerad som ett område med ”planerad förändrad markanvändning”.

I regel- och rekommendationskartan är Slussens samhälle redovisat som
samlad bebyggelse. För området i stort gäller ”hänsynsnivå 3”.
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För denna hänsynsnivå står landskapsperspektivet i fokus. Den rekommendation/riktlinje som gäller för dessa områden är att ”vid all exploatering
skall iakttas extra stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden för
landskapsbild, natur- & kulturmiljövård och/eller friluftsliv, som pekas ut
för de olika områdena. Särskild hänsyn tas till förekomster av äldre kulturspår och rester av hävdpräglade gräsmarker och fetörtrika klipphedar”.

Utdrag ur regel- och rekommendationskartan, Orust ÖP 2009.

Fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan för Slussens samhälle är under arbete. En samrådshandling är på samråd under april och maj 2014. Den fördjupade översiktsplanen beräknas antas under 2016.
Planområdet ligger inom ett område som i mark- och användningskartan är
redovisat som ”utredningsområde för bostäder”. På regel- och rekommendationskartan ingår planområdet i ett område betecknat ”R2a”, se illustration nedan. Detta innebär att området är föreslaget för bostadsutbyggnad.
Området är ett förtätningsområde i samhällskärnan ”där bebyggelsen bör
bestå av friliggande enfamiljshus...”.

Utdrag ur regel- och rekommendationskartan, FÖP Slussen 2014 (samrådshandling). Planområdet, redovisat med svartstreckad linje, ligger inom ett område redovisat för bostadsutbyggnad.

Planbeskrivning
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I beskrivningen av området i den fördjupade översiktsplanen anges att området ”är beläget i en sydostvänd sluttning i västra delen av samhällskärnan
och kan anslutas från väg 774. Området ska dock trafikmatas via föreslagnen matargata från sydväst, så snart denna anläggs. Ett förslag till detaljplan för den södra delen av området har varit på samråd. Totalt bedöms
hela området kunna inrymma knappt ett tiotal bostäder.”

Detaljplaner
Inga gällande detaljplaner berör planområdet.

Planprogram
Eftersom planförslaget i stort överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan har det inte ansetts nödvändigt att upprätta ett
program till detaljplanen.

Behovsbedömning
Allmänt
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.
Under planarbetet har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma
om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6
kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Nedan följer en kortfattad redovisning av de frågor som har behandlats i
behovsbedömningen.
Gällande regleringar och skyddsvärden
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken
(MB). Planområdet berörs inte av några bestämmelser enligt 3 kap MB.
Planområdet berörs av, men planförslaget bedöms inte står i strid med bestämmelserna enligt 4 kap MB. Området berörs inte av några skyddsbestämmelser enligt 7 kap MB. Planområdet omfattas inte av Natura 2000
bestämmelserna. Inga registrerade fornlämningar berörs. I översiktsplanen
är Slussens samhälle utpekat som ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Planförslaget innebär att ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och bedöms inte motverka de riktlinjer som finns i kommunens
översiktsplan gällande kulturområden.
Påverkan på miljön
Planområdet ingår i det hänsynsområde (nivå 3) som redovisas i kommunens naturvårdsprogram. Planförslaget bedöms vara förenligt med de rekommendationer som finns för hänsynsområdet. Enligt naturvårdsprogrammet finns inga större naturvärden inom planområdet.
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Planområdet omfattar inga områden som är utpekade i länsstyrelsens eller
skogsstyrelsens inventeringar.
Planområdet ska anslutas till det kommunala va-systemet, vilket innebär att
grund- och ytvattenkvalitén inte ska behöva försämras. En utbyggnad av det
kommunala va-systemet kan bidra till en bättre miljösituation i Slussens
samhälle och den närliggande havsmiljön.
Påverkan på hushållning med mark, vatten och andra resurser
Markanvändningen förändras permanent från naturmark till bebyggd bostadsmark. Anläggning och uppförande av byggnader och vägar i området
kan innebära relativt stor påverkan på marken och kan innebära en stor omflyttning av massor, se under rubriken ”Natur”, underrubrik ”Mark, terräng
och vegetation” på sidan 11.
Inget stort opåverkat område (MB 3 kap) berörs.
Påverkan på människors hälsa och säkerhet
I geoteknisk utredning, utförd av EQC Väst AB, konstateras att totalstabiliten inom planområdet är tillfredställande.
Övrigt
Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas vid ett genomförande av
planförslaget. Ingen anmälan eller tillstånd enligt MB behövs vid ett genomförande av planförslaget. Planförslaget bedöms inte motverka de nationella
miljömålen.
Sammanfattning
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken.
Planförslaget innebär en förtätning och komplettering i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse och utgör ingen påtaglig skada på natur- och kulturvärden i området.
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära ett överskridande
av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Ställningstagande
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande
miljöpåverkan. Länsstryelsen angav under samrådet att de delar kommunens
åsikt. En miljöbedömning ska därför inte genomföras.

Naturvårdsprogram
Orust kommun har ett naturvårdsprogram från år 2006. Området ”Grindbyvattnet, Assmunderödvatten, Klevaån och Runns vatten” sträcker sig
norrut ända fram till mynningen vid Slussen. Planområdet ligger på gränsen
till detta område. Detta lokalt värdefulla landskap bedöms inte påverkas vid
ett genomförande av planförslaget.
Planområdets läge i utkanten av ett område
utpekat som ett lokalt värdefullt landskap.

Planbeskrivning
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Kulturmiljöprogram
Ett kulturminnesvårdsprogram, ”Orust – Historia och miljö”, från år 1994
finns framtaget för Orust kommun. I kulturmiljöprogrammet beskrivs Slussens historia kortfattat.
Under rubriken ”Uppföljning av Orusts program för vård av kulturmiljön”
ges kulturhistoriska rekommendationer gällande om-, till- och nybyggnader
inom de utpekade kulturmiljöerna som ingår i kulturmiljöprogrammet. De
rekommendationer som gäller för Slussen lyder:
”Renoveringsarbeten samt om- och tillbyggnader skall utföras med stor
hänsyn till områdets och respektive byggnads särart och karaktär. Nya byggnader skall inplaceras i landskapet på ett traditionellt sätt samt utformas så,
att det anknyter till områdets karaktär”.
I detaljplanen har byggnadshöjden reglerats för att tillåta bebyggelse i form
av traditionella 1 ½-planshus. Uppe på höjden, i det mest visuellt utsatta läget får byggnader endast uppföras i en våning. Inplaceringen av byggnaderna i landskapet styrs genom en planbestämmelse som reglerar att ”marknivåer ska tas upp i sockel, med suterrängvåning eller med sammansatta byggnadskroppar på olika markhöjd. Detta styr mot en inplacering av byggnader
på ett traditionellt sätt. Utseendebestämmelser har införts som säkerställer
att taken ska utföras som sadeltak eller med sadeltak där nocken förskjuts i
höjdled på grund av terrängen. Taken ska utföra i lertegel eller betongplattor
i matt röd färg. Bestämmelserna reglerar även att takåsen ska vara parallell
med husets långsida samt att takvinkeln måste vara mellan 30-36° för att
anpassas till den bohuslänska traditionen. Fasadmaterialet på byggnaderna
inom planområdet ska utgöras av träpanel. Även en bestämmelse kring traditionell färgsättning medverkar till att området anpassas till det omkringliggande områdets karaktär.

Övriga kommunala beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 49 att bevilja plantillstånd.

BESTÄMMELSER ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser,
3 kap MB
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.
Planområdet berörs inte av några hushållningsbestämmelser enligt 3 kap
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MB. Dock är vattenområdet utanför Slussen, Havstensfjorden, utpekat som
ett riksintresse för yrkesfisket. Området är på grund av sitt värde som lekområde för torsk, av riksintresse för yrkesfisket (3 kap 5 § MB).
Riksintresset bedöms inte påverkas påtagligt negativt vid ett genomförande
av planförslaget.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB

Planområdet ligger inom den så kallade kustzonen som är av riksintresse enligt 4 kap MB.

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med
hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt 4 kap MB i sin helhet av
riksintresse, detta med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden.
Området inkluderar bland annat hela Orust kust, där Slussen är beläget. Det
aktuella planområdet berörs således av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB.
Exploatering och andra ingrepp i kustområdet får endast komma till stånd
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga samhällen eller det lokala näringslivet.
I planförslaget föreslås en utbyggnad inne i Slussens samhälle som innebär
en utveckling av samhället och bedöms därför inte stå i konflikt med de särskilda hushållningsbestämmelserna beskrivna i 4 kap MB.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
Inom planområdet bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
överskridas.
Vattenförekomster (SFS 2004:660)
Planområdets omgivande vatten, Havstensfjorden, omfattas av miljökvalitetsnormer för kustvatten. Den ekologiska statusen för Havstensfjorden har
klassificerats till otillfredsställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassificerats till god.
Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
Havstensfjorden är ett utpekat musselvatten och ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Avsikten är att
inom området göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så
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sätt bidra till en hög kvalitet på skaldjursprodukter som äts direkt av människor. Fjorden pekas i kommunens översiktsplan ut som lämplig för musselodling. Kommunen ska bevaka att de angivna gränsvärdena inte överskrids.
Omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Planområdet berörs inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller.
Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer eller motverka att miljökvalitetsnormerna uppnås. Detta främst på grund av att planområdet kommer att anslutas till det
kommunala va-systemet vilket bidrar till att den ekologiska statusen för
Havstensfjorden inte påverkas negativt. Dagvattnet ska fördröjas genom anläggandet av flacka diken längs vägen genom planområdet innan vattnet leds
vidare till recipienten.

Områdesskydd, 7 kap, MB
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse
olika områden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7 kap MB är
naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och Natura
2000-områden. Planområdet omfattas inte av några skydd enligt 7 kap. MB.

Planområdet består huvudsakligen av avverkad skogsmark.

PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark, terräng och vegetation
Förutsättningar: Planområdet består till största delen av ett nyligen avverkat och relativt starkt kuperat blandskogsområde. Höjden i området varierar
från cirka +4 m.ö.h. i öster upp till cirka +34 m.ö.h. i områdets norra del.
Planområdets södra delar och markområde på angränsande fastighet Ström
1:64 avvattnas genom en mindre bäck som rinner i öst-västlig riktning genom planområdet. Bäcken som delvis är stensatt med natursten mynnar ut i
en befintlig kulvert under väg 774. I genomförd naturvärdesinventering,
”Naturvärdesinventering Ström 1:66, Slussen, Orust, 2012-11-01” upprättad av
Naturcentrum AB konstateras att bäcken och dess närmaste omgivning har
vissa naturvärden. Inventeringen bifogas planhandlingarna.
Till ovan nämnda bäck ansluter även en mindre bäckfåra som avvattnar den
norra delen av planområdet. Bäckfåran är påverkad av bland annat körskador från avverkningen och är till stora delar naturligt eller av människan
kulverterad.

Detaljplan för fastigheten Ström 1:66
Slussen, Orust kommun, Västra Götalands län

Lutningen är stark inom delar av området. I
bakgrunden skymtar befintlig byggnad på
fastigheten Ström 1:67
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I väster finns ett mindre område med åkermark som är igenväxt. Inom området finns även ett par mindre berghällar och några små klippbranter.
Eftersom trädskiktet till största delen är avverkat har tillgängligheten ökat i
det tidigare otillgängliga området. Kvarvarande vegetation inom området
består främst av björk, enstaka ekar, hasselbuskar, rönn, sälg, tall och fågelbär. Där träd sparats finns inslag av ruderatarter som jättebalsamin, hallon,
stånds och kungsljus.
Förutom bäcken och ett askträd som finns i områdets norra delar hyser
planområdet endast allmänna naturvärden som uppstår efter avverkning.
Planförslaget: En utgångspunkt i planförslaget är att ny bebyggelse i möjligaste mån ska placeras och anpassas utifrån platsens förutsättningar. På
grund av den inom vissa delar starkt kuperade terrängen kommer ändå relativt stora markarbeten i form av fyllnad, schaktning och sprängning att behöva utföras, exempelvis vid anläggande av tillfartsvägen och vid grovplanering av tomtmarken.
Fyra-fem tomter inom områdets norra del och en av de föreslagna tomterna
söder om tillfartsvägen kräver bland annat uppfyllnader och kulvertering i
anslutning till befintliga bäckfåror. Markarbeten kommer också att utföras i
samband med anläggande av infartsvägen, främst i planområdets östra delar.
För att åstadkomma en rationell tomt i den sydöstra delen av planområdet
måste relativt kraftig sprängning genomföras.
Flera av husen bedöms kunna uppföras i form av suterränghus eller genom
hus med grundläggning på flera nivåer. Detta gäller främst de byggnader
som planeras i södersluttningen, direkt norr om tillfartsvägen.
Planbestämmelser har införts på plankartan för att reglera markingreppen
inom det avverkade skogsområdet. En planbestämmelse anger att marknivåskillnader ska tas upp i sockel, med souterrängvåning eller med sammansatta byggnadskroppar på olika markhöjd.
En bestämmelse som reglerar att ingen uppfyllnad för att höja en byggnads
nivå med mer än 0,5 meter tillåts har införts. En bestämmelse angående att
markens nivå inte får förändras har införts för en del av en bergshöjd i den
södra delen av planområdet.
Geotekniska förhållanden/skred- och rasrisker
De geotekniska förutsättningarna för planområdet har undersökts av EQC
Group och dokumenterats i tekniskt PM geoteknik, 2012-12-05, rev 201406-03. För en mer utförlig redovisning av de geotekniska förhållandena
hänvisas till den geotekniska utredningen med bilagor som biläggs planhandlingarna.
Geotekniska förhållanden
Den norra och södra delen av området består till stor del av berg i dagen.
Jorddjupen varierar enligt sonderingarna mellan cirka 2-14 meter. Sonderingarna har stoppat på block, berg eller fast lagrad friktionsjord.
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I den västra delen av området har lera påträffats i tre borrhål. I borrpunkterna finns torrskorpelera till ett djup av 3,5 meter. Därunder följer ett tunnnare, cirka 1,5 meter tjockt lager med lera. Lerans vattenkvot och konflytgräns har uppmätts till omkring 40 % och den korrigerade skjuvhållfastheten till cirka 19 kPa. Leran vilar på ett lager med friktionsjord av okänd mäktighet.
I slänterna upp mot berget norr om vattendraget är jordlagren fasta med
djup på 2-5 m. Jorden bedöms utgöras av torrskorpelera eller friktionsjord.
Längst i nordöst, vid fastighet 1:106, finns en slänt där mycket grus, sand
och sten syns. Avlagringen bedöms utgöras av isälvsmaterial som även förutsätts underlagra lerlagren i den västra delen av området. Även i delar av
vattendragens botten påträffades grus och sten.
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån och flödet i vattendragen bedöms variera med nederbörden. Den naturliga avrinningen i området är till vattendragen och vidare ut
från området i sydöst. Omkring vattendraget norr om fastighet 1:111 finns
ansamlingar av vatten och marken är sank.
Stabilitet
Stabiliteten inom planområdet har kontrollerats. Den generella lasten som
har valts är 15 kPa. Lasten 15 kPa har valts för att vara på den säkra sidan
mot mindre uppfyllnader eller andra laster som eventuellt skulle kunna uppkomma på grund av mindre ändringar. Dock är det planerat att kulvertera i
det aktuella området vilket innebär att säkerheten mot skred höjs då mothållande massor läggs ut.
I beräkningarna har stabiliteten funnits vara godtagbar enligt Skredkommissionen Rapport 3:95. Dessutom påpekas att vid exploatering i området
kommer vattendragen i den nordvästra delen att kulverteras vilket ytterligare
kommer att öka stabiliteten. Stabiliteten för glidytor är acceptabla både innan och efter exploatering.
Grundläggning
Jorden inom detaljplaneområdet bedöms endast vara måttligt sättningskänslig. Lerlagren är tunna och den största delen av sättningarna bedöms komma
att utbildas under kort tid. Grundläggning av framtida byggnader bör ske på
berg, eller med packad fyllning på fast botten.
Blocknedfall
Petroteam har utfört en släntbesiktning, ”Släntbesiktning Slussen, Orust, 201212-19”. Syftet med besiktningen var att kontrollera eventuell risk för blocknedfall. Besiktningen bifogas planhandlingarna.
Berggrunden består av fin till medelkorning grönsten, det finns även granitiska inslag hos block i området. Berggrundens spricksystem har bildat lösa
block. Några av dessa block ligger i bergsslänten och några mindre stenblock ligger i jordslänten.

Detaljplan för fastigheten Ström 1:66
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Slutsatsen som redovisas i besiktningen innebär att man bedömer att det
inte föreligger någon risk att blocken rör sig hela vägen ner i jordslänten
utan yttre påverkan. Dock gäller generellt att man bör vara observant runt
de block som finns i jordslänten under schaktning om denna sker intill
blocken. Om block i bergsslänten faller ned i bergslänten bedömer Petroteam av blocken stannar vid foten av bergslänten.
Planförslag: En bestämmelse angående att rensning och släntbesiktning
ska utföras i enlighet med släntbesiktningen har införts på plankartan. Observera att detta endast blir tillämpligt om blocken utsätts för yttre påverkan,
exempelvis genom schaktning eller sprängning. Inga planer finns för att
ändra markens nivå i det aktuella området. Området ligger på mark som är
prickad, dvs. mark där byggnader inte får uppföras. Ansvaret för bergsäkring
kan regleras i det exploateringsavtal som ska upprättas mellan Orust kommun och exploatören.
Fornlämningar
Inga registrerade fornminnen finns inom eller i planområdets direkta närhet.

Bebyggelse
Omgivande bebyggelse/landskapsbild
Området är ett kraftigt kuperat naturområde som är obebyggt.
Bebyggelsen i Slussen består främst av äldre hus. Flera av dem är byggda på
1800-talet. De flesta husen är klädda med träpanel och har takpannor i tegel.
Bostäder
Förutsättningar: Inom planområdet finns ingen bebyggelse men i direkt
anslutning till området finns några bebyggda bostadsfastigheter.
Planförslaget: Inom planområdet föreslås en utbyggnad med 9 småhus på
friköpta tomter. Användningen sätts till ”B - Bostäder”.
Inom planområdet tillåts en byggnadshöjd på 5,0 respektive 5,5 meter.
Byggnadshöjden innebär att nya byggnader kan uppföras som traditionella
1 ½-planshus med förhöjt fasadliv eller enplanshus med suterrängvåning.
Uppförande av byggnader i två våningsplan medges i hela planområdet med
undantag för byggrätten på höjden, i norra delen av planområdet. Inom
detta område tillåts en byggnadshöjd på 4 meter och högst en våning. Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor uppföras till maximalt 1/3 av fasadens längd. Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5
meter.
Inom några av de föreslagna tomterna är det, med hänsyn till terrängens
lutning och lokalgatans höjd, mest lämpligt att uppföra suterränghus alternativt hus med sammansatta byggnadskroppar på olika nivåer. En generell
planbestämmelse har införts som anger att ”Marknivåskillnader ska tas upp
med sockel, suterrängvåning eller sammansatta byggnadskroppar på olika
markhöjd.”
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För 6 av de 9 tomterna föreslås byggrätten regleras genom en andel av fastighetsstorleken. En planbestämmelse har införts som innebär att den sammanlagda byggnadsarean får utgöra högst 20 % av fastighetsarean. De 6
tomterna kommer att avstyckas till enstorlek av mellan 720-750 m². Detta
innebär att den maximala sammanlagda byggnadsarean blir cirka 150 m² per
fastighet. För de två tomterna söder om tillfartsvägen tillåts att huvudbyggnaden uppförs till en storlek av 120 respektive 140 m². Garage får uppföras
till en byggnadsarea av högst 40 m². För fastigheten uppe på berget tillåts att
huvud- och komplementbyggnad uppförs till 120 respektive 30 m². Garage
sammanbyggt med huvudbyggnad ska räknas som komplementbyggnad.
En byggrätt på 30 m² för en komplementbyggnad har införts i den södra delen av planområdet. Byggrätten är planerad att tillfalla fastigheten 1:192 vid
en fastighetsreglering från Ström 1:66. Byggrätten är alltså endast till för att
komplettera en befintlig fastighet, inte att utgöra en egen fastighet.
Garage kan vara fristående, sammanbyggt med huvudbyggnad eller ingå i
huvudbyggnaden. Om garage ingår i huvudbyggnad (t ex suterränghus med
garage i suterrängplan) ska garagets byggnadsarea ingå i huvudbyggnadens
byggnadsarea. Om garage är sammanbyggt med huvudbyggnaden eller fristående får dess area uppgå till 30 eller 40 m² utöver huvudbyggnadens area.
Huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter från fastighetsgräns.
Tak ska utföras som sadeltak eller sadeltak där nocken förskjuts i höjdled för
att ta upp höjdskillnader. Takåsen ska vara parallell med husets långsida.
Tillåten takvinkel på huvudbyggnad är 30-36 grader. Takmaterial på huvudbyggnad ska utgöras av lertegel- eller betongpannor i matt röd färg. Fasader
på alla byggnader inom planområdet ska utgöras av träpanel. Tillåten färgsättning inom området är vit, grå, röd eller ockragul kulör.
Tillgänglighet
Inom området finns stora höjdskillnader och vägar inom området kommer
att ha en delvis mycket stark lutning. Flera av husen kommer troligen att
uppföras som suterränghus med entrén i bottenplanet. En upplysningstext
angående att tillgänglighets- och användbarhetskraven enligt BBR för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska följas har införts på
plankartan.

Friytor och rekreation
Bebyggelsen tar i anspråk ett grönområde som sedan långt tillbaka har varit
utan skötsel och därför länge varit bevuxen med svårgenomtränglig skog
med en mycket begränsad möjlighet till rekreation. Sedan 2009 har avverkning skett i området. Det ianspråktagna områdets rekreationsvärde bedöms
inte vara högt eftersom rörligheten inom området tidigare varit starkt begränsad på grund av terrängen.
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I väster och i anslutning till planområdet finns stora skogs- och strövområden som är relativt lättillgängliga och välfrekventerade. Genom exploateringen och föreslagen väg ökar allmänhetens möjlighet att nå skogsområdet.
Cirka 150 meter öster om allmänna vägen finns Runns vatten där bland annat fågellivet är rikt. Vattenområdet har under senare år restaurerats och ett
torn för fågelskådning är uppfört.

Service
Service finns i form av en friskola med förskola samt undervisning i årskurs
1-9. I Slussens samhälle finns även badplats, småbåtshamn, gästhamn, hotell/vandrarhem, musikkrog och café/närbutik.

Trafik
Vägar, in/utfarter
Förutsättningar: I dagsläget finns inga anlagda vägar inom planområdet.
Väg 774 passerar direkt öster om planområdet. Vägen är en statlig väg med
en hastighetsbegränsning på 40 km/h på den sträcka som passerar planområdet. Det finns behov av att förbättra trafikmiljön på väg 774 genom Slussen. Kommunen föreslår i den fördjupade översiktsplanen att en gång- och
cykelväg anordnas längs med väg 774. Den fördjupade översiktsplanen har
varit föremål för samråd under april och maj 2014 och beräknas antas under
2016.
Siktsträckorna för den planerade anslutningen till planområdet från väg 774
har studerats. Den planerade nya tillfartsvägen ska ligga på en nivå cirka 4,4
meter över grundkartans nollplan vid mötet med den allmänna vägen. De
första metrarna av tillfartsvägen utgörs av ett vilplan. Detta innebär att höjden på vägen 5 meter in från den allmänna vägen också ligger cirka 4,4 meter över grundkartans nollplan. Siktområdet ska mätas 5 meter in från anslutningen till den allmänna vägen Även 3 meters avstånd kan accepteras i
undantagsfall om väghållaren, i det här fallet Trafikverket, accepterar detta.
Enligt VGU 2012:179 (vägar och gators utformning) ska ögonhöjden, höjden räknat från vägbanan, ligga 1,1 meter över vägbanans höjd. Det innebär
att vid uppskattning av sikten ska ögonhöjden i det aktuella fallet ligga cirka
5,5 meter över grundkartans nollplan. Enligt VGU ska siktområdets uppfylla
ett minimimått. Det redovisas en ”minsta godtagbar längd” som endast får
användas efter Trafikverkets godkännande. En ”önskvärd minsta längd”
som innebär en högre standard än den minsta godtagbara redovisas också i
VGU.
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För hastigheten 40 km/h är den minsta godtagbara och önskvärda längden 60 respektive 85 meter. På landsväg där omkörning kan förekomma ska siktområdet mätas mot vägkant på den sida av vägen som utfarten sker ifrån.
Längden på siktområdet har studerats både för ett avstånd från väg 774 på 5
respektive 3 meter. Hänsyn har ej tagits till eventuell vegetation utan endast
till markens höjd.
I sydvästlig riktning är siktsträckan, vid en mätpunkt 5 meter från väganslutningen, 60 meter. Därmed uppfylls minsta godtagbara längd på siktområdet. I
nordostlig riktning uppfylls den önskvärda längden på siktområdet då
siktsträckan är över 115 meter lång.
I sydvästlig riktning är siktsträckan, vid en mätpunkt 3 meter från väganslutningen, 70 meter. Därmed uppfylls minsta godtagbara längd på siktområdet. I
nordostlig riktning uppfylls den önskvärda längden på siktområdet då
siktsträckan är över 115 meter lång.
Sammanfattningsvis så uppfylls den minsta godtagbara siktsträckan åt sydväst
både från en mätpunkt 3 respektive 5 meter från väganslutningen.
Siktsträckan åt nordost uppfyller den önskvärda längden både från en mätpunkt 3 respektive 5 meter från väganslutningen, eftersom siktsträckan
överstiger 115 meter.

Planerad anslutning till väg 774

Planförslaget: EQC Group har tagit fram en utredning för vägutformning
i området, ”PM Väg- och VA-utformning, Ström 1:66”, 2014-05-16”. För en
mer utförlig beskrivning av vägutformningen hänvisas till framtaget PM som
bifogas planhandlingarna.
Tillfartsväg till planområdet sker genom anslutning till väg 774. Den planerade tillfartsvägen föreslås bli cirka 4 meter bred, inklusive stödremsor. I
områdets nordvästra del anordnas en vändmöjlighet för sopbil och personbilar. Vändplatsen uppfyller rekommenderade mått för backvändning med
sopbil. Från vändplatsen skapas möjlighet till en infartsväg till fastigheten
Ström 1:67.
Cirka 75 meter in på vägen anläggs en mindre stickväg med en bredd på
cirka 3,5 meter. Stickvägen gör det möjligt att nå det sydöstra markområdet
på fastigheten Ström 1:67.
Den föreslagna vägen genom området har en relativt kraftig lutning i den
östra delen av planområdet. På denna sträcka ligger lutningen på cirka 15,5
% för att senare plana ut och ligga på cirka 10 % lutning i den västra delen.
Detta bedöms av kommunen som acceptabelt då det endast rör sig om en
tillfart för 9 fastigheter. Längs den östra delen av vägen krävs stödmurar på
båda sidor av vägen. Vägen föreslås få namnet ”Morbror Folkes Väg”.

Detaljplan för fastigheten Ström 1:66
Slussen, Orust kommun, Västra Götalands län

Planbeskrivning
Antagandehandling 2014-06-03, justerad 2015-12-10

18

Utdrag ur markanvändningskartan från FÖP Slussen (samrådshandling). De svartstreckade linjerna är föreslagna vägdragningar. Vägarna kan anslutas till detaljplaneområdet, markerat med
rödstreckad linje. Rödprickad linje är en planerad gång- och cykelväg.

I den fördjupade översiktsplanen för Slussens samhälle presenteras en rad
vägalternativ för att försörja samhället och det aktuella planområdet västerifrån. Det aktuella planområdet ska således trafikmatas västerifrån, via den
planerade matargatan, så snart denna har anlagts. Se illustration ovan.
I detaljplanen har tillfartsgatan fått användningen ”Gårdsgata - Lokal trafik,
ej genomfart”. I planområdets östra del har yta avsatts med användningen
”Huvudgata - Trafik mellan områden, inkl. gång- och cykelbana”. Ytan har
en bredd på 3 meter från befintlig vägkant för att möjliggöra en eventuell
framtida gång- och cykelbana längs väg 774.
Parkering
I anslutning till infarten till området planeras för en parkering till förmån de
servitutsparkeringar som finns för fastigheten Ström 1:192. Parkeringsytan
kan inrymma 2 stycken parkeringsplatser. På plankartan har detta markerats
med en egenskapsbestämmelse ”parkering - markparkering” inom kvartersmark för bostadsanvändning. Detta innebär att detaljplanen inte ligger i
konflikt med det gällande servitutet angående parkering till förmån för fastigheten Ström 1:192.
Längs tillfartsgatan, i den västra delen av planområdet, finns utrymme för 5
gästparkeringar till förmån för besökande till de planerade bostadsfastigheterna.
Inom övriga delar av planområdet ska parkering ske på respektive fastighet.
Väg 774 passerar direkt öster om planområdet.

Kollektivtrafik
Hållplatsen Slussen ligger cirka 100 meter från planområdet och trafikeras
av två busslinjer. Linje 377 trafikerar mellan Henån och Svanesund och
passerar cirka 10 gånger i vardera riktningen under vardagar.
Planförslaget kan innebära att kundunderlaget för kollektivtrafik ökar i Slussens samhälle.
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Teknisk försörjning
VA och dagvatten
Förutsättningar: Den planerade avloppsledningen mellan Slussen och
Henån skapar förutsättningar för att ansluta planområdet till det kommunala
avloppsystemet. Anslutningen bedöms i dagsläget vara i funktion omkring
våren 2016.
En ekologiskt lämplig hantering av dagvatten ska eftersträvas. Dagvatten får
inte ledas direkt till havet eller andra ekologiskt känsliga vattensystem utan
erforderlig rening. Dagvatten bör i första hand tas omhand lokalt och renas
genom fördröjning innan det leds vidare i diken eller befintliga mindre bäckar.
Genom planområdet rinner idag en mindre bäck i öst-västlig riktning. I den
norra delen av planområdet ansluter en bäckfåra som leder dagvattnet från
dessa delar av planområdet. Dagvattnet avleds slutligen till recipienten
Runns vatten och Slussekilen via en kulvert under väg 744.
Planförslaget: Fastigheterna inom planområdet ansluts till det kommunala
dricks- och spillvattensystemet. Planområdet anvisas en anslutningspunkt
vid väg 774. En huvudledning dras i den planerade tillfartsvägen som löper
genom planområdet. Ledningarna ges en dimension som tillåter eventuell
framtida inkoppling av nuvarande och eventuellt nya abonnenter inom områden väster och norr om planområdet. En ny ledningsträckning för vatten
och avlopp till Ström 1:67 har fastlagts i planförslaget som s.k. u-område
från den nya tillfartsvägen och fram till gränsen för 1:67. I samband med
ledningsdragningen kommer området att iordningställas som gångstråk till
området på höjden.
Dagvatten från tomtmark och byggnader ska infiltreras. Rening av dagvattnet, förutom infiltrering på tomtmark, föreslås ske genom infiltrering i
flacka diken längs lokalvägen. Bäckfåran i nord-sydlig riktning kommer att
fyllas ut och vattnet kommer istället att ledas i de anlagda dikena längs lokalvägen. En del av bäcken, i den västra delen av området kommer att kulverteras. I den östra delen av planområdet ska dock även fortsättningsvis dagvattendiket vara öppet. Diket leder till en yta där detaljplanen skapar möjlighet till att anlägga ett dagvattenmagasin. Kulvertering av bäcken kan kräva
ansökan om vattenverksamhet. Vid stora dagvattenmängder kommer en
uppdimensionering av vattentrumman att vara nödvändig.
En beräkning av dagvattenavrinningen redovisas i ”PM Väg- och VAutformning, Ström 1:66”, 2014-05-16” framtagen av EQC Group. Redovisningen bifogas planhandlingen.
Plank
Möjligheten att uppföra ett plank på en del av sträckan mellan fastigheterna
Ström 1:66 och 1:106 införs på plankartan. Planket får uppföras till en höjd
av 1,6 meter och fungerar som en avskiljare mellan bostadsfastigheten och
tillfartsvägen.
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El, tele och datakommunikation
Ett användningsområde, ”E1 – Teknisk anläggning, nätstation”, har placerats i den västra delen av planområdet. Detta område ska inrymma en nätstation för att försörja de tillkommande fastigheterna inom området.
Värme och avfall
Hushållssopor kommer att hämtas vid de nya fastigheterna. Möjlighet till
backvändning med sopbil finns inom planområdet. Kravet på källsortering
och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller för
renhållning, källsortering och kompostering i kommunen.

Hälsa och säkerhet
Risk för nedfall av berg/block
Förutsättningar: I den geotekniska utredningen pekas ett område ut i
norra delen planområdet där risk eventuellt kan föreligga för blocknedfall
inom fem framtida fastigheter. På uppdrag av EQC Group har därför Petro
Team Engineering AB genomfört en släntbesiktning för planområdet.
Undersökningsresultatet har dokumenterats i PM 2012-12-19. Rapporten bifogas planhandlingarna.

Område som har besiktigats av Petro Team
Engineering AB

Berggrunden består av fin till medelkornig grönsten, det finns även granitiska inslag hos block i området. Berggrundens spricksystem har bildat lösa
block, några ligger i bergslänten och några mindre stenblock ligger i jordslänten. Det föreligger ingen risk att befintliga block rör sig hela vägen ner i
jordslänten utan yttre påverkan. Dock gäller generellt att man bör vara observant runt de block som finns i jordslänten under schaktning om denna
sker intill blocken.
Planförslag: En bestämmelse angående att rensning och släntbesiktning
ska utföras i enlighet med framtagen släntbesiktning har lagts till på plankartan. Observera att detta endast blir tillämpligt om blocken utsätts för yttre
påverkan, exempelvis genom schaktning eller sprängning. Inga planer finns
för att ändra markens nivå i det aktuella området. Området ligger på mark
som är prickad, dvs. mark där byggnader inte får uppföras.
Radon
I samband med den geotekniska undersökningen, EQC Väst AB, daterad
2012-12-05, rev 2014-06-03, har gammastrålningen över berg uppmätts på
berget i norra och södra delen av området. Dessa mätningar tyder på normalradonmark och nya byggnader ska utföras radonskyddade.
I planen har en upplysningstext införs gällande radonstrålning. Bostadsbyggnader ska uppföras i radonsäkert utförande. Det gäller byggnader där
människor kommer att vistas stadigvarande. Avsteg får endast göras om
platsspecifika mätningar visar att behov av radonsäker grundläggning inte
föreligger.
Buller
Utbyggnaden av planförslaget kommer att föra med sig att trafiken ökar nå-
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got på den allmänna vägen. Trafikökning för cirka 9 hushåll antas uppgå till
cirka 50-60 trafikrörelser per dag. Boende längs med den allmänna vägen
bedöms inte att märka av någon ökning av trafikbuller.
Trafikmängderna inom planområdet blir likaledes relativt låga och bedöms
inte komma att medföra en bullerexponering över aktuella riktvärden.
Förorenad mark
Det finns inga uppgifter som tyder på att det skulle finnas någon förorenad
mark inom planområdet.

MILJÖMÅL
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
Orust kommun har i sin översiktsplan pekat ut sju miljömål som särskilt ska
prioriteras. Dessa är:
1. Grundvatten av god kvalitet
2. Hav i balans, levande kust och skärgård
3. Levande sjöar och vattendrag
4. Ingen övergödning
5. Giftfri miljö
6. God bebyggd miljö
7. Säker strålmiljö
Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som bedöms vara relevanta, för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuvarande miljösituationen.
Grundvatten av god kvalitet
Planområdet ska anslutas till det kommunala avloppsystemet genom anslutning till överföringsledning mellan Slussen och Henån. Detta innebär att utsläpp av avloppsvatten i havet kan undvikas, vilket kommer att bidra till en
bättre situation för havsvattnet. Framdragning av kommunalt avlopp kan
även innebära att omgivande fastigheter kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Dagvattnet ska tas omhand genom fördröjning och rening inom
planområdet.
Hav i balans, levande sjöar/Levande sjöar och vattendrag
Att planområdet ansluts till det kommunala va-systemet gör att utsläpp till
havsmiljön inte kommer att ske från den nya bebyggelsen. Dagvatten från
planområdet ska fördröjas och renas innan vattnet leds till recipienten.
God bebyggd miljö
Planförslaget utgör en förtätning och utveckling av ett befintligt samhälle.
Sammanfattning av påverkan på miljömål
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med de nationella miljömålen.

Detaljplan för fastigheten Ström 1:66
Slussen, Orust kommun, Västra Götalands län

Planbeskrivning
Antagandehandling 2014-06-03, justerad 2015-12-10

22

GENOMFÖRANDE
Allmänt
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Beskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. 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”.
Genomförandetiden för planen slutar 15 år efter det att planen vunnit laga
kraft.
Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock,
om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska vara
huvudman för en eller flera allmänna platser inom planområdet.
Genom politiskt beslut har Orust kommun valt att inte vara huvudman.
Planen ska därför genomföras med enskilt huvudmannaskap. Detta har
markerats på plankartan med en administrativ bestämmelse, ”kommunen är
inte huvudman för allmän plats”. När kommunen inte är huvudman för de
allmänna platserna är de enskilda fastighetsägarna primärt ansvariga. Inget
ansvar behöver som regel läggas på den enskilde utan skyldigheten fullgörs
oftast genom att fastighetsägarna går samman i en samfällighetsförening.
Ansvarsfördelning
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatören och
Orust kommun. Ansvarsfördelningen är sammanfattad i tabellen på följande
sida.
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Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

(kartbeteckning)
Allmänna platser

gång- och cykelbana

Trafikverket/Orust kommun Trafikverket/Samfällighetsförening
(finansiering ej klar)
(finansiering ej klar)

GÅRDSGATA inkl. gäst-

Exploatör

Samfällighetsförening

NATUR dike och ev. magasin för Exploatör

Samfällighetsförening

Dricks- och spillvatten

Exploatör

Samfällighetsförening

El och tele

Respektive ledningsägare/exploatör (flytt av bef.
ledningar bekostas av
expl.)

Respektive ledningsägare

B – Bostäder

Fastighetsägare

Fastighetsägare

m (bergsäkring)

Exploatör

Fastighetsägare

parkering (servitutparkering)

Exploatör

Fast. ägare 1:192

E1 - Nätstation

Ledningsägare

Ledningsägare

Dricks- och spillvatten

Respektive fastighetsägare Ledningsägare
från en anvisad anslutningspunkt.

Va-ledningar inom uområde

Exploatör

El och tele

Ledningsägare (flytt av bef. Ledningsägare
ledningar bekostas av
expl.)

HUVUDGATA inkl. framtida

parkering och plank

dagvattenhantering

Kvartersmark

Respektive fastighetsägare inom
avstyckad fastighet.

Avtal
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden i samband med planarbetet har upprättats mellan Orust kommun och exploatören.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Orust kommun och exploatören.
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Ett exploateringsavtal kopplas vanligtvis till planen för att få en överensstämmelse med intentionerna i planförslaget. I avtalet regleras aktuella frågor, kostnader och ansvarsfördelningen för utbyggnaden som planen ger tilllåtelse till. I avtalet ska det regleras att exploatören bekostar ombyggnad av
vägtrumma med mera för att kunna hantera dagvattenflöden på ett tillfredställande sätt. I avtalet kan också frågor kring bergssäkring och vatten- och
avlopp regleras.
Avtalet ska vara påskrivet av båda parter och godkänt innan planen antas.
Genomförandeavtal Trafikverket
Avtal ska upprättas mellan Trafikverket och Orust kommun vad gäller bl.a.
utförande, tidpunkt för genomförande och standard på väganslutningen till
allmänna vägen 774. Avtalet ska ligga klart och vara godkänt av berörda parter innan ombyggnaden av väganslutningen kan påbörjas. Genom kommunens försorg överförs själva genomförandet, i form av behövligt markarbete, på exploatören.
VA-avtal
Ett VA-avtal har upprättas mellan exploatören och Orust kommun. Avtalet
reglerar ansvarsförhållanden, utbyggnad, med mera.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Fastighetsägaren till fastigheten Ström 1:66 är exploatör. Planområdet utgörs
av Ström 1:66, en äldre samfälld väg (Ström S:3) samt en oregistrerad samfällighet för väg.
För en mer detaljerad redovisning av fastighetsägoförhållanden, rättigheter och
servitut inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.
Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Planen tillåter avstyckning av cirka 9 nya bostadstomter. Initiativ till ansökan
om lantmäteriförrättning ska göras av exploatören. Fastighetsbildning sker
efter att planen har vunnit laga kraft. Förrättningen bekostas av exploatören.
Fastighetsreglering, avseende ”dödandet” av samfällda vägar inom planområdet samordnas med ovanstående avstyckningar och bekostas av exploatören. En fastighetsreglering av befintliga samfälligheter inom planområdet
ska alltså ske i samband med en avstyckning av tillkommande bostadsfastigheter.
Övriga fastighetsregleringar, avseende eventuella marktillägg till befintliga
fastigheter, sker på initiativ av respektive tillkommande fastighetsägare alternativt exploatören. Förrättningen bekostas av ägare till den fastighet som
tillförs markområdet.
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Gemensamhetsanläggningar, servitut, rättigheter och
samfälligheter
Inom planområdet finns ingen befintlig gemensamhetsanläggning.
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom planområdet bildas en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (AL). Förvaltningen av respektive anläggning verkställs genom
bildande av en samfällighetsförening.
De områden som kan bli aktuella för att bilda en gemensamhetsanläggning
är tillfartsvägen och naturområdena inkl. dagvattenhanteringen på allmän
platsmark.
Ingående fastigheter i gemensamhetsanläggningen föreslås bli de nybildade
bostadsfastigheterna inom planområdet samt Ström 1:67 och exploateringsfastigheten Ström 1:66. Ansökan om gemensamhetsanläggning görs hos
lantmäterimyndigheten på initiativ av exploatören. Förrättningen samordnas
lämpligen med avstyckningarna som krävs för ett genomförande av planen.
Anläggningar som föreslås ingå i föreslagen gemensamhetsanläggning är tillfartsvägen inkl. gästparkering, gemensamma anläggningar för dricksvatten, avloppsvatten samt dagvatten.
Det anvisade området för markparkering på kvartersmark omfattar ett äldre
servitutsområde, avseende parkering för Ström 1:192. Enligt det servitut
som bildades vid avstyckningen av Ström 1:192 äger fastigheten bland annat
rätt att anlägga, nyttja och förbättra biluppställningsplats för två personbilar
på fastigheten Ström 1:66. Skötsel och underhåll av servitutsområdet ska
även fortsättningsvis åvila den tjänande fastigheten Det aktuella planförslaget är i enlighet med det gällande servitutet. Exploatören ansvarar för att anlägga parkeringen. Exploatören svarar för alla kostnader som kan uppstår i
samband med anläggande av nya parkeringsplatser som ersättning för de befintliga.
Det finns två samfälligheter inom planområdet. Ström S:3 är en samfällighet
för väg som inte har byggts ut och det finns även en oregistrerad samfällighet för väg som inte heller den är utbyggd.
Fastighetsreglering, avseende ”dödandet” av samfällda vägar samordnas
med ovanstående avstyckningar och bekostas av exploatören. En fastighetsreglering av befintliga samfälligheter inom planområdet ska alltså ske i samband med en avstyckning av tillkommande bostadsfastigheter.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Ett genomförande av planen kan innebära vissa konsekvenser på fastigheter
inom eller i anslutning till planområdet. En övergripande bedömning redovisas i tabellen på följande sida.
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Fastighet/rättighet

Påverkan

Kommentar

Ström 1:66

Marken avstyckas
delvis för att skapa
nya bostadsfastigheter. Ev. reglering till
Ström 1:192.

Maximalt 9 nya bostadsfastigheter kan bildas. Gemenashetanläggning bildas
på en del av fastigheten.

Marksamfällighet:
Ström S:3

Den samfällda vägen
”dödas” vid ett genomförande av planen.

Fastighetsregleras i samband
med avstyckning av bostadstomter.

Oregistrerad samfällighet

Den samfällda vägen
”dödas” vid ett genomförande av planen.

Fastighetsregleras i samband
med avstyckning av bostadstomter.

Servitut: Officialservitut Ingen påverkan.
väg och parkering till
förmån för Ström
1:192.

Servitutet kvarstår. Planförslaget motsäger inte det gällande servitutet.

Ekonomiska frågor
Allmänt
Kostnader förenade med planläggning och fastighetsbildning belastar
exploatören.
Vägar, parkering
Exploatören bekostar anläggande av tillfartsväg och gästparkering inom allmän platsmark. Kostnader för framtida skötsel och underhåll av vägen och
gästparkeringen bekostas av nybildad samfällighetsförening.
Anläggande av markparkering för två bilplatser ska bekostas av exploatören.
Ansvarig för drift är den tjänande fastigheten, Ström 1:192. Kostnader för
fortsatt skötsel och underhåll åvilar den tjänande fastigheten.
VA, dagvatten
Kostnader för utbyggnad, skötsel och underhåll av va-anläggning (huvudledningar för dricksvatten och spillvatten) inom planområdet regleras enligt
det va-avtal som ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kostnaderna
avser vatten- och spillvattenledningar från en av kommunen anvisad anslutningspunkt.
Iordningställande av erforderlig dagvattenlösning, innebärande bland annat
behövlig kulvertering av bäckfåror inom kvartersmark och dagvattenanläggningar inom allmän platsmark, bekostas av exploatören. Kostnader
för fortsatt skötsel och underhåll belastar nybildad samfällighetsförening.
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Kvartersmark
Respektive fastighetsägare bekostar färdigställande av tomtmark samt uppförande och underhåll av byggnader och anläggningar inom sin fastighet.
Respektive fastighetsägare bekostar indragning av va-ledningar från en anvisad anslutningspunkt. Kostnader för skötsel och underhåll av vaanläggningar åvilar respektive fastighetsägare.
El, tele- och datakommunikation
Eventuell flytt eller omläggning av befintlig el-, tele- och datakommunikation inom planområdet till följd av ett genomförande av planförslaget bekostas av exploatören. Skulle ett framtida behov uppstå av att
flytta befintliga el-, tele- och dataledningar inom tomtmark belastar dessa
kostnader respektive fastighetsägare.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Driftansvarig för det allmänna va-nätet är Orust kommun.
För utbyggnad och dimensionering av huvudnätet för dricks- och spillvatten
hänvisas till det va-avtal som ingåtts mellan kommunen och exploatören.
Berg/blocknedfall
I den geotekniska utredningen pekas ett område ut i norra delen av planområdet där risk eventuellt kan föreligga för blocknedfall inom fem framtida
fastigheter. Med anledning därav har Petro Team Engineering AB genomfört en släntbesiktning för planområdet.
Det föreligger ingen risk att blocken rör sig hela vägen ner i jordslänten utan
yttre påverkan. Dock gäller generellt att man bör vara observant runt de
block som finns i jordslänten under schaktning om denna sker intill blocken.
Exploatören ansvarar för att säkerställa säkerheten efter genomförda grävnings- och schaktningsarbeten. Efter fastighetsbildning ansvarar respektive
fastighetsägare för kontroll av sin fastighet med tanke på eventuell risk för
berg- och blocknedfall.
El, tele- och datakommunikation
För drift av el- och teleanläggningar inom allmän platsmark ansvarar respektive el-, tele- och dataleverantör. Markarbeten ska föregås av kabelutsättning.
Elkablar går under väg 774 till en stolpe i kanten på planområdet. Telekablarna från stolpen servar befintliga fastigheter. Vidare från stolpen är kablar
nedgrävda och går norrut utmed den västra kanten av väg 774.
Värme och avfall
Enskilda värmelösningar ska tillämpas inom planområdet.
Sophämtning ska ske vid varje fastighet. Möjlighet till backvändning med
sopbil finns vid vändplatsen i planområdets nordvästra del. Avfallshanteringen ska följa kommunens riktlinjer.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Fortsatt arbete
Kommunen kan besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.

Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens
genomförande:
April 2011
Nov 2012
Dec 2012 Jan 2013
Juni 2014
Juni-juli 2014
1 kv. 2016
1 kv. 2016

Plantillstånd
Beslut om samråd
Samråd av förslag till detaljplanen med bland
andra berörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter
och kommunala nämnder.
Beslut om granskning
Granskning av förslag till detaljplan
Antagande av detaljplan
Laga kraft

Under förutsättning att inte planen överklagas kan ett genomförande av
planen påbörjas under 1/2 kv. 2016

Justering
Under granskningstiden har synpunkter inkommit på planförslaget som har
inneburit att planhandlingarna justerats. De kompletteringar och justeringar
som gjorts saknar enligt Orust kommun intresse för allmänheten och är av
begränsad betydelse. Ändringarna är av en sådan karaktär att en ny granskning inte är nödvändig.
Förutom redaktionella ändringar har planhandlingarna justerats på följande
sätt:
Plankarta:
- Byggrätten för ett fristående sophus har tagits bort. Egenskapsbestämmelserna ”sop” och ”g” har därför utgått.
- Parkeringsytan tillhörande servitutsparkeringarna till förmån för fastigheten Ström 1:192 har placerats på kvartersmark med användningen ”B - Bostäder”.
- Bestämmelsen angående färgsättning har ändrats.
- Användningen ”Huvudgata” har lagts in längs med väg 774 för att
säkerställa utrymme för en eventuell kommande gång- och cykelväg.
- Omskrivning av bestämmelsen gällande byggrätt, e1 och e2.
- ”U-bestämmelse” (marken ska vara tillgänglig för allmänna under
jordiska ledningar) är tillagd.
- Bestämmelsen angående byggnadshöjd för komplementbyggnader
har omformulerats.
- Utrymmet för vändplatsen i nordväst har utökats för att säkerställa
att backvändning med sopbil är möjligt.
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En bestämmelse om att ett plank får uppföras mellan Ström 1:66
och 1:106 har införts.
- En cirka 3 meter bred remsa i planområdets östra del har fått användningen ”Huvudgata - Trafik mellan områden, inkl. gång- och
cykelbana” för att skapa en möjlighet för en eventuell framtida
gång- och cykelbana längs väg 774.
- Användningen för tillfartsgatan har korrigerats från ”Lokalgata –
Lokal trafik” till ”Gårdsgata - lokal trafik, ej genomfart”.
- Skyddsbestämmelsen för askträdet inom planområdet har tagits
bort.
- Genomförandetiden ändras från 5 till 15 år.
Illustrationskarta:
- Korrigeringar i linje med förändringarna i plankartan.
Planbeskrivning:
- Utveckling av texten gällande ansvar för bergsäkring
- Korrigering angående texten gällande sophantering.
- Komplettering av texten angående Skanovas elledningar.
- Utveckling av texten angående de geotekniska beräkningarna, inkl.
en motivering varför belastningen 15 kPa har använts.
- Ett förtydligande gällande behovet av åtgärder med tanke på bergrensning har införts.
- Information angående plank i fastighetsgräns mellan Ström 1:66
och 1:106 har inarbetats.
- Text gällande siktsträckor vid anslutningen för väg 774 har inarbetats.
- Korrigering av texten gällande exploateringsavtalet.
- Uppdatering av tabellen gällande ansvarsfördelning. Anpassning till
genomförda ändringar i plankartan.
- Text angående skyddsbestämmelse för askträdet inom planområdet
har tagits bort.
- Genomförandetiden har ändrats från 5 till 15 år.
- Tidplanen har uppdaterats.
- Övriga mindre justeringar för att skapa överenstämmelse med
mindre ändringar på plankartan.

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle
Gustafsson, planeringsarkitekt och Sören Mannberg, planingenjör, på uppdrag av exploatören. Planförslaget har handlagts av Rickard Karlsson, planchef, Orust kommun, Förvaltningsområde samhällsutveckling.

Rickard Karlsson, planchef
Orust kommun
Förvaltningsområde
samhällsutveckling
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Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt
Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö
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