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Kommunförvaltningen
Jonatan Lööf
telefon 0304-33 42 00
e-post: jonatan.loof@orust.se

E-förslag om äventyrsbana för barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”Anlägga en lättare och svårare äventyrsbara, uppåt skogen, för barn och ungdomar,
med klättring och rep”.
Vid röstningens utgång hade förslaget 37 röster.
Bedömning
Idrottsföreningar registrerade i Orust kommun har årligen bland annat möjlighet att
ansöka om stöd för projekt. I år (2021) ansökte Brattås CK om stöd där 35 000 kr
beviljades. Detta för att utveckla en uteträningsplats vid Hällevi, Henån.
Att fortsätta utveckla Hällevi till en plats för rekreation och motion där flera intressen
kan utspelas är ett strategiskt steg för att möjliggöra medborgarnas rätt till en aktiv fritid.
Brattås CK vill skapa en plats för utomhusträning för en bred målgrupp och att stödja
detta bedömer vi som prioriterat.
Vi bedömer att e-förslaget ska avslås då planen på att anlägga en uteträningsplats där
möjlighet för barn att vistas på Hällevi, Henån redan finns och stöd för detta betalats ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29
E-förslag daterad 2020-11-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Malin Andersson
Enhetschef Fritid
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Kommunförvaltningen
Jonatan Lööf
telefon 0304-33 42 00
e-post: jonatan.loof@orust.se

E-förslag om utegym vid motionsspåret Hällevi, Henån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Bevilja e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-0329.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”Genom att bygga utomhusgym vid Hällevi motionsspår inbjuder man till spontan
träning och rörelse under dygnets alla timmar, året om. Med utegym och andra
träningsstationer i olika utföranden och svårhetsgrader kan man erbjuda något för alla,
med en hälsosammare livsstil som resultat.”
Vid röstningens utgång hade förslaget 58 röster.
Bedömning
2021-01-15 inkom ansökan från Brattås CK till Fritidsenheten om stöd för anläggande
av uteträningsplats med utegym om 35 000 kr, vilket beviljades. Enligt den inkomna
ansökan ska uteträningsplatsen byggas i etapper där ansökt etapp uppgick till 100 000 kr
och räcker endast till några styrketräningsstationer. Brattås CK sköter motionsspåret vid
Hällevi, det faller sig därför naturligt att de ska fortsätta stödjas för att utveckla området
för rekreation och motion.
Fritidsenheten har tidigare (2020-11-04) informerat till utskottet för samhällsutveckling
om att anlägga ett utegym vid Hällevi. I presentationen visades en offert från Tress på
utegymmet som uppgick till 435 420,63 kr inkl. moms. Syftet med utegymmet är att få
fler personer i rörelse och öka tillgängligheten till träning för alla. Bedömningen från
informationspunkten var och är att de befintliga motionsspåren vid Hällevi är den bästa
lokaliseringen för ett utegym.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om eventuell utbetalning av stöd för resterande
belopp av utegymmet för alla etapper i enlighet med offertens prisunderlag till Brattås
CK.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29
E-förslag daterad 2020-12-16
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Malin Andersson
Enhetschef Fritid
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kommunförvaltningen
Malin Andersson
telefon 0304-33 40 35
e-post: malin.andersson@orust.se

E-förslag om discgolfbana i Henån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”Bygg en discgolfbana (Frisbeegolfbana) i Henån nära Henåns skola, på Ängsberget
eller i skogen vid Hällevi.”
Vid röstningens utgång hade förslaget 82 röster.
Bedömning
Efter att e-förslaget har skickats in har en privatperson bett om tillstånd att nyttja
kommunal mark till att sätta upp egna discgolfkorgar vid Ängsberget.
Finns intresset att anlägga fler discgolfbanor är det möjligt för föreningar att inkomma
med en ansökan till fritidsenheten.
Vi bedömer därför att e-förslaget bör avslås eftersom det redan anlagts en discgolfbana.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Malin Andersson
Enhetschef Fritid
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Kommunförvaltningen
Jonatan Lööf
telefon 0304-33 42 00
e-post: jonatan.loof@orust.se

Beslut om uthyrning av Warmarkska villan.
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Hyra ut Warmarkska villan till Föreningen Svanesund under 9 månader till full
hyreskostnad.
2. Bevilja Föreningen Svanesund föreningsstöd om 80 % av hyreskostnaden enligt
”Regler för uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar”.
Sammanfattning av ärendet
Warmarkska villan har under de senaste tre åren hyrts av Svanesunds Segelsällskap, en
idrottsförening, som har sin huvudsakliga verksamhet under sommarhalvårets tre
månader med att erbjuda segelskola för barn, ungdomar och vuxna. På grund av de nya
reglerna om ”Uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar”, som antogs av
kommunstyrelsen 2017-06-08 § 7, och ”Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler”,
antagen av kommunfullmäktige 2019-02-14 § 8, där 0-taxa togs bort för de kommunala
fastigheterna förutom idrottshallar, har föreningen inte haft ekonomisk möjlighet att
hyra fastigheten längre tid än sommarhalvåret. Föreningen vill fortsätta med sin
segelskola under sommaren.
I anslutning till Warmarkska villan ligger Svanesunds badplats som Föreningen
Svanesund, en samhällsförening, har skötselavtal på. I området finns bland annat
badplats, boulebanor och lekplats. Dessa ombesörjs av Föreningen Svanesund. Utöver
det ombesörjda området, vill de utveckla verksamheten. Med hjälp av Warmarkska villan
som utgångspunkt vill de dels kunna erbjuda läxhjälp, arbets- och studieplats samt fiske
för barn och ungdomar och dels tipspromenader med brunch samt en mötesplats för att
bryta ensamhet för äldre.
För att tillsammans kunna erbjuda en attraktiv mötesplats för hela året, för såväl
invånare som besökare, vill nu Svanesunds Segelsällskap och Föreningen Svanesund
samarbeta kring Warmarkska villan. Ett samarbete som skulle styrka Svanesund som en
plats av rekreation, möten och studiemöjlighet för en bred målgrupp. Detta kräver dock
stöd från Orust kommun.
Utredning
Fritidsenheten hanterar stöd till olika föreningar i kommunen, men har i sina stödformer
inte befogenhet att besluta om stöd för detta ärende. Föreningen Svanesund bedriver
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inte heller den form av verksamhet som föreningsstöden innefattar. Dessutom innebär
ärendet tecknandet av hyresavtal som utförs av annan enhet.
Kostnaden att hyra Warmarkska villan uppgår till 109 000 kronor per år (81 750 kr för 9
månader) där Föreningen Svanesund skulle kunna erhålla stöd på max 80 % av
kostnaden enligt det politiskt antagna dokumentet för utbetalning av föreningsstöd:
”Uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar”. I dokumentet ”Regler för
Föreningsstöd” framkommer även regeln att beslut gällande stöd till samhällsföreningar
ska tas av kommunstyrelsen, i dokumentet står följande: ”Stöd kan även om så
kommunstyrelsen bedömer, utgå till ideella organisationer/föreningar som bedöms göra
en samhällsnyttig insats för invånare i Orust kommun”.
Bedömning
Fritidsenheten bedömer att samarbetet mellan Föreningen Svanesund och Svanesunds
Segelsällskap kring att hyra Warmarkska villan skulle skapa en bättre helårsverksamhet i
området som gynnar samhällsutvecklingen.
De aktiviteter som beskrivs i dokumentet ”Warmarkska villan – föreningslokal för
framtiden” bedöms vara hållbara mål och samhällsutveckling i rätt riktning. Därför
anses möjligheten till hyra av Warmarkska villan och stöd för detta som möjlig.
Kommunstyrelsen har att ta ställning om Föreningen Svanesund ska erbjudas att hyra
Warmarkska villan under 9 månader till en hyra av 81 570 kr.
Vid beslut till att hyra ut till föreningen har kommunstyrelsen även att ta ställning till om
föreningen kan beviljas föreningsstöd enligt ”Regler för föreningsstöd”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08
Dokument (Warmarkska villan – föreningslokal för framtiden)
Beslutet skickas till
Föreningen Svanesund
Svanesunds Segelsällskap
Enhet för fritid
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Malin Andersson
Enhetschef fritid
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Kommunförvaltningen
Jonatan Lööf
telefon 0304-33 42 00
e-post: jonatan.loof@orust.se

Motion gällande segelfartyget Westkust
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Orust har inkommit med en motion daterad 2021-03-04:
”Motion gällande segelfartyget Westkust”
Liberalerna föreslår med denna motion att kommunstyrelsen ger ett uppdrag till
Utskottet för Samhällsutveckling som har ansvar för kultur och fritid samt
föreningsbidrag, att se över möjligheterna att stödja Westkusts seglingsverksamhet.
Bedömning
Orust skolfartygsförening, ägare av segelfartyget Westkust är registrerad i Orust
kommuns föreningsregistrering och söker årligen om stöd för deras verksamhet. Under
2020 betalade fritidsenheten ut stöd till föreningen för driftstöd hyrd lokal om 56 086
kr, aktivitetsstöd om 19 000 kr samt investeringsstöd om 17 025 kr. Under 2021 har
driftstöd för hyrd lokal om 66 186 kr samt aktivitetsstöd om 378 kr betalats ut.
Enligt föreningsstödreglerna, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4, kan inte
fritidsenheten besluta om stöd för något annat ändamål än de som är fastslagna. Inte
heller har enheten budgeterade medel för att stödja skolelevers möjlighet till att segla
tillsammans med sina lärare.
Vi bedömer därför att motionen avslås eftersom föreningen redan stöds enligt de
fastslagna föreningsstödsreglerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28
Beslutet skickas till
Liberalerna Orust
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef samhällsutveckling

Malin Andersson
Enhetschef Fritid

Rickard Wennerberg
Enhetschef Kultur
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Beslut om revidering av VA-plan 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta VA-plan 2017 med tillhörande
bilagor. VA-planen ska revideras under varje mandatperiod.
Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i
Orust kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA.
Det övergripande målet med arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VAfrågorna ska bidra till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som
finns kan uppnås.
Aktuell revidering omfattar bland annat tidigareläggning av två investeringar - VA-länk
öst-väst (Ellös-Varekil) och VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös) samt att
fritidshusplanerna arbetas in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31
Beslutet skickas till
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och bygg
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
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Vatten- och avloppsplan för Orust Kommun
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VA – plan
1. Inledning
Kommunstyrelsen har fattat beslut (2013-10-09, § 274) om att en Vatten- och
Avloppsplan (VA-plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av
VA-försörjningen i Orust kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige under 2017
och skall revideras och kompletteras under perioden 2017-2018 för att därefter
revideras under varje mandatperiod.
Under arbetet med VA-planen har det framkommit behov av andra styrdokument,
undersökning m.m. som skall komplettera VA-planen, men som inte ryms i ramen för
detta arbete.
Bakgrund och syfte
Kommunstyrelsen fattade beslut (2013-10-09, §274) om att en Vatten- och
Avloppsplan (VA-plan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av
VA-försörjningen i Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som
ingår i kommunens övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är en
VA- översikt, sammanställd under hösten 2013 samt en VA-strategi, antagen av
kommunfullmäktige i början av 2016. Denna VA-plan bygger på de beskrivningar
som finns i VA-översikten och på de ställningstaganden som finns i VA-strategin.
Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i
Orust kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt
VA. Det övergripande målet för arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av
VA-frågorna ska bidra till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och
mål som finns kan uppnås. Det innebär följande:
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Vattnet som används ska räcka till alla och ha tillräckligt god kvalitet
för sitt ändamål.

Det ska vara möjligt att bo nära hav och natur, i småskaliga
samhällen och på landsbygd, på ett miljöanpassat och säkert sätt
utan att skador uppkommer på naturmiljön och egendom.

Vattnets naturmiljöer ska vara ekologiskt hållbara, variationsrika och
säkrade för framtiden.

VA-planens huvudsakliga fokus är åtgärder för områden med samlad bebyggelse
(minst tio hus i närheten av varandra). Inom Orust kommun finns, liksom i många
andra kommuner, ett flertal områden i behov av en förändrad VA-struktur. I
nulägesanalysen som presenterades i VA-översikten, identifierades de områden som
utgörs av en samlad bebyggelse. Dessa områden löper risk för att avloppsanläggningar
påverkar dricksvattenbrunnarna, eftersom att de olika anläggningarna är placerade i
närheten av varandra. Statusen för vatten och avlopp har bedömts och resultatet
identifierade 57 områden med samlad bebyggelse. Några av dessa områden riskerar
att bli så kallade ”§ 6- områden”, inom vilka det ställs krav på kommunen att ordna
vatten- och/eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang med stöd i 6§ i lagen
om allmänna vattentjänster (LAV), se nedan.

6§ LAV Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
•

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten- tjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och

•

se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

I rättspraxis infaller skyldigheten från ca 20-30 hushåll men tolkningen är oklar och
även lägre antal hushåll har bedömts utgöra ”§6-områden”.
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VA-planen omfattar även åtgärder inom nuvarande verksamhetsområde för allmänt
VA samt glesbebyggda områden som inte utgör samlad bebyggelse och där enskild
VA-försörjning bedöms vara möjlig att lösa på ett tillfredsställande sätt.
VA-planens uppbyggnad
Ställningstaganden från VA-strategin tillsammans med de förutsättningar som
beskrivs i VA-översikten leder tillsammans fram till de åtgärder som presenteras i VAplanen. Åtgärderna syftar till att uppfylla respektive ställningstagande, givet de
förutsättningar som utgör nuläget. Åtgärder i VA-planen anges kopplade till
respektive ställningstagande i VA-strategin, fördelat i nedanstående kapitel:
Kapitel 2 behandlar delvis målsättningar gällande vatten och avlopp samt beskriver det
aktuella Bostadsförsörjningsprogrammet.
Kapitel 3 om enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA är mer
omfattande än övriga kapitel. Detta eftersom fokus i Orust kommuns VA-plan ligger
på åtgärder för områden utanför nuvarande verksamhetsområde, samt behovet av
utbyggnad av allmän VA-försörjning. Kapitlet innehåller en förklaring av de olika
typområdena för VA-försörjning och på vilka grunder uppdelningen har gjorts. I
kapitel 3 behandlas också prioriteringsordning för enskilda avloppsanläggningar och
hantering i väntan på en förändring av VA-struktur.
Kapitel 4 beskriver den allmänna statusen för små avloppsanläggningar samt
målsättningar och åtgärder för att förbättra dem.
Kapitel 5-7 hanterar åtgärder som föreslås huvudsakligen inom den befintliga
allmänna VA-försörjningen och omfattar både verksamhet under normala
förhållanden såsom drift och underhåll men också beredskap att agera i händelse av
störning i den normala driften.
Kapitel 8 och 9 redogör för åtgärder som ska stärka och tydliggöra kommunens
organisation kring frågor som rör VA-försörjning och hur kommunikation kring VAfrågor sker både internt i kommunens organisation och externt till invånare i Orust
kommun.
Kapitel 10 om ekonomi, behandlar bland annat finansieringsfrågor, taxeutveckling och
anläggningsavgift.
8
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Kapitel 11 om Kretslopp beskriver hur kommunen ska verka för att främja en god
kretsloppspotential.
Kapitel 12 presenterar den krisplan som ska aktiveras vid vissa typer av störningar i
VA-systemet. Målet med krisplanen är att effektivt hantera en vattenbrist eller
störning i vattenförsörjningen i enlighet med livsmedelverkets föreskrifter.
Kapitel 13 presenterar utbyggnad och ombyggnad av den allmänna VA anläggningen,
det vill säga ledningsnät och VA-verk, utanför samt inom nuvarande
verksamhetsområde.
I bilaga 1 presenteras den prioriteringsmetod som ligger till grund för bedömning av
det behov som finns av anslutning till allmänt VA.
I bilaga 2 finns en noggrannare beskrivning av de 20 områden som är högst
prioriterade för en förändrad VA-struktur.
I bilaga 3 finns den lägesrapport som kan användas vid aktivering av Krisplanen.
Ordlista
Samlad bebyggelse är ett område där många hus är placerade i närheten av varandra
(minst 10-20 hus inom ett begränsat område).
VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med
vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för
transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och
rening av avloppsvatten.
Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som
kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De
samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är
huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”.
Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av
vatten eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en
enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och

9

VA – plan
föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en lokal lösning
för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten.
Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har
behov av en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har
fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när
i tid utbyggnaden ska ske.
Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha
behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket
behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.
Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig
permanent. Det sker en omvandling mot permanentboende.
Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs
för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid.
Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom
överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att
fortsätta ha enskild försörjning.
Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning,
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar,
samfälligheter, enskilda fastigheter).
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat
område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning.
Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa.
Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.
Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten (dränvatten) är markvatten och grundvatten som samlas upp och
tas omhand i en dräneringsledning.
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Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två
eller flera fastigheter gemensamt.
Huvudman är den som äger en VA-anläggning.
Kommunen utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation. I
kommunen finns det kommunala bolaget Stiftelsen Orustbostäder som också ingår i
kommunens organisation.
Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan
att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar.
Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från
annan produktionsanläggning än den ordinarie.
Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Tillskottsvatten/ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i
spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet
dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta.
Tillskottsvattnets andel kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger
större än mängden spillvatten.
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Den översiktliga planeringen i Orust Kommun
I översiktsplanen 2009 finns flera ställningstaganden för vatten- och
avloppsförsörjningen.
Vattenförsörjning
I översiktsplanen betonas att kommunen ska kunna ge samtliga anslutna abonnenter
ett kvalitetsmässigt bra vatten i en omfattning som motsvarar behovet under olika
delar av året. Kommunen ska verka för att fler fastigheter kan anslutas till nätet och
ska fortsätta arbetet med att närmare kartlägga grundvattensituationen. Vid
nylokalisering ska alltid hänsyn tas till näraliggande befintliga vattentäkter och ett
områdes möjligheter att täcka behovet av ett konsumtionsvatten av godtagbar kvalitet
och kvantitet.
Avlopp
I översiktsplanen framhålls att kapaciteten i kommunens reningsverk ska utvecklas
fortlöpande så att planerade utbyggnader och VA-saneringsprojekt kan genomföras på
ett, ur miljösynpunkt, godtagbart sätt. Kommunen ska verka för att fler fastigheter
ansluts till kommunens reningsverk.
I översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik och
Hälleviksstrand skall så snart det finns ekonomiskt utrymme ersättas av ett nytt
gemensamt reningsverk för sydvästra Orust. Denna rekommendation har omprövats
och ny lösning är att pumpa avloppsvattnet från Mollösund, Barrevik och
Hälleviksstrand till Ellös för behandling i Ellös reningsverk.
Det rekommenderas vidare i översiktsplanen att en särskild arbetsgrupp bör tillsättas
för att se över VA-situationen i kommunens fritidshusområden och övriga områden
med VA-problem. Någon sådan särskild arbetsgrupp finns inte, men dock berörs
frågorna i arbetet med VA-plan etc. Detta är nu påbörjat inom ramen för arbetet med
kommunens VA-strategi och VA-plan samt i och med den pågående översynen av
fritidshusområden.
Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen har nyligen tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram. I detta program
fastställs riktlinjer bostadsbyggandet inom kommunen. I programmet konstateras att
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kommunens VA-strategi är direkt avgörande för Orusts samhällsutveckling.
Utbyggnaden av kommunalt VA är drivande för var, när och hur områden kan
förtätas, byggas ut, eller att medge att fritidshus konverteras till året-runt-bostäder
med större byggrätter som följd.
Det övergripande målet i bostadsförsörjningsprogrammet är 50 nya bostäder per år i
genomsnitt, alltså 500 nya bostäder på 10 år, varav hälften ska utgöras av hyres- och
bostadsrätter. Tillskapande av bostäder bör huvudsakligen ske i kommunens tätorter.
Henån, Svanesund och Varekil har högsta prioritet. Slussen är det enda område
utanför tätorterna där ny sammanhållen bebyggelse ska planeras på kort sikt. På
längre sikt bör också kommunen verka för att en del fritidshusområden omvandlas till
året-runt-boende. I första hand bör fokus ligga på de områden som har en gynnsam
lokalisering för att gynna helårsboende, t.ex. goda kollektivtrafikförbindelser, närhet
till service och skola samt goda möjligheter att bygga vatten och avlopp och annan
infrastruktur.
I bostadsförsörjningsprogrammet betonas att det är viktigt att kommunens VAplanering inte blir styrande över övrig samhällsplanering utan att den, tillsammans
med slutsatserna i bostadsförsörjningsprogrammet, samspelar på ett tydligt sätt med
varandra för att uppnå en effektiv samhällsbyggnad. Effekterna kan annars bli väldigt
dyra. VA-lagstiftningen och kommunernas ansvar däri följs upp av Länsstyrelsen och
detta kan på sikt komma att leda till statliga krav på utbyggnad av VA inom vissa
områden som idag saknar kommunalt VA. Ett uppfyllande av det mål om
utbyggnadstakt som kommunfullmäktige har beslutat om är helt avhängigt av att
utbyggnaden av VA går i samklang med detta
Pågående planuppdrag inom Orust kommun
På nästkommande sida visas de pågående planuppdrag(juni 2016) som för närvarande
pågår eller skall startas upp under 2016.
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Figur 1. Översikt planuppdrag.
2. Enskilda VA – anläggningar och
anslutning till kommunalt VA
I kapitlet redovisas hur Orust kommun ska hantera VA-frågor inom samlad
bebyggelse. Även inventering i spridd bebyggelse, hantering av bygglov och
förhandsbesked samt åtgärder redovisas i kapitlet
Behov av förändrad VA-struktur
I VA-översikten anges 57 områden i kommunen som utgörs av samlad bebyggelse och
som idag har enskild VA-försörjning. Dessa 57 områden har bedömts utifrån behov av
förändrad VA-struktur. Bedömningen grundas på miljö- och/eller hälsomässiga
förutsättningar att uppnå en tillfredsställande VA-försörjning. 7 av de 57 områdena
bedöms inom en överskådlig framtid inte vara i behov av en förändrad VA-struktur
utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. Detta så länge förutsättningarna inte
ändras till följd av t.ex. exploatering. I VA-planen benämns dessa områden som

Område med tillfredställande VA-struktur.
Motiven till att ett område inte bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur är
en sammanvägning där ett eller flera av följande kriterier uppfylls:
•

Området har en sådan karaktär att omhändertagande av avlopp kan lösas
enskilt även i framtiden till följd av exempelvis få fastigheter, gynnsamma
geologiska förhållanden, stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna.

•

Området har gemensamt omhändertagande av avlopp.

•

Området har anslutning till allmän vattenförsörjning eller en gemensam lokal
anläggning för vattenförsörjning.
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Åtgärder för områden med tillfredställande VA-struktur samt områden med enskild
VA-försörjning utanför samlad bebyggelse beskrivs i kapitel 3.11 och 3.12.
Av de 57 områdena bedöms 50 områden ha sådan karaktär att ovanstående kriterier
inte är uppfyllda. Dessa områden kan ha behov av en förändrad VA-struktur i hela
eller delar av området. I figur 2 på följande sida redovisas alla områden med samlad
bebyggelse.

Figur 2. Områden med samlad bebyggelse (F =antal fastigheter, RO = rekommenderad rangordning
för åtgärd).

Modell för bedömning av behov
De 50 områden som bedöms vara i behov av en förändrad VA-struktur har analyserats
med hänsyn till aspekter kopplade till samhälle, miljö och hälsa. Detta för att
kommunen ska kunna se i vilka områden en förändrad VA-struktur är mest angeläget
och få en grund för prioritering av anslutning till allmän VA-försörjningen.
Behovsanalysen har gjorts med hjälp av en prioriteringsmodell framtagen för detta
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ändamål. Modellen beskrivs i sin helhet i bilaga 1. Utifrån resultatet från modellen
delas de 50 områdena som är i behov av en förändrad VA-struktur in i tre
typområden; utbyggnadsområde, utredningsområde och bevakningsområde. De olika
typområden beskrivs närmare längre ner i kapitlet.
I tabell 1 på följande sida redovisas resultatet från behovsanalysen.
Resultatet från prioriteringsmodellen visar var i kommunen behovet av en förändrad
VA-struktur, i enskilda områden eller i grupper av områden, är som störst.
Kommunen drar slutsatsen att områden med hög prioriteringspoäng bör åtgärdas
först. För de områden som har prioriteringsordning 1-20 finns en närmare
beskrivning i bilaga 2.
Åtgärder kan bestå i anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA, gemensamma
VA-anläggningar inom området med eller utan anslutning till allmänt VA eller fortsatt
men förbättrad enskilda VA-anläggningar. Vid planeringen av utformningen av VAutbyggnaden har sammanvägning gjorts av prioriteringsmodellen, ekonomi och
miljövinster.
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Tabell 1. Behovsprioritering av områden med samlad bebyggelse och i behov av förändrad
VA-struktur.
Allmänt
Område
nr.

Namn

Behov
Rangordning

Prioriteringspoäng (1-10)

30
1
43
8
33
32
57
34
27
42
26
18
14
36
29
39
6
22
47
52
2
16
10
51
35
56
28
37
48
40
11
53
46
50
55
44
38
24
41
9
12
31
45
5
7
3
13
49
17
21
54
19
25
23
4
15

Rossön
Vindön Norra
Slussen
Kungsviken
Skåpesund
Hjälmvik
Hårleby
Säckebäck
Övre Tången
Brunnefjäll
Sandvik
Lavön
Malö Camping
Skogslyckan
Lalleröd
Kåröd
Nöteviken
Slätterna
Tvet-Hogen
Flinks Handel mm
Vindön Gårehogen
Strömsholm
Ekeberg
Dalbyområdet
Trätte
Kockhed
Brevik
Kastet
Tvet-Tegneby (T city)
Allmag
Traneviken
Kårehogen
Väster om Töllås?
Röra-Lunden-Snarevik
Krogane m omnejd
Höggeröd-Åskalla
Stillingsön
Röd Öst
Strandala
Persäng
Björnsund
Kärreberg
Töllås
Söbben Södra
Svineviken
Sörgraven
Malö samf
Lövåsområdet
Sörbo
Stocken Camping
Barrevik
Bjönni
Sollid
Röd Väst
Söbben Norra
Grönvik

1
2
3
4
4
6
6
8
9
9
11
11
13
13
13
16
16
18
19
20
20
22
23
24
25
25
25
25
29
30
31
31
31
31
31
36
37
37
39
40
41
41
43
43
45
45
47
48
49
50
51
51
51
54
54
56

9,1
8,4
7,9
7,5
7,5
7,0
7,0
6,8
6,1
6,1
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,9
5,7
5,7
5,5
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,1
5,1
5,1
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,5
4,5
4,4
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
3,6
3,6
3,6
3,5
3,1
3,1
2,7
2,7
2,7
2,5
2,5
1,6

20

Råön

56

1,6

Möjligheter
Rangordning

51
41
21
23
40
36
52
16
4
33
34
43
1
3
36
26
32
6
26
36
43
55
16
13
6
41
48
52
26
49
6
16
26
43
52
21
35
56
43
16
36
43
26
49
10
26
11
20
12
1
9
14
14
4
57
23
23

Prioriteringspoäng (1-10)

3,5
4,7
6,0
5,6
4,8
4,9
3,4
6,3
7,9
5,1
5,1
4,6
9,1
8,6
4,9
5,3
5,2
7,7
5,3
4,9
4,6
2,6
6,3
6,9
7,7
4,7
4,2
3,4
5,3
3,7
7,7
6,3
5,3
4,6
3,4
6,0
5,0
2,4
4,6
6,3
4,9
4,6
5,3
3,7
7,2
5,3
7,1
6,0
7,0
9,1
7,5
6,5
6,5
7,9
2,3
5,6
5,6
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Utbyggnadsområden

Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har
behov av en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden uppstår när kommunen har
fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när
i tid utbyggnaden ska ske. Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp skall prioriteras före så kallade avtalsområden.
För att skapa en prioriteringsordning mellan de områden som utgör

utbyggnadsområden, bedöms för dessa områden även möjlighet för anslutning till
allmänt VA. Urvalet för utbyggnadsområden har gjorts enligt följande kriterier där
samtliga ska vara uppfyllda:
•

hög rangordning i behovsprioriteringen

•

antalet hushåll är 25 eller fler

•

hög andel permanentboende, 50 procent eller fler

•

goda möjligheter till anslutning till befintliga reningsverk via ledning i
utbyggnadsstråk

•

inte aktuellt med lokala lösningar

Prioriteringen kan förändras efter behov att tillgodose önskvärd utveckling av
specifika områden för exempelvis företagsetableringar eller bebyggelseutveckling. För
respektive utbyggnadsområde anges när i tid VA-utbyggnad kan bli aktuell och en
uppskattning av kostnaden för att ansluta området. Se tabell 2 nedan. Numreringen av

utbyggnadsområden hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse.
Kommunen kan även ha ansvar att säkerställa förbättrad VA-struktur genom
anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA, i andra områden (se

utredningsområden och bevakningsområden) vilket kommer att visas genom de
åtgärder som vidtas till följd av denna VA-plan.
Tabell 2. Prioriteringsordning för Utbyggnadsområden inklusive tidplan och
kostnadsbedömning för VA-utbyggnad. Tid anger ungefärlig byggstart, detaljprojektering
sker före.

Utbyggnadsområde

Tidplan

Kommentar

* Områden som tillhör fler än ett
typområde.
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43. Slussen (E A3)

2018-2019

Centrala delar föreslås bli kommunalt

8. Kungsviken*

2017-2018

verksamhetsområde för VA
Centrala Kungsviken är Utbyggnadsområde, ett

15. Strömsholm

2027-2029

större område är Utredningsområde
Dialog med förening UB pågår.

53. Kårehogen

2019-2023

Utbyggnad pågår.

49. Lövåsområdet*

2020

Delvis under utbyggnad, finns även under

13. Malö samf*

2016

21. Stocken Camping

utredningsområde.

Anslutning till allmänt VA-Klart.
Klart.

54. Barrevik

2025-2026

30. Rossön

2019

Utbyggnad av VA, Inkoppling avlopp 2025.

Utredningsområde
Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha
behov av en förändrad VA-struktur. En utredning behövs för att visa vilka behov som
finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.
Utredningsområdena finns presenterade i tabell 3, utan prioriteringsordning.
Numreringen hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse.
Ofta krävs också en utredning för att påvisa om de miljö- och/eller hälsomässiga
förhållandena är sådana att det finns ett kommunalt ansvar att ordna en förändrad
VA-struktur genom anslutning till verksamhetsområde för allmänt VA. Utredningar
som genomförs kan visa att tillfredsställande VA-försörjning i ett område helt eller
delvis går att uppnå med enskilda eller gemensamma VA-anläggningar som inte
ansluts till den allmänna VA-anläggningen.

Tabell 3. Områden för utredning.

Utredningsområde Kommentar

Prioritering

Prioritering ur

av behov

perspektivet

utifrån

samhällsutveckling

miljö/hälsa
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1. Vindön Norra
2. Vindön
Gårehogen
6. Nöteviken*

Prio 1

Prio 1

Prio 1

Prio 1

Vissa fastigheter i

Bevakningsområde
Centrala Kungsviken är

8. Kungsviken*

Utbyggnadsområde, ett
större område är

Prio 2

Utredningsområde.
9. Persäng

Prio 4

10. Ekeberg

Prio 4

11. Traneviken

Prio 4

12. Björnsund

Prio 4

22. Slätterna

Inkl HBK Rane Camping i
anslutning till Slätterna

24. Röd Öst
27. Övre Tången*
26. Sandvik
29. Lalleröd

Ev. kretsloppslösning

32. Hjälmvik

Prio 2

33. Skåpesund

Prio 1

34. Säckebäck
36. Skogslyckan*

Prio 5
Inkl. Halsområdet, delvis

Prio 1
Prio 2
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anslutet till kommunalt VA
37. Kastet
38. Stillingsön
39. Kåröd
40. Allmag
41. Strandala
42. Brunnefjäll

Prio 1
Enbart sommarvatten

45. Töllås

gemensamt (2 st
vattentäkter)

47. Tvet-Hogen*

48. Tvet-Tegneby*

49. Lövåsområdet

Avser vatten. Betr avlopp, se
enskilt VA-område
Avser vatten. Betr avlopp, se
enskilt VA-område

Prio 6

Delvis under utbyggnad

Prio 1

50. Röra-LundenSnarevik
51. Dalbyområdet

Prio 3

Prio 1

52. Flinks Handel
mm
55. Krogane med
omnejd
56. Kockhed

Prio 2
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57. Hårleby*

Avser vatten. Betr avlopp, se
enskilt VA-område

* Områden som tillhör fler än ett
typområde.
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Bevakningsområden

Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs
för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. Sker
betydande förändringar över området behöver nya bedömningar och avvägningar
göras för att bedöma om enskild VA-försörjning kan ske fortsatt eller om det
uppkommit behov av anslutning till allmänt VA. Bevakningsområdena finns
presenterade i tabell 4, utan prioriteringsordning. Numreringen hänvisar till tabellen
över områden med samlad bebyggelse. Åtgärder som föreslås inom

bevakningsområden är förstudier och inventeringar av enskilda VA-anläggningar.
Tabell 4. Lista över bevakningsområden sorterad efter inventeringsordning.

Bevakningsområde

Kommentar

3. Sörgraven
4. Söbben Norra
5. Söbben Södra

Begränsad omvandling till årshus

6. Nöteviken*

Vissa fastigheter i Bevakningsområden

7. Svineviken*
17. Sörbo

Begränsad omvandling till årshus

18. Lavön
23. Röd Väst*

Enskilda avlopp för fastigheter i Bevakningsområde Kommunalt
vatten för fastigheter i Allmänt VA-område

28. Brevik*

Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp

31. Kärreberg*

Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl. förändringar

44. HöggerödÅskalla
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* Områden som tillhör fler än ett
typområde.
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Omvandlingsområde
Omvandlingsområde är ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig
permanent. Det sker en omvandling mot permanentboende.
Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram har
förvaltningen getts i uppdrag utreda förutsättningarna för ändring av detaljplan för att
möjliggöra ökat helårsboende inom utvalda fritidshusområden. Urvalet baseras på en
sammanvägd bedömning av närhet till service och kommunikationer, bebyggelsetryck
men också på förutsättningar för VA-utbyggnad och behov VA-sanering.
Under en förstudie hösten 2020 har konstaterats att nästan samtliga
fritidshusområden kräver utbyggnad av kommunalt VA för att klara de krav som ställs
utifrån miljökvalitetsnormer vid utökning av byggrätter. Detta gör att
förutsättningarna för utbyggnad av VA har stor påverkan på planändringarnas
genomförbarhet.
För planändringar som kräver kommunal VA utbyggnad tas lämpligen beslut om
verksamhetsområde före eller i samband med beslut om planstart, då kommunen
måste kunna styrka i planen att VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Under våren 2021 har ändring av fem fritidshusplaner startats upp, varav tre
föranleddes av beslut om utökat verksamhetsområde. Nya beslut om VA-investeringar
kan komma att krävas vid uppstart av fler ändringsplaner.
Enskilt VA-område
Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom
överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att
fortsätta ha enskild försörjning. De enskilda VA-områdena presenteras i tabell 5, där
numreringen hänvisar till tabellen över områden med samlad bebyggelse.
Tabell 5. Lista över enskilda VA-områden.

Enskilt VA-område

Kommentar

16. Grönvik
28. Brevik*

Inga större förändringar. Egna vattentäkter och avlopp

27

VA – plan
31. Kärreberg*

Samfällt vatten-/bdt-avlopp. Begränsade utveckl.
förändringar

35. Trätte*

Inkl. anslutande Burås Grengård med kommunalt vatten

46. Väster om Töllås*
47. Tvet-Hogen*

Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde

48. Tvet-Tegneby*

Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde

57. Hårleby*

Avser avlopp. Betr vatten, se utredningsområde

* Områden som tillhör fler än ett
typområde.
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Allmänt VA-område
Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning,
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar,
samfälligheter, enskilda fastigheter). I nedanstående karta, figur 3, presenteras de

områden som idag tillhör typen allmänt VA-område.
Figur 3. Områdesindelning för allmänna VA-områden.

Samlad bebyggelse i väntan på förändrad VA-truktur
Allmänna förhållningssätt:
•

Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked inom identifierade
områden ska fastighetsägaren så fort som möjligt meddelas de planer som finns
för vatten och avlopp inom området.
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•

Inom utbyggnadsområden och utredningsområden kommer inventering av
befintliga avloppsanläggningar inte att prioriteras innan VA är utbyggt eller en
VA-utredning finns som visar på ett behov av inventering.
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Tillbyggnad av bostadshus
Tillbyggnad av bostadshus kan ge ett ökat brukande vilket kan innebära ökat upptag
av dricksvatten och ökat utsläpp av avloppsvatten. Om huset har en bristfällig
avloppsanläggning ökar risken för påverkan på närbelägna dricksvattentäkter (egen
och grannarnas). Saknar bostadshuset vattenbrunn och/eller avloppsanläggning höjs
ofta VA-standarden vid ombyggnad. Det är viktigt att kommuninvånarna vid
tillbyggnad inom samlad bebyggelse direkt får information om vad som gäller
avseende vatten och avlopp för den fastighet de planerar att bygga ut.
Bygglov som byggnadsavdelningen bedömer kan ge ökade avloppsutsläpp ska skickas
på remiss till miljöavdelningen. Miljöavdelningen kontrollerar om:
•

Tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk för påverkan
från avloppsanläggningar finns eller kan anordnas.

•

Omhändertagande av avloppsvatten görs eller kan göras på ett godtagbart sätt
med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter

Om tillbyggnaden ger en ökad mängd dagvatten till exempel på grund av ökad takyta
ska byggnadsavdelningen pröva om det finns en möjlig lösning för dagvattenhantering
utan att påverka omkringliggande fastigheter genom till exempel försumpning.
Tillstånd för ny avloppsanläggning
Vid tillstånd för ny avloppsanläggning inom samlad bebyggelse ska tillstånd endast ges
under förutsättning att:
•

Omhändertagande av avlopp kan göras på ett godtagbart sätt med hänsyn till
skydd och närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter

•

Avloppsanläggningen inte försämrar hela områdets möjligheter till en hållbar
VA-lösning.

Vid tillstånd för nytt avlopp inom utbyggnadsområden kan lägre krav ställas på
skyddsnivå för miljöskydd. Motivet är att avloppsanläggningen snart kommer att bytas
ut och att den extra kostnad som tillförs fastighetsägaren för extra fosforrening inte är
skälig på grund av den korta tidsperiod anläggningen ska nyttjas. Tillräckliga krav med
avseende på hälsoskydd (smittskydd) ska alltid ställas. Om lägre krav ställs på
fosforrening ska tillståndet tidsbegränsas till två år efter planerad utbyggnad.
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Behov av remisser
För att få ett bättre underlag för beslut i de ärenden rörande
förhandsbesked/bygglov/tillstånd enskilda avlopp som hanteras hos sektor miljö- och
bygg behöver underlag inhämtas från berörda instanser såväl inom som utom
kommunens organisation. Nedan framgår i vilka ärenden som olika remissinstanser
bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.
Verksamheten för samhällsutveckling:
•

Bygglov som kan ge ökat avloppsutsläpp inom utbyggnadsområden

•

Förhandsbesked inom utbyggnadsområden.

•

Tillståndsansökningar för avloppsanläggning inom utbyggnadsområden.

•

Tillståndsansökningar om gemensamhetsanläggningar för avlopp inom samlad
bebyggelse.

•

Bygglov/förhandsbesked inom områden med gemensamhetsanläggningar för
vatten och/eller avlopp som leds till allmänt VA-system.

Miljöavdelningen:
•

Bygglov inom samlad bebyggelse som byggnadsavdelningen bedömer kan ge
ökade avloppsutsläpp.

•

Förhandsbesked eller bygglov1 för nybyggnation av hus som behöver vatten och
avloppsförsörjning och som ligger utanför verksamhetsområde för allmänt VA.

•

Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar
för vatten och/ eller avloppsförsörjning.

Styrelsen för gemensamhetsanläggningen:

1

Gäller då bygglov ej föregås av förhandsbesked där behov av vatten – och avloppsförsörjning har beaktas.
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•

Bygglov/förhandsbesked inom områden som har gemensamhetsanläggningar
för vatten- och/eller avloppsförsörjning.

Inventering av små avloppsanläggningar
Inventering av små avloppsanläggningar är en viktig åtgärd i syfte att minska risk för
påverkan på människors hälsa och miljön. Inventeringen sker enligt en prioritering
som baseras på nedanstående kriterier. På detta sätt förutser kommunen att uppnå
minskade utsläpp av näringsämnen och minskad risk för smittspridning från små
avlopp på kortas möjliga tid.
•

Typ av avloppsanläggning.

•

Områdets känslighet.

Prioritering utifrån typ av avloppsanläggning
För att få den största nyttan för miljö och hälsa behöver de typer av
avloppsanläggningar som utgör störst risk för påverkan prioriteras först för
inventering. Vilka typer av avloppsanläggningar som bedöms utgöra den största risken
visas i tabell 6, där prio 1-3 bedöms ha den största miljö- och hälsopåverkan, medan
prio 4-7 har en mindre påverkan.
Prioritering utifrån områdets känslighet
Orust kommun är omgivet av känsliga vattenområden. Som medlem i EU har Sverige
krav på sig att våra vattenmiljöer ska ha bra kvalitet. Alla vattenområden som omger
Orust saknar bra kvalitet och så kallad god ekologisk status. EU:s ramdirektiv för
vatten ställer krav på att alla vattenområden senast 2020, skall nå minst god ekologisk
och kemisk status. För att kunna uppnå god ekologisk status har kommunerna fått
direktiv att ställa höga krav på små avlopp som riskerar att bidra till att ett
vattenområde inte uppnår god status innan 2020.
Förutom ett vattenområdes klassning enligt vattendirektivet, tas även hänsyn till
andra faktorer som till exempel Natura 2000 områden, naturreservat eller annan
identifierad skyddsvärd miljö. Inventering av avloppsanläggningar prioriteras inom de
vattenområden med sämst statusklassning enligt vattendirektivet.
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Avloppsanläggningar inom vattenskyddsområden prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt
då de kan påverka kvaliteten i vattentäkterna.
Samlad bebyggelse prioriteras ur hälsoskyddssynpunkt då enskilda
avloppsanläggningar riskerar att påverka kvaliteten i närbelägna vattentäkter.
Ovanstående prioriteringsordning avseende områdets känslighet beaktar både miljöoch hälsoskyddsaspekter. Framtida inventeringar genomförs med syfte att åtgärda de
mest känsliga områdena först.

Tabell 6. Avloppsanläggningar som ska prioriteras vid inventering.
Prio

Typ av avloppsanläggning2

1

Avlopp för permanenthushåll med direktutsläpp eller endast slamavskiljare.

2

Avlopp för permanenthushåll med WC utan tillstånd

3

2

Avlopp inom samlad bebyggelse (permanent och fritidshus samt
gemensamhetsanläggningar)

4

Avlopp för fritidshus med WC utan tillstånd

5

Avloppsanläggningar med tillstånd WC (permanent- och fritidshus)

6

BDT anläggningar utan anmälan (permanent- och fritidshus)

7

BDT- anläggningar med anmälan (permanent och fritidshus)

Avlopp från företag bedöms efter sin nyttjandegrad som antingen permanenthus eller fritidshus.
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Inventering av olika typer av områden
Behovet av inventering är olika mellan spridd bebyggelse och för olika typer av samlad
bebyggelse. För spridd bebyggelse är miljöpåverkan den största påverkansfaktorn
medan det inom samlad bebyggelse även är en risk för hälsopåverkan genom många
närliggande dricksvattentäkter. Vid inventering inom de olika typerna av samlad
bebyggelse behöver även avvägningar göras om det finns behov av gemensam
avloppsanläggning. Inventering sker därför på olika sätt inom de olika områdena.
Spridd bebyggelse - Enbart avloppsanläggningar enligt prio 1-3 inventeras i nuläget
för att snabbt minska den totala miljöpåverkan. Inventering av prio 4-7 sker efter att
all annan inventering enligt planen är utförd.
Samlad bebyggelse med tillfredställande VA-struktur – Alla avloppsanläggningar (prio
1-7) inventeras för att minska miljöpåverkan men även minska risken för påverkan
mellan dricksvatten- täkter.
Bevakningsområden – Alla avloppsanläggningar (prio 1-7) inventeras. Innan
föreläggande om åtgärd utför tillsynsmyndigheten en bedömning om det finns ett
behov av gemensamma avloppslösningar (förstudie). I de fall behovet visar sig finnas i
ett större område behandlas området som ett utredningsområde. Visar förstudien att
behovet inte finns i ett större område ställs krav på åtgärdande av
avloppsanläggningen vilket kan utgöras av en enskild avloppsanläggning eller mindre
gemensamma anläggningar. Kommunens möjligheter att stötta enskilda
fastighetsägare att anlägga gemensamma anläggningar kommer utredas.
Utredningsområden – Ingen platsinventering genomförs innan utredning påbörjas.
Själva utredningen kan dock innehålla en inventering. Utredningen kan resultera i att
området eller delar av området bedöms ha en tillfredställande VA-struktur eller utgör
ett bevakningsområde. Fortsatt inventering sker då i enlighet med principen för dessa
områden.
Utbyggnadsområden – Ingen inventering genomförs innan VA-utbyggnad påbörjas.
Efter utbyggnad ska en inventering göras för eventuella fastigheter som inte har
anslutit sig till allmänt avloppssystem.
Grundvattenförekomster och grundvattentäkter – Alla avloppsanläggningar ska
inventeras (prio 1-7) för att bibehålla god grundvattenkvalitet.
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Åtgärder enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för enskilda VA-anläggningar och
anslutning till kommunalt VA samt vilka åtgärder som kopplas till respektive
ställningstagande. Under tidigare delar av kapitel 3 återfinns information om vilka
områden som berörs av respektive åtgärd, vilken prioriteringsordning som föreslås och
även tidsperiod för genomförande.
S 1. Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara känd av såväl tillsynsmyndighet
som av berörda fastighetsägare.

Åtgärder:
1. Digital registeruppbyggnad av enskilda avlopp kopplat till GIS samt skapa
möjlighet att se vilka fastigheter som har kommunalt VA.
2. Insatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap om och engagemang för
vattenmiljön.
3. VA-utredning för utredningsområden.
4. Förstudie och tillsyn genom inventering för bevakningsområde.
5. Tillsyn enligt miljöbalken genom inventering av övriga enskilda VAanläggningar.
S 2. Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar
VA-försörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

Åtgärder:


Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av
förhandsbesked, bygglov.

S 3. Möjligheten att anordna gemensamhetsanläggningar ska beaktas i
förhandsbesked/bygglov vid byggnation av tre eller fler bostadshus vid samma tillfälle.

När anslutning till den allmänna VA-anläggningen är aktuell, ska den i första hand ske
genom att verksamhetsområde bildas. Anslutningsförutsättningar, bland annat inlösen
av befintliga VA anläggningar, följer i dessa fall Lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412). I andra hand ska avtalsanslutning göras. Avtalet kan tecknas med en
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ekonomisk förening, en samfällighet eller en privatperson. Kommunen ska vid
avtalsanslutning ha inflytande över anläggningens utformning och skötsel.

Åtgärder:
1. Implementering av VA-planens förhållningssätt för hantering av
förhandsbesked, bygglov och tillstånd för avloppsanläggningar.
2. Se över behovet av stöd vid anläggande av gemensamhetsanläggningar.
3. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och
privatperson.
S 4. För varje område där det är aktuellt att se över dagens VA-lösningar ska både
alternativa lokala lösningar och anslutning till allmän VA-försörjning utredas. Det ska
finnas tydliga prioriteringsgrunder, utifrån behov och möjligheter, som ligger till
grund för om områden ska eller inte ska anslutas till allmän VA-försörjning.

Åtgärder:
1. Ta fram prioriteringsgrunder för utredningen.
2. Bestämma kriterier för innehållet i en VA-utredning och förstudie.
3. VA-utredning/förstudie i enlighet med kriterierna.
S 5. Kommunen ska ha en aktiv roll i processen inför avtalsanslutning av ekonomisk
förening, en samfällighet eller en fastighet till allmän VA-försörjning.

Åtgärder:
•

Ta fram en dokumenterad rutin för rådgivning till föreningar eller områden där
föreningar kan komma att bildas.

•

Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda
på lämpliga sätt.

•

Gemensam rådgivning från berörda delar av kommunen till intresserade
föreningar.

S 6. Vid avtalsanslutning ska kommunen, utifrån behovet (miljö, hälsa, samhälle) i det
aktuella området, avtala hur stor andel av berörda fastigheter som minst behöver
anslutas och ett datum då anslutningarna ska vara utförda.
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Åtgärder:
1. Ta fram en dokumenterad rutin för avtalsskrivning med föreningar och
privatperson.
2. Ta fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutning och informera berörda
på lämpliga sätt.
S 7. VA-utbyggnad i område som ansluts till allmänt VA bör dimensioneras så att all
befintlig och planerad bebyggelse kan anslutas.

Åtgärder:


Inkludera i kommunens rådgivning till föreningar.

S 8. Inom utbyggnadsområden och utredningsområden ska det vara tydligt för den
enskilde vilka krav kommunen ställer på avloppsanläggningar i väntan på förändrad
VA-struktur. Kraven ska beakta när i tid en förändrad VA-struktur planeras, vilken
status befintlig anläggning har och vilket behov som finns på fastigheten.

Åtgärder:
1. Gör en bedömning för respektive utbyggnadsområde och utredningsområde
om vad som ska gälla.
2. Ta fram ett avtal som reglerar vad som gäller i väntan på eventuellt förändrad
VA-struktur.
3. Ta fram kommunikationsmaterial och informera berörda på lämpliga sätt.
S 9. Det ska finnas en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad hantering av
slamfraktionen från enskilda avloppsanläggningar.

Åtgärder:
1. Se över samtransporterna och undersök om det går att optimera.
2. Verka för ett lokalt omhändertagande av slam från enskilda avlopp.
3. Bevaka alternativ hantering av slam från enskilda avlopp.
S 10. I kommunen ska det finnas en funktion för rådgivning avseende enskilt VA inom
kommunen.
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Åtgärder:


Bestäm behov och ansvar för VA-rådgivning.
3. Små avloppsanläggningar

Allmänt
Små avloppsanläggningar utgörs av 1 - 200 personekvivalenter (pe). Utsläpp av orenat
avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i vattendrag.
Ungefär hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har små avloppsanläggningar
bedöms som underkända. Om dessa åtgärdades skulle vattenkvalitén i vattendrag,
sjöar och hav förbättras avsevärt.
Orust kommen har ca 7000 små avloppsanläggningar. Historiskt har kommunen
genomfört många inventeringar för små avlopp, senast Grindsbyvattnet och
Stigfjorden. Många avlopp saknar fortfarande åtgärdskrav. Bebyggelsen inom
kommunen är spridd, dock inte så att den kan anses som glesbygd och därmed tillåta
sänkta krav på avloppsreningen. Kommunen är omgiven av vattenområden som inte
når upp till god ekologisk status med många trånga sund och litet vattenutbyte.
Åtgärdande och kravnivå på små avloppsanläggningar är därför av betydande vikt för
kommunens möjlighet att arbeta för en långsiktigt hållbar vatten-och
avloppsförsörjning.
Hav- och vattenmyndigheten (HaV) har ett regeringsuppdrag med syfte att öka
åtgärdstakten för små avlopp. Målsättningen som HaV presenterat är en åtgärdstakt
om 5 %. För Orust kommun skulle det rent teoretiskt innebära att 350 avlopp årligen
åtgärdas, vilket skulle kräva minst 4 heltidstjänster som enbart arbetar med små
avlopp. Alla små avlopp skulle då vara åtgärdade inom en 20-årsperiod. Idag är
åtgärdstakten på Orust ungefär 1,4 % vilket innebär att det skulle ta närmare 70 år att
åtgärda alla avlopp. Då ett enskilt avlopp kan anses förlorat i reningskapacitet efter ca
20 år innebär det en miljöskuld med avlopp som kommer vara i behov av åtgärdande.
Dagens åtgärdstakt är för långsam. En tillsynsplan för små avlopp ska tas fram som
fastställer målsättningen för Orust kommuns åtgärdstakt. Tillsynsplanen ska ange
områden som prioriteras för tillsyn samt när i tid den ska ske. Målsättningen med
tillsynsplanen är en långsiktigt hållbar VA-försörjning inom kommunen.
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Långsiktigt hållbar VA-försörjning
•

Långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att alla beslut syftar till att uppnå
ställningstagandena i Orust kommuns VA-strategi.

•

Kommunens hantering av vatten- och avloppsförsörjningen ska genomsyras av
långsiktig hållbarhet ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

•

Vid all planering och utformning av lösningar ska vägval göras med
utgångspunkt från recipientens känslighet och status.

•

Kommunens skyddsvärda natur- och kulturområden ska beaktas vid åtgärder
inom vatten- och avloppsförsörjningen.

•

Kommunen ska söka efter och där så är lämpligt tillämpa kretsloppsanpassade
lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen.

•

Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning skall
ha tillgång till ett tjänligt dricksvatten och en avloppsanläggning som uppfyller
gällande krav.

Nedan presenteras planens förslag på åtgärder med syfte att vägleda och ge
underlag vid beslut om små avlopp.

42

VA – plan
Resurshushållande
För att främja resurshushållning behöver kommunen ta fram riktlinjer för krav på små
avlopp. I riktlinjerna ska kretsloppsanpassade lösningar prioriteras.
Vid prövningen av små avloppsanläggningar ska åtgärder som är vatten- och
energibesparande främjas.
Skydd av grundvatten
För att kunna säkerställa att alla som bor i kommunen ska ha tillgång till rent vatten
behöver kommunen ta fram mer information om grundvattensituationen på Orust
bland annat genom att göra en grundvattenutredning. Utredningen ska ge
information om vattenkvaliteten och tillgången. (2)
Skydd av vattentäkt
För att skydda kommunens vattentäkter, Rödsvattnet och Korskällan, ska nya
föreskrifter tas fram. I föreskrifterna ska höga krav ställas på verksamheter och små
avlopp i syfte att långsiktigt säkerställa tillgången på dricksvatten. (3)
För att skydda större enskilda gemensamma vattentäkter ska kommunen erbjuda stöd
vid bildandet av skyddsområden för vattentäkt.
Skydd av recipient, natur – och kulturmiljö
För att skydda känsliga recipienter ska kommunen fastställa acceptabla
belastningsnivåer samt när krav på nollutsläpp från wc-avlopp ska ställas. Detta ska
framgå i riktlinjerna för små avlopp. (4)
I samband med prövning av förhandsbesked och bygglov ska hänsyn tas till
skyddsvärda natur- och kulturområden i förhållande till vatten- och avloppsförsörjning
särskilt ska strandskyddskraven beaktas. En checklista ska tas fram med
kontrollpunkter som säkerställer en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.
Sammantaget gäller att kompletterande utredningar skall genomföras enligt ovan (14).
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Prövning av små avlopp
Vid all prövning av små avloppsanläggningar ska kommunen pröva om den föreslagna
avloppslösningen skyddar och resurshushåller med rent dricksvatten, inte påverkar
vattendrag och havsområden negativt och möjliggör återföring av näringsämnen.
Möjligheten att anordna lokala gemensamhetsanläggningar ska alltid utredas.
En hållbar VA-försörjning förutsätter att kretsloppsanpassade avloppslösningar
främjas. En kretsloppsbaserad avloppslösning förbrukar minimal mängd dricksvatten,
sprider inte bakterier till grund- eller ytvatten, separerar toalettfraktionen från
resterande avloppsvatten, möjliggör återföring av näringsämnen, utan användning av
kemikalier och är robust (driftsäker).
För att underlätta kretsloppsanpassade lösningar kan krav komma att ställas på att
dubbla ledningssystem (wc och BDT separat) installeras vid nybyggnation.
Miljö- och byggnadsnämnden ska ta fram riktlinjer för små avlopp. Dessa ska ge stöd
för hur VA-strategins målsättning om en hållbar VA-försörjning ska kunna uppfyllas
gällande små avlopp. Riktlinjerna ska vara ett stöd, för fastighetsägare vid val av
anläggning samt vid kommunens handläggning.
Funktionen på den enskilda VA-anläggningen ska vara känd. En plan för inventering
och tillsyn ska tas fram. Krav på förbättring av små avlopp ska blanda annat baseras på
behovet av ett ökat skydd för människors hälsa samt recipientens känslighet.
Digitala verktyg så som kartsystemet GIS ska kunna kopplas till
ärendehanteringssystemet så att arbetet med tillsyn och prövning underlätta.
Hantering av restprodukter
Ställningstagandet långsiktigt hållbar VA-försörjning förutsätter att näringsämnen i
slamfraktionen från både små avloppsanläggningar och kommunala VA-anläggningar
återförs till kretsloppet. Idag saknar kommunen en hållbar avsättning av
slamfraktionen.
2012-02-02 beslutade regeringen om att uppdra åt Naturvårdsverket att utreda
Uppdrag om hållbar återföring. Uppdraget innefattade bland annat att:
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1. Utreda, motivera och vid behov föreslå ett investeringsstöd för teknikutveckling för
utvinning av fosfor ur olika fosforresurser.
2. Föreslå de författningskrav avseende kvalité för att möjliggöra spridning av olika
fraktioner såsom slam, matavfall och andra röt- och kompostrester samt urin och
gödsel till olika markområden (åkermark, skogsmark och övrig mark) med syftet att
återföra fosfor.
3. Utifrån kartläggningen av fosforresurserna föreslå ett etappmål till
miljömålssystemet för hållbar återföring av fosfor med utgångspunkten att fosforn ska
återföras på ett resurseffektivt sätt i enlighet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
I september 2013 kom en rapport från Naturvårdsverket. Ett författningskrav fanns
föreslaget, men det har ännu inte tagits något beslut.
Under 2017 skall Naturvårdsverket redovisa uppdraget Avancerad rening av
avloppsvatten. Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för användning av
avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten.
Dessa två regeringsuppdrag kommer att ge kommunerna vägledning och styrning i
fråga om slam från reningsverk och enskilda avlopp.
Många kommuner avslutar nu sina deponianläggningar och har använt (precis som
Orust kommun har för avsikt att göra) slam som lagrats och komposterats under
tiotalet år. När deponierna är sluttäckta kommer många kommuner att ställas inför
samma problematik som Orust kommun med frågan hur slammet skall
användas/hanteras.
Avfall Sverige som är kommunernas samlade nätverk inom avfallsområdet samlar
kunskapen som finns i Sverige. Vi kommer även att hålla oss uppdaterade inom de
avfallsnätverk som finns i närområdet.
Deponin på Månsemyr är en av de sista att sluttäckas i närområdet. Andra kommuner
behöver lösa frågan före oss och vi har stora möjligheter att ta del av andras
erfarenheter för att på bästa sätt ta fram en plan för hur just Orust ska hantera slam i
framtiden.
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Information
Det finns ett behov av att öka kunskapen om hur små avlopp påverkar miljön, vilka
krav som ställs och vilka tekniska lösningar som finns. Många fastighetsägare känner
sig villrådiga inför de myndighetskrav som ställs inför val av ny avloppsanläggning.
I syfte att öka kunskapen och skapa en bra dialog ska kommunen:
•

Genomföra informationsinsatser för att stärka kommuninvånarnas kunskap och
engagemang för vattenmiljön.

•

Införa VA-rådgivning, för vilket kommunen erhållit LOVA-anslag för en
begränsad period (2016-2019). Därefter ska det införas permanent VArådgivning för kommuninvånarna.
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VA-rådgivning
VA-rådgivningen kommer ge råd och stöd för fastighetsägare i Orust kommun. VArådgivaren är en länk mellan fastighetsägare och myndigheter och kan ge
fastighetsägare råd och tips om tekniklösningar, produkter, kostnader, regler och
branschinformation. Stöd ska kunna lämnas vid bildandet av
gemensamhetsanläggningar.
VA-rådgivaren ska planera och genomföra olika aktiviteter som till exempel
informationsmöten, kampanjaktiviteter, entreprenörsmöten (enskilt och kommunalt),
föreläsningar och studiecirklar. Samverkan med andra aktörer inom området, till
exempel Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenrådet för Bohuskusten och 8-fjordar är
andra samordningsuppgifter som tillfaller VA-rådgivaren.
Informationsspridning i form av framtagande av broschyrer, uppdatering av hemsida
och blanketter är andra uppgifter som VA-rådgivaren kan utföra.
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4. Driftsäkerhet
VA-huvudmannen utformar planer och åtgärder för den allmänna VA-anläggningen
utifrån de förutsättningar som ges i VA-verksamheten. Utöver planering av drift,
underhåll och förnyelse av den befintliga anläggningen behövs också planering för att
säkerställa framtida vattenförsörjning, till exempel skyddsföreskrifter för befintliga
eller framtida vattentäkter inklusive reservvattentäkter.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Driftsäkerhet samt vilka åtgärder
som kopplas till respektive ställningstagande.
S 11. Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till ett
dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.

Åtgärder:
•

Uppdatera prognos för den framtida vattenförbrukningen.

•

Säkerställ tillräcklig framtida produktionskapacitet.

•

Säkerställ råvatten av god kvalitet.

S 12. Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att negativa effekter för människa,
miljö och samhälle undviks.

Åtgärder:
1. Vid varje reinvestering beakta om energieffektiviserande åtgärder kan vidtas
(på energikrävande processer).
2. Eftersträva användande av arbetssätt, material och ämnen med låg
miljöpåverkan.
3. Minimera bräddningar av orenat spillvatten till recipienter
4. Förebyggande åtgärder ska vidtas i syfte att minimera förekomsten av oönskade
ämnen i avloppsvattnet.
5. Kontinuerlig utbildning av personal i miljöfrågor.
6. Säkerställ tillräcklig hydraulisk kapacitet för avloppsanläggningen.
7. Tillräcklig säkerhet mot översvämning genom bak tryck.
8. Upprätta/revidera egenkontrollplan för VA-verksamheten.
9. Upprätta plan för att förhindra ovidkommande vatten i spillvattenledningen.
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S 13. Allmänna VA-anläggningar som försörjer viktiga samhällsfunktioner ska kunna
fungera även vid avbrott i elförsörjningen.

Åtgärder:
•

Planera för installation av reservkraft i som säkrar produktionen av
dricksvatten.
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S 14. Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden
och skyddsföreskrifter. Liknande skydd ska finnas för stora enskilda vattentäkter.

Åtgärder:
1. Upprätta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter
2. Informera huvudmännen för större enskilda vattentäkter om behovet av
vattenskyddsområden.
S 15. Kommunens VA-verksamhet ska hålla jämn taxeutveckling genom långsiktig
ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och VAledningsnätet.

Åtgärder:
1. Säkerställ en taxa som klarar förändringar i VA-verksamheten.
2. Inventera förnyelsebehovet och framtida bedömt utbyggnadsbehov av den
allmänna VA-anläggningen som underlag till budgetäskanden.
S 16. Det ska finnas beredskap avseende såväl utrustning som manskap och
kompetens för händelse av driftstörning i den allmänna VA-försörjningen.

Åtgärder:
1. Fastställ vilken ambitionsnivå som ska råda för att kunna hantera störningar i
den allmänna VA-anläggningen, såväl under ordinarie arbetstid som utanför
denna.
2. Upprätthålla aktuell förteckning över materiel och personella resurser som
krävs för att säkerställa beredskap.
3. Kontinuerligt öva hela organisationen på olika händelser som kräver
fungerande beredskap.
4. Pumpstationer skall förses med övervakningsutrustning i syfte att förhindra
driftstörningar och avloppsutsläpp.
S 17. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förnyelse- och underhållsplan för
allmänna VA-anläggningar för att möjliggöra långsiktigt hållbar planering av åtgärder.
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Åtgärder:
1. Ta fram långsiktig förnyelseplan- och åtgärdsplan för ledningsnätet.
2. Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.
3. Skapa en långsiktig förnyelse. Och åtgärdsplan för vatten- och
avloppsreningsverken, inklusive tryckstegringsstationer och reservoarer.
Upprätta förnyelseplan för pumpstationer.
4. Översyn av befintliga ledningar från pumpstationer och reningsverk med
avseende på utsläppspunkt och funktion.
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5. Reservvatten, nödvatten och brandvatten
Tillgång till rent dricksvatten är en nödvändighet för ett fungerande samhälle. Vid
situationer då det inträffat en störning i den ordinarie försörjningen behöver en
alternativ försörjning kunna sättas in för att förse medborgarnas behov av
dricksvatten. Vid kortvarig störning kan nödvattenförsörjning tillgodose det mest
akuta behovet. Vid längre driftstörningar behöver reservvattenförsörjning kunna
sättas in för att täcka ett nära normalt behov av vatten.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Reservvatten, Nödvatten och

Brandvatten, samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 18. Rödsvattnet vattentäkt inklusive Korskällan ska fortsätta vara kommunens
huvudvattentäkter. Vattendom för berörda täkter skall definieras.

Åtgärder:
•

För att säkra vattentillgången till Varekil och Svanesund kommer en ny ledning
till Udevalla att anläggas. Ledningen kommer även att kunna användas för nödoch reservvatten till andra delar av Orust och Uddevalla.

S 19. En nödvattenplan ska finnas för alla områden med allmän
dricksvattenförsörjning och vara känd av alla berörda. Nödvatten är vatten för dryck,
matlagning och personlig hygien som distribueras utan att nyttja det ordinarie
ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar. Vid kortvarig störning
ska nödvattenförsörjning tillgodose det mest akuta behovet.

Åtgärder:
1. Upprätta nödvattenplan för de områden som saknar.
2. Informera berörda om nödvattenplan.
S 20. Kommunen ska eftersträva en hög täckningsgrad av normalbehovet i situationer
då reservvattenförsörjning nyttjas. Reservvatten är dricksvatten som distribueras via
det ordinarie ledningsnätet men från annan produktionsanläggning än den ordinarie.
Vid längre driftstörningar behöver reservvattenförsörjning kunna sättas in för att
täcka ett nära normalt behov av vatten.

Åtgärder:
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•

Upprätthåll en god funktion på planerad nöd- och reservvattenlösning med
närliggande kommun/er.

S 21. Kommunen ska skydda grund- och ytvattenförekomster som är potentiella
dricksvattenresurser för allmän vattenförsörjning.

Åtgärder:
•

Upprätta förslag till vattenskyddsområde för Vindön, Korskällan och
Rödsvattnet.
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S 22. Brandvatten är en förutsättning för att möjliggöra en räddningsinsats i händelse
av brand. Brandvattensystemet behöver vara anpassat och utformat med hänsyn till
räddningstjänstens förmåga samt bebyggelsens utformning.

Åtgärder:
1. Skyltning och röjning av brandposter skall utföras regelbundet.
2. I planläggningen av nya områden skall hänsyn tas till räddningstjänstens behov
av brandposter. Långa avstånd mellan brandposter vilket innebär behov av lång
slangdragning, alternativt att tankfordon behöver åka långa sträckor för att
hämta vatten.
3. Brandvattensystemet skall i största möjliga mån i planläggningen för nya

områden dimensioneras för den kapacitet som räddningstjänstens insats kräver.
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6. Dagvatten och dräneringsvatten
I ett klimat i förändring blir dagvattenfrågan allt viktigare. Ökade nederbördsmängder
skärper kraven på fungerande avvattning och avledning av nederbörd.
Vattendirektivets fokus på recipientstatus leder till frågeställningar om
dagvattenkvalitet och behandling av dagvatten.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Dagvatten och Dräneringsvatten
samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 23. Dagvattenhanteringen ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av
klimatförändringar och miljöbelastning genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i
planprocessen eller i utredningsskedet.

Åtgärder:
1. Dagvattenfrågan ska behandlas tidigt i planarbetet.
2. Vid bygglovsprövning ska dagvattenhantering beaktas.
3. I samband med framtagandet av en detaljplan ska, vid behov, en
dagvattenutredning utföras för planområdet.
4. Vid nya planarbeten ska planhandläggare sammankalla berörda inom VA, miljö
och Räddningstjänsten till arbetsmöte. Dagvattenfrågan ska finnas med som en
punkt vid första planmötet för en detaljplan samt finnas med i fortsatt
planarbete
5. En dagvattenpolicy ska tas fram där det bland annat ska framgå vad som ska
ingå i en dagvattenutredning i samband med framtagande av en detaljplan.
S 24. Ansvarsfrågan för dagvattenhantering ska vara tydlig. Samarbetet över
förvaltningsgränser ska vara väl utvecklat.

Åtgärder:
•

I ovanstående angivna riktlinjer/policy ska klarläggas vem som ansvarar för
dagvattenfrågan i planerings-, utförande- och driftskedet då denna fråga berör
flera förvaltningar inom kommunen. Det skall även klargöras hur
ansvarsfördelningen bör se ut mellan kommun och samfällighetsföreningar eller
fastighetsägare i samband med utbyggnad och förvaltning av dagvattensystem.
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S 25. Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vilket innebär att man inom samlad
bebyggelse försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom
avdunstning, fördröjning eller infiltration i mark. Detta innebär att dagvatten ska
infiltreras och fördröjas så nära källan som möjligt.

Åtgärder:
•

I samband med framtagandet av en detaljplan ska en dagvattenutredning
utföras för planområdet, när så bedöms nödvändigt. Av detaljplanen ska det
bland annat framgå hur dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom planområdet.

•

I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska principer redovisas för
fördröjning/infiltration.

•

För områden med befintligt dagvattensystem där ledningar har kapacitetsbrist,
dagvattenrening saknas mm ska åtgärder utredas för att åstadkomma en hållbar
dagvattenhantering, ingår i förnyelsearbetet för ledningsnätet.

S 26. Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten om möjligt
redan vid föroreningskällan.

Åtgärder:
1. Undersöka föroreningsinnehållet i dagvatten stickprovsvis i de område/n som
kan antas ha störst föroreningsinnehåll.
2. Av detaljplanen ska det framgå om mark behöver användas för dagvattenrening
3. I ovanstående angivna dagvattenpolicy ska riktvärden redovisas för rening av
dagvatten.
4. Minimera direktutsläpp av förorenat dagvatten.
S 27. Kommunen ska aktivt arbeta med att koppla bort dag- och dräneringsvattnet
från allmän spillvattenledning.

Åtgärder:
1. Identifiera områden för utredning av tillskottsvatten.
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2. Utred orsaker till tillskottsvatten i spillvattenledningar.
3. Ta fram rutin för att systematiskt arbeta med minskning av tillskottsvatten.
4. Krav på fastighetsägare att åtgärda felaktiga anslutningar.
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7. Organisation och samarbete
En väl fungerande organisation kring VA-frågor inom kommunen nyttjar varandras
kompetens och möjligheter vilket ger en enhetlig och konsekvent grund för beslut.
Genom att skapa förutsättningar för samordningsvinster uppnås största möjliga
utväxling av satsade pengar, tid etc.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Organisation och Samarbete
samt vilka åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 28. Sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg skall utveckla samarbetet i
frågor som berör vatten- och avloppsförsörjningen.

Åtgärder:
1. Bestämma former och ansvar för en sektorssövergripande VA-grupp, samt utse
sammankallande förvaltning.
2. Hålla regelbundna möten i VA-gruppen där varje sektor utser representanter
till gruppen.
3. Former för uppföljning av åtgärder i VA-planen.
S 29. Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en tydlig fördelning av
roller samt ansvaret kopplat till dessa roller.

Åtgärder:
•

Bibehålla fördelning av arbetsuppgifter inom VA.

S 30. Kommunen ska bedriva en god och aktiv omvärldsbevakning i VA-frågor.
Exempel på frågor som ska bevakas är tekniska möjligheter och lösningar, juridisk
praxis och VA-taxa.

Åtgärder:
•

Aktivt arbeta med bevakning av hur andra kommuner löst frågor som
kommunen står inför.

S 31. Det ska finnas tydliga nyckeltal för VA-verksamheten så att den nytta man bidrar
med till samhällets utveckling blir mätbar.
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Exempel på nyckeltal: antal anslutna nya abonnenter, totalt antal hushåll, andel
godkända dricksvattenprover på kommunalt vatten, leveranssäkerhet av dricksvatten,
antal oplanerade bräddningar.

Åtgärder:
1. Komplettera befintliga nyckeltal om behov finns.
2. Uppföljning av nyckeltal. Har vi nått våra mål kopplat till nyckeltalen?
Varför/varför inte och vad behöver vi justera för att nå dem bättre nästa år?

S 32. Kommunen ska eftersträva att investeringar inom vatten- och avloppsförsörjning
ger största möjliga nytta i förhållande till kostnaden.

Åtgärder:
•

Utföra kostnads-nyttoanalys inom ramen för utredningar som föregår
investeringsbeslut samt kommunicera resultatets innebörd för beslutsfattare.

S 33. Kommande utbyggnadsområden ska föregås av en avstämning mot kommunens
planarbetsprogram.

Åtgärder:
1. Kontinuerlig avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljöoch bygg för utbyggnadsområden.
2. Avstämning mellan sektor samhällsutveckling och sektor miljö- och bygg om

behov uppstår för utredningsområden.
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8. Kommunikation
God kommunikation i alla led, såväl inom kommunen som gentemot andra
samhällsfunktioner och medborgare, skapar trovärdighet, underlättar arbetet och är en
förutsättning för att kunna agera utifrån bästa möjliga förutsättningar för ”helheten” i
kommunen.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kommunikation samt vilka
åtgärder som kopplas till respektive ställningstagande.
S 34. Kommunen ska tydligt kommunicera till medborgarna vilka områden som inom
överskådlig framtid inte är aktuella för anslutning till allmän vatten- och
avloppsförsörjning, vilka områden där anslutning kan komma att bli aktuell på sikt
samt i vilka områden anslutning planeras.

Åtgärder:
1. Uppdatera kommunens hemsida med information om VA-planen.
2. Ta fram kommunikationsmaterial till utbyggnadsområden och informera
berörda via bl.a. kommunens hemsida.
S 35. Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos medborgarna i frågor och
problematik som rör vatten- och avloppsförsörjning.

Åtgärder:
•

Kommunen skall årligen inbjuda till informationsdag om VA.

•

Funktionen VA-rådgivare skall aktivt informera kommunens medborgare.

S 36. Kommunen ska verka för att enskilda fastighetsägare tillämpar hållbara VAlösningar.

Åtgärder:
•

Funktionen VA-rådgivare skall aktivt arbeta för att enskilda fastighetsägare
installerar hållbara lösningar
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S 37. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation kring frågor som rör VAförsörjningen såväl inom kommunens organisation som mellan kommunen och
invånarna. Det är viktigt att olika enheter kommunicerar samma information.

Åtgärder:
•

Ta fram en kommunikationsplan som anger vilken information som ska tas
fram och kommuniceras, när det ska kommuniceras och hur.

S 38. Kommunen ska vartannat år mäta kundnöjdhet avseende kvalitet och leverans
hos sina VA-abonnenter. Vid den regelbundna mätningen ska resultatet visa på
fortsatt gott resultat.

Åtgärder:
•

Mätning och uppföljning av kundnöjdhet samt analys av åtgärder att vidta
under kommande år för att öka indexet vid nästa mätning.
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S 39. Kommunen ska tydliggöra och kommunicera den nytta som erhålls för VAavgiften och inte bara kommunicera en kostnad. Därigenom ska kommunen verka för
att betalningsviljan för en långsiktigt hållbar VA-försörjning ökar.

Åtgärder:
•

Kommunikationsplan för ”VA-nytta” där det tydligt framgår hur nyttan ska
kommuniceras och vilka budskap som ska lyftas fram; – Tackbrev till VAabonnenter; ”Din VA-taxa har i år bidragit till....(nyttor för VA-kollektivet
räknas upp)”.

•

Situationsanpassad kommunikation; exempelvis i samband med VA-räkningen,
hemsida, broschyrer, ”Kommundagar”, ”Vattendagar”, tidningskampanjer,
kampanjer för ”VA-nyfikenhet”, sociala medier, andra event i kommunen etc.

•

Ambassadörer för VA-verksamheten (kommuninvånare, tjänstemän m.fl. ges
en utbildning i nyttan).

62

VA – plan
9. Ekonomi
Nedan följer VA-policyns ställningstaganden för Ekonomi samt vilka åtgärder som
kopplas till respektive ställningstagande.
S 40. Där nytt verksamhetsområde för allmänt VA skapas finansieras VA-utbyggnaden
av VA-kollektivet (genom anläggningsavgiften) om verksamhetsområdet omfattar
befintlig bebyggelse. Om verksamhetsområdet omfattar ny bebyggelse finansieras VAutbyggnaden av exploatör.

Åtgärder:
1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till exploatörer så att det i ett
tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-finansieringen.
2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i
samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.
S 41. Vid avtalsanslutning finansieras VA-utbyggnaden, från anslutningspunkten till
fastighetsgränsen, av samfällighet, ekonomisk förening eller privatperson.
Fastighetsägaren finansierar VA-utbyggnad på den egna fastigheten.

Åtgärder:
1. Ta fram en rutin för att säkerställa information till fastighetsägaren så att det i
ett tidigt skede är klarlagt var ansvarsfrågan ligger för VA-anslutningen.
2. Ta fram situations anpassade kommunikationsunderlag att användas t.ex. i
samband med bygglovsansökningar, exploateringsförfrågningar etc.
S 42. VA-kollektivet finansierar, genom VA-taxan, normal drift och underhåll av den
allmänna VA-anläggningen.

Åtgärder:
•

Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VA-taxan så att den
står i proportion till förväntat investeringsbehov vid anslutningar.

S 43. Kommunens VA-verksamhet ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom
långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och
VA ledningsnätet.
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Åtgärder:
•

VA ska budgetera för kommande investeringar och drift på en tidsperiod upp
till 15 år och sträva efter en jämn taxeutveckling över tid.
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S 45. Anläggningsavgiften ska utvecklas i takt med VA-kollektivets investeringsbehov.

Åtgärder:
•

Ta fram rutin för att säkerställa regelbunden anpassning av VAanläggningsavgiften så att den står i proportion till förväntat investeringsbehov
vid anslutning.
10. Kretslopp

I Vårt avloppsvatten finns stora mängder näringsämnen. Istället för att släppa ut
denna näring till våra sjöar och vattendrag, där det orsakar problem som övergödning,
kan vi istället återföra näringen till kretsloppet. Där får näringen istället göra nytta
som viktigt gödningsmedel. På så sätt skapar vi kretslopp.
Nedan följer Orust kommuns ställningstaganden för Kretslopp samt vilka åtgärder
som kopplas till respektive ställningstagande.
S 46. Kommunen ska verka för att system för omhändertagande av avloppsfraktioner
från små avlopp upprättas, vilket innebär återföring av näringsämnen från avlopp.

Åtgärder:
•

Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen från såväl enskilda avlopp
som reningsverk. Utredningen bör omfatta bl.a. insamlingssystem, behandling,
avsättning, krav på installationer m.m.

S 47. Kommunen ska se till att det finns incitament för enskilda fastighetsägare att
välja avloppslösningar med god kretsloppspotential.

Åtgärder:
•

Utreda möjligheter till olika incitament.

S 48. Avfallstaxan, VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna
avloppssystem med god kretsloppspotential.

Åtgärder:
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•

Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas.

S 49. Kommunen ska kontinuerligt och i samråd med andra aktörer, söka efter och
prova nya lösningar i syfte att nyttiggöra näringen i urin fekalier, med det långsiktiga
målet att all näring ska kunna nyttjas.

Åtgärder:
•

Undersöka möjliga demonstrations-, pilot- och testanläggningar.
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11. Krishantering
Krisplan för kommunalt dricksvatten ska ses som ett komplement till den fastställda
lednings- och informationsplanen. I lednings- och informationsplanen finns det
krisledningsstrukturer beskrivna som denna krisplan hänvisar till.
Krisplanen omfattar kommunalt dricksvatten från råvatten till abonnenten.
Syftet med krisplanen berörande kommunalt dricksvatten är att skapa ett enhetligt
och strukturerat arbetssätt, att förhindra skador på människor och djur samt att
minimera de ekonomiska konsekvenserna vid en störning i vattenförsörjningen.
Målet är att effektivt hantera en vattenbrist eller störning i vattenförsörjningen i
enlighet med livsmedelverkets föreskrifter.
Aktivering av krisplan
Krisplan Kommunalt Dricksvatten ska aktiveras när minst ett av följande kriterier är
uppfyllda:
•

Avbrott eller annan störning som berör kommunal verksamhet

•

Avbrott eller annan störning som berör fler än ett fåtal bostäder

•

Vid en händelse där risk finns att dricksvattnet påverkas negativt

•

När det kommunala dricksvattnet är missfärgat, luktar illa eller smakar illa

•

Vid oplanerat driftstopp i vattenverk, vattentorn eller tryckstegringsstation om
detta kan förväntas påverka abonnenterna

•

När den kommunala vattentäkten påverkas eller när det finns misstanke om
påverkan i den omfattningen att vattenproduktionen äventyras

•

Vid sabotage, misstänkt påverkan, hot om sabotage, hot eller våld mot personal

•

När det uppstår ett utökat informationsbehov eller behov av ledningsstöd

•

När dricksvattnet inte lever upp till, eller misstänks inte leva upp till,
kvalitetskraven i Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLUFS
2001:30)

•

Vid krigssituation eller hot från främmande makt
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VA-ansvarig, VA-beredskap, räddningschef i beredskap (RCB), tjänsteman i
beredskap (TiB) samt primära krisledningsgruppen (PKLG) har befogenhet att på
eget initiativ aktivera krisplan för kommunalt dricksvatten.
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Larm
Den funktion som aktiverar krisplanen skall tillse att följande funktioner informeras
omgående:
VA-jouren

070-623 19 13

Arbetsledare VA

070-623 19 12

Primära krisledningsgruppen (via säkerhetssamordnaren

0304-33 45 53

eller tjänsteman i beredskap)

0304-33 44 66

Räddningschef i beredskap

0304-33 44 60

Miljöförvaltningen (via tjänsteman i beredskap)

03044-33 44 66

Drabbade kommunala verksamheter (i förekommande
fall)
Kommunens fastighetsjour (i förekommande fall)

070-260 08 09

Livsmedelsinspektörerna ska även dem informeras snarast. Inspektörerna nås via
kommunens växelnummer: 0304-33 40 00 eller via tjänsteman i beredskap: 0304-33
44 66.

Ansvar
Den VA-ansvariges ansvar, utöver sitt normala ansvar för vatten och avlopp:
•

Åtgärda störningen

•

Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvattnet

•

Beslut om aktivering av nödvatten

•

Ansvar för innehåll i utgående information

•

Dialog med livsmedelsinspektörer och/eller miljöinspektören

Den primära krisledningsgruppen ansvarar för att:
•

Stödja VA-ansvarig med ledningsstöd och information
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•

Stabsstöd

•

Information internt och externt, kommunikationsplan

•

Informerar löpande kommunens växel, 113 13, media, m.fl.

•

Genomföra omvärldsanalyser samt sammanställa lägesbilder

•

På VA-ansvariges uppdrag, inventera och kalla in externa resurser

•

Informera kommunledning

•

Rapportera till Länsstyrelsen
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Beslutsfattning
Beslut om utfärdande av rekommendation att koka dricksvatten
Rekommendation att koka dricksvatten skall ges till berörda abonnenter i de fall där
risk finns för att vattenkvalitén påverkats. Detta gäller dock endast mikrobiologiska
parametrar och när vattnet är otjänligt, ty kemiska avvikelser inte går att koka bort.
Det skall finas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende kokrekommendationer.
Beslut om aktivering av nödvatten
Aktivering av nödvatten innebär att alternativ dricksvattenförsörjning för att försörja
abonnenter startar. Detta kan ske dels genom upprättande av tappställen och dels
genom att vattentankar ställs ut.
Det skall finnas en planering för tappställen samt vart vattentankar ska ställas ut.
Ansvarig är teknisk VA-specialist.
Det skall även finnas färdiga mallar för meddelande till allmänheten avseende
alternativ dricksvattenförsörjning.
Vid aktivering av nödvatten ska följande två punkter beaktas:


De verksamheter som har särskilda behov av vattenförsörjning ska prioriteras i
enlighet med definitionerna under kapitel 10.5 ”Prioritering av abonnenter”.



Om bedömningen är att en eller flera tätorter på Orust kommer att vara utan
dricksvatten längre än två dygn ska Nationell Vattenkatastrofgrupp (VAKA)
kontaktas omedelbart (Tel: 020-30 20 30). VAKA har som uppgift att stödja
kommuner i samband med svåra problem i dricksvattenförsörjningen.
Livsmedelsverket är huvudman för VAKA.

Prioritering av abonnenter
Prioriterade abonnenter för nödvatten och reparationer är indelade i tre kategorier:
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Röd (prioritet 1): För liv och hälsa
Gul (prioritet 2): Annan samhällsviktig funktion
Grön (prioritet 3): Ur ett medborgarperspektiv
Röda abonnenter försörjs först utifrån kriteriet för liv och hälsa. De ska ha obegränsad
påfyllning samt bevakning. I röda abonnenter ingår personer med hemtjänst och
abonnenter som behöver rent vatten av medicinska skäl. Dessa försörjs genom
kommunens personal. Exempel på röda abonnenter är gruppboenden,
omsorgsboenden, äldreboenden och vårdcentral.
Gula abonnenter försörjs därefter utifrån kriteriet annan samhällsviktig funktion.
Vattentankar eller liknande bör fyllas under två gånger per dygn och vara under
bevakning. Exempel på gula abonnemang är centralkök, kommunhus, skola, förskola,
räddningstjänst, livsmedelsproducenter, livsmedelsdistributörer samt ”värmestugor”.
Gröna abonnenter och utsatta hämtningsställen försörjs utifrån kriteriet ur ett
medborgarperspektiv. Vattentankar eller liknande ska kontrolleras regelbundet och
fyllas vid behov. Exempel på gröna abonnenter är tappställen samt företag, industri,
föreningar osv. Platser där många människor vistas.
Informationsinnehåll
Allmänheten ska informeras utifrån händelse och situation. När en större olycka har
hänt vill allmänheten veta:
•

Vad som hänt

•

Var det har hänt

•

Varför olyckan inträffat

•

Konsekvenser för den enskilde

•

Hur skydda liv, hälsa och egendom

•

Symtom vis smitta, skada etc.

•

När faran är över

•

Var och när information ges

För att i möjligaste mån besvara allmänhetens frågor bör informationen i tillämpliga
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delar omfatta följande punkter:
•

Vad som hänt

•

Vilket område som berörs

•

När problemet började

•

Orsaken till missförhållandena och hur länge de beräknas pågå

•

Typ av hälsofara och eventuella riskgrupper

•

Symtom vid smärta, påverkan etc.

•

Vad användarna kan göra för att undvika hälsorisk, t.ex. inskränkningar i
vattnets användbarhet

•

Alternativ vattenförsörjning, t.ex. på vilka platser tankar placeras

•

Vad konsumenterna ska göra vid smitta eller påverkan, t.ex. kontakt med
sjukvården

•

Vad som görs för att komma till rätta med problemet

•

Information om hur man kommer i kontakt med ansvariga

•

Hur informationen ges i fortsättningen
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12. VA-utbyggnadsplan
Syfte med VA-utbyggnad
Den framtida utbygganden av VA-anläggningen på Orust syftar till att få möjlighet att
ansluta nya områden till den allmänna VA-anläggningen och att strukturera om VAanläggningen för att få:
•

En långsiktigt hållbar VA-försörjning med möjlighet att ansluta nya områden.

•

Högsta möjliga kostnadseffektivitet.

•

Minsta möjliga miljöpåverkan.

En prioritering av olika åtgärder har gjorts av VA-enheten, Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen och Plan, Mark & Exploatering, för att lägga resurserna där
de gör mest nytta.
Följande underlag till utökning av verksamhetsområde och utbyggnad av VAanläggningen har bl.a. beaktats:
•

Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen
och Miljöbalken, nationella och regionala mål.

•

Kommunala utvecklingsmål såsom bostadsförsörjningsprogram,
exploateringsplaner samt kommande och gällande detaljplaner.

•

Svensk vattenförvaltnings åtgärdsprogram.

•

Kostnads och intäktsanalyser.

•

Behovs- och möjlighetsbedömning.

•

Gällande tillstånd enligt miljöbalken och förväntade kommande krav vid
förnyade prövningar.

•

Rapporter och undersökningar utförda av bland annat Länsstyrelsen och
SMHI.
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VA-anläggning 2016
VA anläggningen består av ett vattenverk med ledningsnät och pumpstationer för
distribution till främst tätorter samt av sju avloppsreningsverk med ledningssystem i
anslutning till reningsverkens lokala upptagningsområde. Karta i figur 4 nedan visar
VA anläggningen vid planens skrivande. VA anläggningen 2016 har brister sett både
ur ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. VA anläggningen svarar heller inte upp till
framtida planbehov med planerade nyexploateringar.

Figur 4. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga
vattenledningar är visade som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda
streckade linjer. Det finns totalt sju avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett
vattenverk (illustrerat med blå symbol).
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VA-anläggning 2035
För att få bästa möjliga kostnadseffektivitet, möta framtida behov vid ny exploatering
och utbyggnad av planer, samt få en bättre lösning ur miljösynpunkt planeras
ombyggnad och utbyggnad av VA anläggningen. Karta i figur 5 nedan visar hur
planerad VA anläggning är tänkt att se ur år 2035. Efter om-och utbyggnad kommer
Orust VA-anläggning att bestå av ett vattenverk (med utbyggt ledningsnät och
pumpstationer som har kompletterats med en reservvattenförsörjning från Uddevalla
kommun) och ett reningsverk (Ellös ARV har byggs ut med kapacitet för att rena
avloppet från hela upptagningsområdet.) Sex av sju avloppsreningsverk har då lagts
ner och ersatts av ledningssystem och pumpstationer som pumpar allt avlopp till de
kvarvarande verket i Ellös. Ellös avloppsreningsverk har även kompletterats med
kväverening.

Figur 5. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga
vattenledningar är visade som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda
streckade linjer. Det finns totalt ett avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett
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vattenverk (illustrerat med blå symbol).
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Projekt för att realisera utbyggnadsplan
För att realisera utbyggnadsplanen har en rad delmål tagits fram. Delmålen delas in i
etapperna A-G. Delmålen prioriteras inom respektive etappmål, således kan
genomförande av projekt inom etapp F ske före eller samtidigt som projekt inom
etapp A.
Etapp A-G.
•

Etapp A: Norra Orust, bl.a. Slussen, Dalby, Lövås samt Kungsviken.

•

Etapp B: Västra Orust, bl.a. Ny ledning Bro, anslutning av Tvet, Röd-västra,
Slätterna samt Månsemyr ÅVC.

•

Etapp C: Sydvästra Orust Hällevikstrand, Barrevik, Mollösund.

•

Etapp D: Varekil, Rossön och Säckebäck, Hjälmvik Tvet hogen och Kärreberg.

•

Etapp E: Tuvesvik med omnejd.

•

Etapp F: Östra Orust bl.a. Svanesund.

•

Etapp G: Vattenlänk Uddevalla och VA till Norra Vindön.
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Etapp A
Etapp A omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 6 på följande sida)
Etapp A1 VA länk norr, som sträcker sig från Slussen till Henån. Denna ledning är
färdigställd.
Etapp A2 VA till Lövås. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer
att göras under perioden 2020-2028.
Etapp A3 VA till Slussen. Etappen är i sitt slutskede. Ytterligare anslutningar kommer
att göras under perioden 2018-2019.
Etapp A4 VA till Kungsviken centralt. Planeras 2017-2018
Etapp A5 VA till Kungsviken yttre, resterande fastigheter. Planeras 2027-2028.
Etapp A7 VA till Dalby. Planeras 2027-2028.
Etapp A8 VA till Nöteviken. Planeras 2027-2028.
Etapp A10 Planprojekt Bön. Omfattar ca 60 enbostadstomter, ca 10 lägenheter, ca 14
industritomter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2025.
Etapp A11 Planprojekt Kila 1:73 m.fl. Omfattar turistverksamhet motsvarande 4
bostäder. Planeras under perioden 2021-2022.
Etapp A12 Planprojekt Kungsviken. Omfattar ca 10 lägenheter, service och
turistverksamhet. Planerade inkopplingar under perioden 2020-2021.
Etapp A13 Planprojekt Dalby. Omfattar ca 150 bostäder och service. Planerade
inkopplingar under perioden 2020-2025.
Etapp A14 Planprojekt Henån 1:306. Omfattar ca 40 lägenheter. Planerade
inkopplingar under perioden 2019-2021.
Etapp A15 Planprojekt Henån 1:272 m.fl. Omfattar skola, förskola, äldreboende och
ca 20 lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2022-2024.
Etapp A16 Planprojekt Åsavägen. Omfattar 60 bostäder. Planerade inkopplingar
under perioden 2021-2025.
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Etapp A, karta

Figur 6. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp B
Etapp B omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 7 på följande sida)
Etapp B1 Ny VA länk väst. VA länk väst kommer att fungera som en
förbindelseledning mellan Hälleviksstrand och Ellös. Den kommer senare att nyttjas
för fler anslutningar i kommande etapp C och etapp D. Etapp B1 Planeras 2017-2020
Etapp B2 VA länk Tvet Tegneby. Planeras 2024-2025.
Etapp B3 VA till Månsemyr ÅVC och eventuellt nytt planområde för industri.
Planeras 2020-23.
Etapp B4. Nytt verksamhetsområde Slätterna. Planeras 2028-2029.
Etapp B5. Nytt verksamhetsområde Röd västra. Planeras 2030-2031.
Etapp B6. Nytt verksamhetsområde Sörbo. Planeras 2029-2030.
Etapp B7. Nytt verksamhetsområde Kårehogen. Planeras 2028-2029.
Etapp B8. Va till Tvet Tegneby. Planeras 2025-2027.
Etapp B10 Planprojekt Hällevikstrand samhälle. Bevarande och förtätning. Planerade
inkopplingar under perioden 2013-2027.
Etapp B11 Planprojekt Hällevik. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade
inkopplingar under perioden 2019-2020.
Etapp B12 Planprojekt Barrevik 1:3. Omfattar ca 40 enbostadstomter, ca 10
lägenheter samt service och turistverksamhet. Planerade inkopplingar under perioden
2018-2030.
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Etapp B, karta

Figur 7. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp C
Etapp C omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 8 på följande sida)
Etapp C1. Ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ellös AVR byggs ut med kapacitet
för att kunna ta emot avloppsvatten från Hälleviksstrand, Barrevik, Mollösund och
Varekil, samt nya VA anslutningar inom etapp A, B, C, D. I samband med
utbyggnaden kompletteras reningsverket med kväverening. Etapp C1 planeras 2019 –
2023.
Etapp C2. Ny VA länk mellan Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund. Anslutning
till Ellös reningsverk. Planeras 2021-2023.
Etapp C3. Nytt verksamhetsområde Sandvik. Planeras 2027-2028.
Etapp C4. Nytt verksamhetsområde Övre Tången. Planeras 2025-2026.
Etapp C5. VA till Barrevik östra. Planeras 2030-2021.
Etapp C10. Planprojekt Fattiggården. Omfattar ca 20 enbostadstomter och ca 10
lägenheter. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2021.
Etapp C11. Planprojekt Mollösunds hamn. Omfattar turism, hamn, service och ca 20
bostäder. Planerade inkopplingar under perioden 2019-2020.
Etapp C12. Edshultshall program, bevarande och förtätning. Planerade inkopplingar
under perioden 2024-2025.
Etapp C13. Nytt verksamhetsområde Tången. Omfattar ca 7 enbostadstomter
Planerade inkopplingar under perioden 2020-2023.
Etapp C14. Bostadsområde Tången. Omfattar ca 5-15 enbostadstomter. Planerade
inkopplingar under perioden 2022-2023.
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Etapp C, karta

Figur 8. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp D
Etapp D omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 9 nedan på följande
sida)
Etapp D1. Ny VA länk öst – väst. VA länken kommer att fungera som förbindelselänk
från Varekil till Ellös med anslutningar i Kärreberg och Morlanda. Omfattar vatten
och avlopp. Planeras 2021-2025.
Etapp D2. Varekils reningsverk läggs ner, när överföringsledningen Ellös-Varekil är
klar. Planeras 2025-2026.
Etapp D3. VA till Tvet – Hogen. Planeras 2027-2030.
Etapp D4. VA till Kärreberg. Planeras 2027-2030.
Etapp D5. Nytt verksamhetsområde till Rossön. Inkoppling för vatten och avlopp
kommer att differentieras. Vatten är färdigt och inkoppling av avlopp när
överföringsledning Ellös-Varekil är klar, planeras 2025 – 2026.
Etapp D6-D7. Nytt verksamhetsområde Säckebäck och Hjälmvik. Säckebäck planeras
2024, Hjälmvik planeras 2028-2029.
Etapp D8. Ny VA länk syd. VA länk syd kommer att fungera som anslutningslänk för
område Säckebäck och område på Tjörn. Projektering samordnas med väg
projektering år 2017. Byggstart sker först efter att anslutningsavtal motsvarande 280
anslutningar har träffats. Projektet beräknas pågå 2019-2021.
Etapp D10. Varekils centrum. Omfattar bl.a. serviceverksamheter. Planerade
inkopplingar under perioden 2026-2028.
Etapp D11. Varekils industriområde. Planerade inkopplingar under perioden 20232026.
Etapp D12. Planprojekt Säckebäck 1:2. Omfattar ca 80 enbostadstomter. Planerade
inkopplingar under perioden 2026-2029.
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Etapp D, karta

Figur 9. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp E
Etapp E omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 10 nedan)
Etapp E1. Ellös ARV byggs ut för att ta hand om avloppsvattnet från Tuvesviks ARV:s
upptagningsområde. Planeras 2029-2031.
Etapp E2. Ny VA länk väst yttre, mellan Tuvesvik och Ellös. VA länk väst yttre
kommer att fungera som anslutningslänk från Tuvesvik till Ellös ARV. Planeras 20212026 (beslut KF 2021-04-15 § 42)
Etapp E3. Tuvesviks ARV läggs ner. Planeras 2031.
Etapp E10. Planprojekt Tuvesvik. Omfattar ca 40 bostäder och verksamheter.
Planerade inkopplingar under perioden 2030-2031.

Etapp E, karta
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Figur 10. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.

Etapp F
Etapp F omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 11 på följande sida)
Etapp F1. Ny VA länk syd-öst. Beroende på skicket på befintlig vattenledning mellan
Varekil och Svanesund läggs både nytt vatten och avloppssystem, eller endast
avloppsledning. Planeras 2031-2032.
Etapp F2. Nedläggning av Svanesund ARV. Planeras 2032.
Etapp F3. VA länk öst. VA länk öst är en förbindelselänk mellan Svanesund och
Kåröd. Planeras 2033-2034.
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Etapp F4. Nytt verksamhetsområde Kastet. Planeras 2034-2035.
Etapp F5. VA till Kåröd. Planeras 2034-2035.
Etapp F6. VA till Stillingsön. Planeras 2034-2035.
Etapp F10. Planprojekt, Svaneunds centrum ca 100 bostäder, centrumutveckling.
Planerade inkopplingar under perioden 2023-2035.
Etapp F11. Planprojekt, Svanesund idrott och industri Omfattar industritomter och
idrottsanläggning. Planerade inkopplingar under perioden 2024-2025.
Etapp F12. Planprojekt, Västra Änghagen detaljplan. Planerade inkopplingar under
perioden 2020-2025.

Etapp F, karta
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Figur 11. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen och röda punkter visar berörda
planprojekt. Befintliga vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar
visas som röda streckade linjer. Nya vattenledningar visas som heldragna blå linjer och nya
avloppsledningar visas som röda heldragna linjer.
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Etapp G
Etapp G omfattas av följande deletapper: (se även karta i figur 12 nedan)
Etapp G1. VA till Norra Vindön. Alternativt endast vatten. Planeras: ej tidsbestämt.
Etapp G2. Vattenlänk Uddevalla. Planeras: 2017-2018.

Etapp G, karta

Figur 12. Markerade blå rutor visar tätbebyggelse som berörs i etappen. Befintliga vattenledningar visas
som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda streckade linjer. Nya
vattenledningar visas som heldragna blå linjer.
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Framtida VA-taxor
Jämförelse studier för om- och utbyggnad av VA anläggningen visar entydigt att det är
mest kostnadseffektivt att ersätta de mindre reningsverken med överföringsledningar
och sambehandling i ett stort verk, Ellös ARV. Även om en investering för
upprustning av de mindre verken är lägre så äts mellanskillnaden snabbt upp av en
betydligt högre driftskostnad.
Nödvändig justering av taxor beräknas bli 1-2% lägre per år för perioden 2019-2035
med den tilltänkta VA-utbyggnaden, jämfört med att rusta upp samtliga småverk på
Orust. Bedömd taxeutveckling i föreslaget alternativ beräknas till 4-6% per år.
Investeringstakten beräknas för perioden 2019-2035 bli cirka 40-60 mkr per år. För
att säkerhetställa och prioritera investeringar kommer fortlöpande kostnadsanalyser
att göras, vilket kan göra att vissa planerade etapper kommer att omprövas.
Särtaxa
En utbyggnad av VA inom områden kan enligt Lagen om allmänna vattentjänster
finansieras genom så kallad särtaxa eftersom kostnaden för att ansluta fastigheterna
överstiger den normala utbyggnadskostnaden. Särtaxa innebär en förhöjd
anläggningsavgift.
När kostnaden i så kallad beaktansvärd omfattning avviker från de normala
utbyggnads-kostnaderna har kommunen enligt Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster 31 § rätt att bilda ett verksamhetsområde med särtaxa. Avvikelserna
skall dessutom bero på särförhållanden kopplat till området. Där gäller en specifik
särtaxa som räknas fram för just det aktuella området. Kommunfullmäktige ska alltid
godkänna principerna för särtaxa innan de genomförs.
Utdrag ur Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga
enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa
fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i
beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall
avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Det finns inga nationella regler för hur mycket större kostnaderna ska vara för att
särtaxa ska bli aktuellt. I de domar som återfinns från Statens VA-nämnd beträffande
särtaxa så finns det saklig grund att kostnadsskillnaden för att om utbyggnad av vatten
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och avlopp avviker med 20 - 30 % (se prop. 1995/96:188 s. 14) eller mer än inom ett
normalt utbyggnadsområde kan särtaxa nyttjas.
Komunfullmäktige i Orust kommun beslutade 2016 08 11 § 79 att särtxa kan tas ut
om kostnaden för utbyggnad är 1,5 gånger (50%) högre än gällande anslutningsavgift.
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Drift av befintliga verk i väntan på VA-utbyggnad
Av de totalt sju verken som idag finns så kommer endast ett vara kvar efter planerad
VA-utbyggnad. Verken på sydvästra Orust är tidvis mycket hårt hydraulisk belastade
och generellt i dåligt skick och då främst det i Mollösund. Kommunens bedömning är
dock att verket kan hållas i drift tills dess att nedläggning kan verkställas (år 20212023). Varekils reningsverk är i ungefär samma skick som verken på sydvästra Orust,
men belastningen är mycket jämnare. Inget av ovan nämnda verk klarar i dagsläget en
ökad flödesvolym.
Insatser för att förlänga livslängden på Tuvesviks reningsverk påbörjades 2015 och
förväntas slutföras 2017. Efter dessa insatser förväntas verket fungera
tillfredsställande tills det planeras att läggas ner (2031).
Svanesunds och Ellös reningsverk är i bra skick, men tidvis hårt hydraulisk belastade.
Den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerhetsställa en tillfredsställande funktion på
reningsverken tills ombyggnad eller nedläggning kan genomföras är att minska
mängden ovidkommande vatten in på spillvattennätet.
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Ovidkommande vatten
Arbete med att identifiera och åtgärda källor till ovidkommande vatten i
spillvattensystemen är mycket viktigt för att minska problem med
källaröversvämningar, bräddningar och utspädningen av vatten till reningsverken.
Kostnaden för pumpning och rening av ovidkommande vatten är också betydande,
särskilt om man räknar över en längre period. Under vissa perioder fylls
spillvattenförande huvudledningar med ovidkommande vatten, vilket gör att ny
bebyggelse inte kan anslutas, utan att risken för kapacitetsproblem ökar. Speciellt
under tiden fram till dess att framtida VA utbyggnad är slutförd kommer detta att
begränsa planerade ny exploatering och anslutning av nya verksamhetsområden. Nya
verksamhetsområden infattande befintliga bostäder kommer inte att kunna göras
förrän respektive deletapp är slutförd. Anslutningar av ny bebyggelse till följd av ny
exploateringar kommer endast vara möjlig genom att inläckage av motsvarande volym
kan reduceras.
Kartläggning av inläckage har tidigare inte gjorts över hela Orusts VA nät. Arbeten
har istället utförts efter direkt behov och genom att man valt ut några specifika
delområden. Under 2014-2016 har delar av Svanesund och Henån kartlagts och delvis
åtgärdats. Det är nödvändigt att strukturera och kartlägga helheten för att på så sätt
kunna sätta in åtgärder där de gör störst nytta. Beräkning av mängden bräddat vatten
redovisas årligen i miljörapporten för respektive verk. De totala mängderna
ovidkommande vatten per område och upptagningsområde per verk kan utläsas i
Tabell, figur 13 nedan.
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Figur 13. Belastning per avloppsreningsverk.

Arbetet med att åtgärda inläckande vatten kommer att prioriteras som ett delprojekt
utöver det vanliga arbetet. Projektet förväntas att starta i januari 2017 och slutföras
augusti 2018. Delas in i tre faser:
Fas 1. Fastställande av metod. Test och utprovning av metoder för framtida
arbetssätt.
Fas 2. Spårning och åtgärdande.
Fas 3. Överlämnande till drift och underhåll.
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Slamsugning 2021 – Taxa

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank

Exkl. moms

Inkl. moms

för Orust samt öar med bro eller bilfärja med
konventionell slamsugningsbil (heltömning)
0-1 m3

1 058 kr

1 323 kr

1-2 m3

1 401 kr

1 752 kr

2-3 m3

1 745 kr

2 181 kr

3-4 m3

2 088 kr

2 610 kr

4-5 m3

2 398 kr

2 998 kr

5-6 m3

2 774 kr

3 468 kr

6-7 m3

3 150 kr

3 938 kr

7-8 m3

3 527 kr

4 408 kr

8-9 m3

3 903 kr

4 879 kr

9-10 m3

4 279 kr

5 349 kr

Tillägg för transport med traktor

2 200 kr

2 750 kr

735 kr

919 kr

Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker
inom 4 arbetsdagar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras
inom 24 timmar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

2 100 kr

2 625 kr

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank
för Orust samt öar med bro eller bilfärja med
mekanisk avvattning (deltömning)
0-1 m3

1 828 kr

2 285 kr

1-2 m3

1 951 kr

2 439 kr

2-3 m3

2 295 kr

2 868 kr

3-4 m3

2 638 kr

3 297 kr
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4-5 m3

2 981 kr

3 726 kr

5-6 m3

3 324 kr

4 155 kr

6-7 m3

3 667 kr

4 584 kr

7-8 m3

4 011 kr

5 013 kr

8-9 m3

4 354 kr

5 442 kr

9-10 m3

4 697 kr

5 871 kr

Aviserad slamtömning BDT/septictank/sluten tank

Exkl. moms

Inkl. moms

för öar som ej har bro eller bilfärja
0-1 m3

3 147 kr

3 935 kr

1-2 m3

3 656 kr

4 571 kr

2-3 m3

4 165 kr

5 206 kr

3-4 m3

4 673 kr

5 841 kr

4-5 m3

5 181 kr

6 476 kr

5-6 m3

5 689 kr

7 112 kr

6-7 m3

6 417 kr

8 022 kr

7-8 m3

7 256 kr

9 070 kr

8-9 m3

8 094 kr

10 117 kr

9-10 m3

8 932 kr

11 165 kr

5 250 kr

6 563 kr

Tillägg vid beställd extra tömning. Tömning sker
inom 4 arbetsdagar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
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Tillägg vid akut tömning som beställs att utföras
inom 24 timmar (gäller både konventionell
slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg
Tillägg per m3 över 10 kbm (kr/kbm)

8 400 kr
Exkl. moms

10 500 kr
Inkl. moms

330 kr

413 kr

6 kr

8 kr

21 kr

26 kr

Tillägg för ”bomkörning”, på grund av

715 kr

894 kr

fastighetsägarens försumlighet (kr/”bomkörning”)

450 kr

563 kr

60 kr

75 kr

262 kr

328 kr

3 675 kr

4 594 kr

500 kr

625 kr

462 kr

578 kr

Exkl. moms

Inkl. moms

Slangutlägg per meter, utöver 15 meter-80 meter
(kr/m)
Slangutlägg per meter, över 80 meter (kr/m)

Tillägg vid tömning som utförs mellan 15/6-15/8
Höjd behandlingsavgift/m3 vid extratömning under
perioden 15/6-15/8
Mottagning av externslam vid reningsverk (avser
externa kunder med egen transport och i mån av
kapacitet vid reningsverket). Leveransen skall
aviseras och godkännas i förväg av respektive
ansvarig på ARV. Avser pris per m3.
Tillägg för transport där tömning måste ske via båt
på öar med fast bro- eller färjeförbindelse
Tillägg för tungt lock till slambrunn (över 15 kr)
Tillägg för extrapersonal, exempelvis för
instegsbrunnar vid slamtömning – kräver två
personer på grund av arbetsmiljöskäl (pris/timma)

Fettavskiljare samt fosforfälla
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Fettavskiljare för Orust samt öar med bro eller
bilfärja inkl. transport och avyttring till godkänt
mottagningsställe (kr/m3)

1 650 kr

2 063 kr

mottagningsställe (kr/m3)

9 350 kr

11 688 kr

Fosforfälla inkl. transport till Månsemyr ÅVC

3 300 kr

4 125 kr

Fettavskiljare för öar som ej har bro eller bilfärja
inkl. transport och avyttring till godkänt

(kr/st)

5

Slamsugningstaxa 2021 inkl fossilfritt bränsle ver 200922, Orust kommun
(dnr KS/2020:1067)
Taxa from 2021-02-01
Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt öar med
bro eller bilfärja med konventionell slamsugningsbil(heltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
4 – 5 m3
5 – 6 m3
3
6–7m
7 – 8 m3
3
8–9m
9 – 10 m3
Tillägg för transport med traktor
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 4 arbetsdagar(gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 24 timmar(gäller både
konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

exkl moms

inkl moms

1 058 kr
1 401 kr
1 745 kr
2 088 kr
2 398 kr
2 774 kr
3 150 kr
3 527 kr
3 903 kr
4 279 kr
2 200 kr

1 323 kr
1 752 kr
2 181 kr
2 610 kr
2 998 kr
3 468 kr
3 938 kr
4 408 kr
4 879 kr
5 349 kr
2 750 kr

735 kr

919 kr

2 100 kr

2 625 kr

1 828 kr
1 951 kr
2 295 kr
2 638 kr
2 981 kr
3 324 kr
3 667 kr
4 011 kr
4 354 kr
4 697 kr

2 285 kr
2 439 kr
2 868 kr
3 297 kr
3 726 kr
4 155 kr
4 584 kr
5 013 kr
5 442 kr
5 871 kr

3 148 kr
3 656 kr
4 165 kr
4 673 kr
5 181 kr

3 935 kr
4 571 kr
5 206 kr
5 841 kr
6 476 kr

Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för Orust samt öar med
bro eller bilfärja med mekanisk avvattning (deltömning)
0 – 1 m3
1 – 2 m3
3
2–3m
3 – 4 m3
3
4–5m
5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3

Slamtömning BDT/septictank/sluten tank för öar som ej har bro
eller bilfärja
0 – 1 m3
1 – 2 m3
2 – 3 m3
3 – 4 m3
3
4–5m

5 – 6 m3
6 – 7 m3
7 – 8 m3
8 – 9 m3
9 – 10 m3
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 4 arbetsdagar(gäller
både konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras inom 24 timmar(gäller både
konventionell slamsugningsbil eller bil med mekanisk avvattning)

5 689 kr
6 417 kr
7 256 kr
8 094 kr
8 932 kr

7 112 kr
8 022 kr
9 070 kr
10 117 kr
11 165 kr

5 250 kr

6 563 kr

8 400 kr

10 500 kr

330 kr
6 kr

413 kr
8 kr

21 kr

26 kr

715 kr

894 kr

450 kr

563 kr

60 kr

75 kr

262 kr

328 kr

3 675 kr
500 kr

4 594 kr
625 kr

462 kr

578 kr

1 650 kr

2 063 kr

9 350 kr
3 300 kr

11 688 kr
4 125 kr

Tillägg
Tillägg per kbm över 10 kbm (kr/kbm)
Slangutlägg per meter, utöver 15 meter - 80 meter (kr/m)
Slangutlägg per meter, över 80 meter (kr/m)
Tillägg för bomkörning, pga fastighetsägarens försumlighet
(kr/bomkörning)
Tillägg vid tömning som beställs att utföras mellan 15/6-15/8 (sker
normalt inom 7 kalenderdagar efter beställning)
Höjd behandlingsavgift/m3 vid extratömning under perioden 15/6 – 15/8
Mottagning av externslam vid reningsverk(avser externa kunder med
egen transport och i mån av kapacitet på reningsverket). Leveransen skall
aviseras och godkännas i förväg av respektive ansvarig på ARV. Avser pris
per m3
Tillägg för transport där tömning måste ske via båt på öar med fast broeller färjeförbindelse
Tillägg för tungt lock till slambrunn (över 15 kg)
Tillägg extrapersonal, ex.vis: för instegsbrunnar vid slamtömning. Kräver
två personer pga arbetsmiljö skäl (pris/h)

Fettavskiljare samt fosforfälla
Fettavskiljare för Orust samt öar med bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fettavskiljare för öar som ej har bro eller bilfärja inkl transport och
avyttring till godkänt mottagningsställe (kr/kbm)
Fosforfälla inkl transport till Månsemyr ÅVC (kr/st)
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Beslut om ansökan om kommunal sjöledning mellan Morlanda och Flatön
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå begäran om kommunal sjöledning mellan Morlanda och Flatön med hänvisning
till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-19.
Sammanfattning av ärendet
Flatö VA-förening har ett avtal om anslutning för vatten och avlopp med Orust
kommun. Anslutningspunkten är angiven vid kommunens stamledning i närheten av
Fröjdendal i Morlanda.
Va-föreningen befinner sig i slutfas av upphandling av entreprenör och beräknar att
starta byggnation av va-nätet i samband med sommaren 2021. Flatö va-förening har
även ansökt hos Lantmäteriet om att bilda en gemensamhetsanläggning.
I en skrivelse daterad 2021-05-02 ansöker föreningen om att få flyttat
förbindelsepunkten till Flatön och att kommunen bekostar och driftar sjöledningen då
det anses att kommunen har både mer kunskap och kapacitet att hantera eventuella
driftstörningar och säkerställer ett tryggare och stabilare VA-nät för boende på Flatön
och Ängön.
Utredning
Orust kommun har en VA-plan vars syfte är att skapa en tydlig och långsiktig vattenoch avloppsförsörjning i Orust kommun, både inom och utanför nuvarande
verksamhetsområde för allmänt VA.
Det övergripande målet för arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VAfrågorna ska bidra till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som
finns kan uppnås.
VA-planen reglerar också hur mycket och i vilken takt vår VA-försörjning ska byggas ut.
Den är också kopplad till kommunens investeringsplan där denna sjöledning inte finns
upptagen.
Vid en byggnation av en sådan sjöledning finns alternativa möjligheter
 Kommunen projekterar om och bygger sjöledning. Kommunen ansvarar för
drift.




Datum

Diarienummer

2021-05-19

KS/2021:518

Föreningen bygger sjöledning och överlämnar till kommunen efter
genomförande. Kommunen ansvarar för drift.
Föreningen bygger sjöledning. Föreningen ansvarar för drift.

Kommunens VA-verksamhet anvisar principiellt inte anslutningspunkt, för
avtalsområden, annat än vid stamledning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19
Avtal, daterat 2021-04-22
Ansökan, daterad 2021-05-02
Beslutet skickas till
Flatö VA Förening
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
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Flatön
2021-05-02
Orust kommun

Ansökan om Sjöledning
För några år sedan började tankarna på att få kommunalt vatten och avlopp
till Flatön. Orsaken var att många fastigheter har mycket bristfälligt vatten,
både vad gäller mängd och kvalitet. Avloppssytem är i många fall gamla och i
behov av förnyelse. Inledningsvis planerades för ett 40 tal fastigheter på södra
Flatön mellan Svarteskärs brygga och kyrkan. Allteftersom projektet har blivit
känt har förfrågningar om att få vara med strömmat in och föreningen har
idag anslutningsavtal med 145 fastigheter från Råholmen-Svarteskär till
färjeläget på Ängön. Detta visar hur stort behovet är att säkra en god vaanslutning.
Orust kommun har via Sweco låtit göra en grundvattenutredning, daterad
2019-12-17. Där påtalas tydligt hur flera områden på Flatön redan idag har
stora problem både med tillgång och kvalitet på dricksvatten. Dessutom kan
ett ökat uttag av vatten och klimatförändringar ytterligare förvärra läget. Se
bild från sidan 46 i utredningen.

1

Flatö VA-förening har ett anslutningsavtal för vatten och avlopp med Orust
kommun. Anslutningspunkt är angiven vid kommunens stamledning vid
Morlanda golfbana. Totalt ingår 145 fastigheter, med sammanlagt 166
bostadsenheter. Troligtvis kommer fler etapper att vilja ansluta längre fram.
Va-föreningen befinner sig i slutfas av upphandling av entreprenör och
beräknar att starta byggnation av va-nätet i samband med sommaren 2021.
Flatö va-förening har även ansökt hos Lantmäteriet om att bilda en
gemensamhetsanläggning. Förening har sökt bidrag hos Länsstyrelsen men
fått avslag utifrån att vatten och avlopp är ett grundläggande kommunalt
ansvar. (Se bilaga)
Projektet som Flatö VA-förening driver är mycket omfattande och förutsätter
en sjöledning från kommunens stamledning vid Morlanda golfbana till
Råholmen vidare upp till en fast förbindelsepunkt på Flatön. Föreningen har
ordnat de tillstånd som behövs för sjöledningen men oroas över det
driftsansvar som långsiktigt ligger på föreningen för sjöledningen.
2

Dricksvatten är ett livsmedel och uppehåll i leverans kan bara ske under korta
stunder. Föreningen säkerställer ett VA-nät på Flatön och Ängön men önskar
nu att kommunen lägger sjöledningen med förbindelsepunkt på Flatön.
Eftersom kommunen har både mer kunskap och kapacitet att hantera
eventuella driftstörningar säkerställer det ett tryggare och stabilare VA-nät för
boende på Flatön och Ängön.
Flatö VA-förening ansöker därför om en kommunal sjöledning fram till
förbindelsepunkt på Flatön där föreningens nät då börjar. Föreningen gör
bedömningen att lämplig punkt i första hand är inom nedan angivet område.
Alternativa lösningar kan givetvis framkomma i en gemensam diskussion. De
anslutningsavgifter som betalas av föreningen bedöms överstiga kommunens
kostnad för sjöledning. Föreningen beräknar att va-nätet kommer att vara
färdigställt vid årsskiftet 2022/2023.

Med vänlig hälsning

Fredrik Hallberg
Ordförande Flatö VA-förening
3

fredrik.hallberg@opticos.se
076-627 00 87

4
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

E-förslag om möjlighet att lägga till båt på Tuvesvik ett par timmar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anse E-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-0518.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande förslag:
”För oss på Gullholmen och Käringön skulle det vara till stor hjälp om vi hade
möjligheten för ett par timmar att kunna lägga till på en båtplats på Tuvesvik för att
kunna åka och göra ärenden, eller delta i Orust kommuns olika evenemang på kvällarna
när färjorna slutat gå. Pontonen vi hade används nu till att bada ifrån istället och är väl
såld till BRF Tuvesvik?”
Vid röstningens utgång hade förslaget fått 54 röster.
Utredning
Nämnd flytbrygga är mycket riktigt såld till BRF Tuvesvik som badbrygga.
I dagsläget pågår diskussion med Gullholmens samfällighetsförening om ett aktuellt
område för arrende för tillfällig förtöjning av båtar för boende på Gullholmen och
Käringön. Föreningen har blivit anvisad plats för arrende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

E-förslag om utbyggd vägbelysning i Mollösund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anse E-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-0518.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”I samhället promenerar man på vägbanan då trottoarer saknas. På många ställen är
belysningen svag då en del stolpar står med stora avstånd och lamporna har svag effekt.
Gamla Vägen saknar belysningsstolpar på den sista smala etappen där stora fordon
regelbundet trafikerar. I mörker innebär den otillräckliga gatubelysningen i samhället
upplevelse av otrygghet för både fotgängare och fordonsförare och risk finns för
olyckor. Utbyggd belysning ger en säkrare miljö”.
Vid röstningens utgång hade förslaget fått 33 röster.
Utredning
Mollösunds samfällighetsförening har tidigare begärt att Orust kommun ska utöka
antalet belysningspunkter i samhället. Svaret som då gavs var att kommunen inte avser
att stå för investering av nya belysningspunkter i Mollösund eftersom vårt uppdrag är att
förvalta och drifta befintlig belysning. I det fall föreningen gör investeringen så kan
kommunen införliva driften i befintlig anläggning efter att man kommit överens om
utförande m.m. Förslagsställaren har möjlighet att lägga fram förslaget till
samfällighetsföreningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

E-förslag om att behålla Timmerhult
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anse E-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-0518.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande förslag:
”Mitt förslag är helt enkelt att behålla Timmerhult återvinningscentral för alla oss på
nordöstra Orust.
Miljöbelastningen ökar drastiskt om vi alla måste åka till Månsemyr med allt vi vill bli av
med. Längre resor samt risk att naturen runt omkring åter kommer att belastas med
gammalt skrot som förr i tiden….
Vattenproblemet i Timmerhult borde gå att lösa med några lass makadam så att
marknivån höjs”.
Vid röstningens utgång hade förslaget fått 37 röster.
Utredning
Sektor samhällsutveckling, avdelningen för renhållning, arbetade fram en utredning som
belyste fyra möjliga alternativ ur miljösynpunkt, ur kundperspektiv och ur ekonomiskt
perspektiv.
Utredningen resulterade i att kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 § 44 att
Timmerhults återvinningscentral avvecklas och stängs från och med 2021-01-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunförvaltningen
Carina Johansson
telefon 0304-33 43 76
e-post: carina.johansson02@orust.se

Beslut om arrende för del av brygga, Lavön 2:20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå ansökan om arrende för del av brygga, Lavön 2:20.
Sammanfattning av ärendet
Boende på öarna Gullholmen, Härmanö och Käringön har på olika sätt påtalat behovet
av en tillfällig förtöjningsplats i anslutning till Tuvesvik. Gullholmens
samfällighetsförening har gjort en ansökan till kommunen om att få arrendera en del av
befintlig brygga på kommunens fastighet Lavön 2:20. Avsikten med arrendet är att
skapa en landningsbrygga för tilläggning under kortare tid (max 4-6 timmar) så boende
på öarna kan genomföra kortare ärenden.
Förvaltningen har tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen utskott för
samhällsutveckling att utreda möjliga platser för tillfällig förtöjning. I samband med
detta har en plats i anslutning till sjösättningsramp och terminalen i Tuvesvik
identifierats. Denna plats har lämnats som förslag till Gullholmens samfällighetsförening
men inte godtagits.
I anslutning till den plats på befintlig brygga på Lavön 2:20 som ansökan avser pågår ett
arbete med att utveckla verksamheter som bl.a. en småbåtshamn. Dessa anläggningar är
inte helt utredda i sin omfattning och inte heller fullt utbyggda. Detta innebär att det i
dagsläget är svårt att bedöma vilken påverkan ytterligare en anläggning i området
innebär. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att ansökan om arrende för del av
brygga, Lavön 2:20, avslås.
Utredning
Gullholmens samfällighetsförening har lämnat in en ansökan om arrende på del av
brygga inom fastigheten Lavön 2:20 som kommunen äger. Ansökan gäller ett arrende
för en landstigningsbrygga för att de boende på Gullholmen, Härmanö och Käringön
skall kunna göra kortare ärenden (max 4-6 timmar).
Frågan har diskuterats med representanter för Gullholmens samfällighetsförening i olika
sammanhang och efter kommunikation mellan kommunen och representanter inkom en
skriftlig ansökan på denna plats.
Förvaltningen har tidigare fått uppdraget att utreda alternativa platser för tillfällig
förtöjning för boende på öarna. Detta uppdrag har, efter information och dialog i
utskottet för samhällsutveckling, resulterat i ett förslag i anslutning till terminalen och
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intilliggande sjösättningsramp. Detta förslag har kommunicerats med representanter för
Gullholmens samfällighetsförening. I den ansökan som skickats in till kommunen
meddelar samfällighetsföreningen att det inte finns något intresse för platsen som
erbjuds. I skrivelsen beskriver föreningen flera orsaker till varför platsen inte anses
lämplig.
I anslutning till det område som ansökan avser har kommunen tecknat ett arrendeavtal
för småbåtshamn. Denna anläggning ligger för närvarande för prövning i Mark- och
miljödomstolen vilket innebär att det i nuläget inte är helt klart på vilket sätt denna
småbåtshamn kan komma att utformas.
Norr om den föreslagna platsen pågår utveckling av verksamhet som berör både markoch vattenområde vilket inte heller är helt klart kring utformning och genomförande.
Bedömning
Förvaltningen har efter dialog med utskottet för samhällsutveckling, föreslagit en plats i
anslutning till sjösättningsrampen och terminalen i Tuvesvik, som möjlig att arrendera. I
en sådan arrendeupplåtelse som avses i ansökan upplåts en del av mark/vatten till en
aktör som sedan ansvarar för att uppföra och ta hand om sin anläggning. I en sådan
arrendeupplåtelse ansvarar även den som arrenderar för att söka och erhålla alla tillstånd
som krävs.
Förvaltningen har erbjudit en alternativ plats i anslutning till sjösättningsrampen vid
terminalen i Tuvesvik. Gullholmens samfällighetsförening har tackat nej till den
erbjudna platsen. Förvaltningen anser att den plats som ansökan avser inte är lämplig att
upplåta för landstigningsbrygga då det pågår flera parallella utvecklingsprocesser i
närområdet som kan påverkas av ytterligare en anläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28
Beslutet skickas till
Gullholmens samfällighetsförening
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef
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Kommunstyrelseförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-334158
e-post: nina.hansson@orust.se

Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad enligt avtal daterat 202104-25.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Lavön 2:20 vann laga kraft 2020-01-08 och ger möjlighet för att
anlägga bland annat fiskfabrik med tillhörande kaj för fiskebåtar. I samband med att
detaljplanen antogs tecknades ett genomförandeavtal som samt två stycken arrendeavtal.
Exploatören har nu konstaterat att ytterligare utrymme krävs för verksamheten och har
ansökt om att teckna arrendeavtal för marken under intilliggande sjönära byggnad med
en arrendetid om 10 år. Förvaltningen har tagit fram avtal om anläggningsarrende för
sjönära byggnad.
Utredning
Nuläge
När Exploatören planerat och tagit fram ritningar för de anläggningar som ska byggas
på området för den nya detaljplanen har exploatören konstaterat att ytterligare utrymme
för verksamheten krävs. Exploatören har då kommit överens om att köpa byggnaden av
den arrendator som arrenderar mark för sjönära byggnad och ramp intill området för
den nya detaljplanen. Den sjönära byggnaden ska användas till förråd, vaktmästeri och
soprum. Exploatören har nu inkommit till kommunen med förfrågan om att få
arrendera marken under och i anslutning till den sjönära byggnaden belägen på Lavön
2:20 med en arrendetid om 10 år. Anläggningsarrende tecknas normalt på fem år med
automatisk förlängning på ett år enligt antagna riktlinjer för upplåtelser, förvärv och
försäljning av mark.
Bedömning
Förvaltningen har delat befintligt arrendeområde i två område där ursprunglig
arrendator har fått ett tilläggsavtal som redovisar ett minskat markområde som nu
endast omfattar rampen med tillhörande förtöjningspunkter. Förvaltningen bedömer att
exploatörens önskan om att få en längre arrendetid är rimlig på grund av de stora
investeringar som exploatören gör och förslår därför att nytt avtal om
anläggningsarrende för sjönära byggnad tecknas på 10 år med automatisk förlängning på
ett år.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-25
Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Exploatören
Mark och exploatering
ORUST KOMMUN
kmmunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef Samhällsutveckling

Nina Hansson
Mark och exploateringschef
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A V TA L
Avtal om anläggningsarrende
§ 1 Arrendestället m.m.
Upplåtare:

Orust kommun
(nedan kallad kommunen)
473 80 Henån

212000-1314

Arrendator:

Västsvenska Skaldjur AB
Morkullevägen 84
474 32 Ellös

556896-0784

Arrendeställe:

Ett mark- och vattenområde av fastigheten Lavön 2:20.
Arrendestället är markerat på bifogad karta,
Sjönära byggnad.

§ 2 Ändamål
Arrendestället utarrenderas med rätt för arrendatorn att därpå behålla och underhålla sjönära
byggnad för förråd, vaktmästeri och soprum för sin verksamhet. På arrendestället får inte
bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Andrahandsupplåtelse är inte
tillåten utan kommunens skriftliga medgivande. Arrendatorn ska årligen kunna styrka att
denna är juridisk person, registrerad på Orust och att verksamhet bedrivs.
Arrendatorn får inte utan kommunens medgivande uppföra ytterligare byggnader på
arrendestället och inte heller företa om- eller tillbyggnad.
Inom arrendestället äger arrendatorn rätt till att tillfälligt förtöja fiskebåt. Utrymmet för
förtöjning ska utnyttjas i samverkan med övriga arrende- eller servitutshavare och får inte
utnyttjas så att åtkomsten av båt- och brygg platser eller övrig båttrafik i hamnområdet
försvåras för övriga.
§ 3 Arrendetid och uppsägning
Arrendetiden gäller från och med 2021-06-01 till och med 2031-12-31. Arrendetiden förlängs
med 1 år i sänder, om uppsägning inte sker senast sex månader före den löpande arrendetidens
slut. Arrendatorn erinras om att då han frånträder arrendet är skyldig att enligt
bestämmelserna i 8 kap jordabalken erbjuda kommunen att inlösa byggnader och
anläggningar som tillhör arrendatorn.
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§ 4 Arrendeavgift
Arrendeavgiften är 13 128 (trettontusenetthundratjugoåtta) kronor år 2021 baserat på 5000 kr
i grundavgift + 15 kr/kvm + 201 kr/löpmeter strandlinje enligt 2006 års taxa och ska betalas i
förskott efter fakturering från kommunen. En administrativ avgift om 500 kr tillkommer per
avtal och år. Arrendeavgiften indexregleras årligen enligt § 5 i detta avtal.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas i lag för inkassokostnader.
§ 5 Index
Avgiften skall från och med andra arrendeåret justeras med hänsyn till förändringen i
konsumentprisindex, varvid avgiften justeras på grundval av förändringen mellan oktober
månads indextal året före upplåtelsens början och oktober månads indextal året före
respektive avgiftsår. Avgifterna skall dock aldrig understiga tidigare erlagd arrendeavgift.
§ 6 Moms
Om jordägaren är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall
arrendatorn utöver arrendeavgiften även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats.
§ 7 Vissa arrendatorn åvilande förpliktelser
Driftskostnader
Arrendatorn erlägger kostnader för av honom förbrukad el och eventuella andra avgifter, som
belöper på arrendestället eller dess byggnad. Skatt eller annan offentlig avgift som kan
komma att påläggas arrendestället eller dess byggnader skall också erläggas av arrendatorn.
Försäkringar och skadestånd
Arrendatorn är skyldig att ersätta skada som uppkommer på kommunens egendom och för
tredje man som uppkommer på grund av brist i vården, underhållet eller tillsynen av
arrendestället eller anläggningarna på arrendestället. Det åligger arrendatorn att teckna
ansvarsförsäkringar till betryggande värde.
Ansvar
Arrendatorn ska svara för skada som härrör från arrendatorns verksamhet på arrendeområdet.
Arrendatorn har ansvar för av denne och dennes verksamhet orsakad skada på arrendeområdet
även efter avtalets upphörande tills en godkänd besiktning har gjorts av parterna.
Myndighetskrav
Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på
arrendeområdet. Han skall följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som
följer av lag.

2

2021-04-25

KS/2020:1348

§ 8 Upplåtelse i andra hand
Utan kommunens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta. Häri inbegrips även sådan rätt att hyra ut byggnad eller ledigt
utrymme i byggnad eller upplåta mark till upplagsplats eller liknande ändamål som omnämns
i 8 kap 19 § och 8 kap 20 § jordabalken.
§ 9 Överlåtelse
Arrendatorn eller hans konkursbo får inte överlåta arrenderätten eller sätta annan i sitt ställe
utan skriftligt medgivande från kommunen.
Innan kommunen godkänner överlåtelse ska yrkesfiskare som står i kommunens ”sjöbodskö”
och som är i behov av sjönära byggnad för sin fiskeriverksamhet tillfrågas. Yrkesfiskare har
då rätt att träda in i köparens ställe och förvärva den sjönära byggnaden till det överenskomna
priset.
§ 10 Arrendeställets skick
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig
att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick samt att underhålla arrendestället och därpå
anläggningar så att fara för person- och sakskada inte uppkommer.
På arrendestället får inte utan kommunens skriftliga medgivande uppsättas anordningar för
reklam. Om kommunen medger uppsättande av reklam är det arrendatorns skyldighet att
inhämta eventuella erforderliga tillstånd från myndighet.
Kommunen äger rätt att för besiktning av arrendestället erhålla tillträde. Arrendatorn skall
närvara vid besiktning om kommunen så kräver. Kommunen kallar till sådan besiktning.
§ 11 Miljöfarlig verksamhet
Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs på arrendestället. Arrendatorn
svarar för de kostnader, som kan föranledas av de åtgärder, som kan påfordras enligt gällande
hälso- och miljöskyddslagstiftning.
§ 12 Ledningsdragning
Arrendatorn medger att kommunen eller annan, som därtill har dennes tillstånd, får
framdraga, bibehålla och underhålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga
ledningsstolpar, och infästningsanordningar på byggnad, där sådant utan avsevärd olägenhet
för arrendatorn kan ske. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som
föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för direkta skador i
övrigt.
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Det åligger kommunen att träffa överenskommelse med arrendatorn om anläggningens
utförande för såvitt det inkräktar på arrendatorns egendom.
§ 13 Inskrivningsförbud
Detta avtal får inte inskrivas
§ 14 Tvister
Tvister i anledning av detta arrendeavtal ska avgöras av allmän domstol.

§ 15 Arrendets upphörande efter avtalstiden
Vid avtalets upphörande ska arrendatorn i görligaste mån återställa arrendestället i
ursprungligt skick samt lämna det väl avstädat. Arrendatorn skall enligt 8 kap. 21 §
jordabalken erbjuda jordägaren att inlösa arrendatorns anläggning m.m.
Arrendatorn är skyldig att i den mån inlösen inte sker, vid avflyttning återställa
arrendeområdets skick, fritt från arrendatorns tillhöriga byggnader, byggnadsrester och andra
anordningar i eller över mark. Det samma gäller för eventuella påförda fyllnadsmassor. Om
dessa åtgärder ej vidtagits äger kommunen vidta dessa åtgärder på arrendatorns bekostnad.
Arrendestället ska avlämnas i ett väl städat skick.
§ 16 Besittningsskydd
Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bestämmelserna i 11 kap. 5-6a §§
jordabalken om rätt till ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets upphörande
gäller alltså inte för detta avtal.
§ 17 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap jordabalken eller i annan lag stadgas om
anläggningsarrende.
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§ 18 GDPR - Information om behandling av personuppgifter
Genom undertecknande av avtalet godkänner arrendatorn medskickad information om GDPR.

Detta avtal har upprättats och utväxlats i två exemplar.

ORUST KOMMUN
För kommunstyrelsen
Enligt delegation

ARRENDATOR
För Västsvenska skaldjur

_____________________________
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_____________________________
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Kommunstyrelsens ordförande

______________________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Att godkänna genomförandet av markanvisning enligt bifogad inbjudan till
markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 om att genomföra markanvisning och därefter
ta fram en ny detaljplan för del Av Tofta 2:31.
Den nya detaljplanen som ska tas fram tillsammans med exploatör syftar till att ändra
nuvarande tillåtna markanvändning för markanvisningsområdet från handelsändamål
(H) i nuvarande plan, till bostäder (B). Detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa
byggrätt för bostäder som kan möjliggöra utbyggnad av ca 16-20 stycken lägenheter,
inom Tofta 2:31, i Stocken.
Under utskottet för samhällsutveckling (2021-05-12) klargjordes att kommunen önskar
att det ska bli hyresrätter på platsen. Förvaltningen förslår att upplåta
markanvisningsområdet med tomträtt samt att teckna ett sidoavtal med en rabatt på
tomträttsavgälden för att på så sätt försöka säkerställa att byggnationen upplåts med
hyresrätt även framåt i tiden. Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs med
jämförelseförfarande enligt riktlinjer för markanvisning och att exploatören står för
samtliga kostnader som exploateringen medför som t.ex. detaljplanekostnader, VAanslutningsavgifter och förrättningskostnader.
Utredning
Nuläge
Området för markanvisning är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust
kommun. Markanvisningsområdet består idag av obebyggd jordbruksmark som ägs av
Orust kommun och är cirka 5 400 kvm stort. Det aktuella området ska avstyckas från
kommunens fastighet Tofta 2:31 och bilda en ny fastighet som kommer att omfattas av
den nya detaljplanen.
Under utskottet för samhällsutveckling (2021-05-12) klargjordes att kommunen önskar
att det ska bli hyresrätter på platsen. Förvaltningen är insatt i problematiken med att
hyresrätter kan omvandlas till bostadsrätter och därför åskådliggjorde förvaltningen
detta under utskottet för samhällsutveckling. Förvaltningen fick därför i uppdrag att
utreda kommunens möjligheter till att säkerställa att området för markanvisning faktiskt
kommer att användas för ändamålet hyresrätter.
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Bedömning
Kommunen kan ange villkor i köpekontraktet som ska vara uppfyllda för att
fastighetsköpet inte ska gå åter. Ett fastighetsköp får emellertid inte göras beroende av
villkor i mer än två år från dagen då köpehandlingen upprättades. Om villkor skrivs på
längre tid än två år är hela köpet ogiltigt och inte endast det specifika villkoret. Ett
villkor i köpekontraktet som säger att det ska vara hyresrätter på platsen är därför enbart
giltigt i två år. Förvaltningens anser därför att villkor i köpekontrakt som ska säkerställa
att området används för ändamålet hyresrätter inte är långsiktigt hållbart.
Förvaltningen har utrett möjligheterna för kommunen att upplåta det aktuella området
för markanvisning med tomträtt. Ett tomträttsavtal är ett slags nyttjanderättsavtal som
ger en privatperson eller ett företag rätten att använda kommunal mark mot en årlig
avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Den som använder markområdet kallas
tomträttsinnehavare. En tomträttsinnehavare får i princip använda marken på samma
sätt som en fastighetsägare, tomträtten kan exempelvis säljas vidare till en ny
tomträttsinnehavare. Tomträtt får endast upplåtas i hel registerfastighet, vilket innebär
att det aktuella området måste styckas av från kommunens fastighet och bilda en egen
fastighet som i sin tur upplåts i sin helhet med tomträtt.
Den ursprungliga tomträttsavgälden bestäms av parterna och avgälden står sig under
avgäldsperioden som i det normala fallet är 10 år. Tomträttsavgälden ska vara ett
fastbelopp som inte kan justeras under avgäldsperioden. Det är exempelvis inte tillåtet
att göra tomträttsavgälden avkastningsberonde eller att indexuppräkna avgälden under
avgäldsperioden. Tomträttsavgäldens storlek kan endast ändras vid omprövningen av
tomträttsavgälden. Tiden för omprövningen av avgälden är bestämd så att
tomträttsinnehavaren och fastighetsägaren ska komma överens om en ny avgäld minst
ett år innan avgäldsperiodens utgång, alternativt att någon av parterna väcker talan i
domstol minst ett år innan avgäldsperiodens utgång. Tomträttsavgälden ska bestämmas
på grundval av fastighetens markvärde.
Ändamål som anges i tomträttsavtalet ska vara direkt kopplade till hur fastigheten ska
bebyggas och utvecklas, förvaltningens bedömning är att ändamål som hänför sig till
tomträttsinnehavaren som person är i princip otillåtna. Att tomträttsinnehavaren endast
får upplåta bostäder i form av hyresrätter är enligt förvaltningen inte möjligt att reglera i
ett tomträttsavtal. Det finns däremot ingenting som hindrar parterna från att avtala
särskilt med varandra vid sidan om tomträttsavtalet. Exempelvis kan parterna komma
överens i ett sidoavtal om att tomträtten endast får användas för ändamålet hyresrätter.
Sidoavtalet gäller mellan fastighetsägaren (Orust kommun) och den tomträttsinnehavare
som undertecknar avtalet, sidoavtalet följer alltså inte med tomträtten.
I Malmö kommun tillämpas en typ av sidoavtal som innebär att tomträttsinnehavaren
erhåller en kraftig rabatt på tomträttsavgälden. Rabatten gäller så länge tomträtten
används för ändamålet hyresrätter. Rabatten på den årliga tomträttsavgälden försvinner
om det blir bostadsrätter på platsen, oavsett om detta sker med den ursprungliga
tomträttsinnehavaren eller efter att tomträtten överlåtits till en ny tomträttsinnehavare.
Förvaltningen föreslår därför att kommunen upplåter den nybildande fastigheten med
tomträtt och tillämpar tillvägagångssättet som används i Malmö kommun. Förvaltningen
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har tagit del av avtalshandlingar från Malmö kommun som indikerar att kommunen
borde ge en rabatt på 60 % av tomträttsavgälden under den första avgäldsperioden (10
år).
Förvaltningens förslag är att den årliga tomträttsavgälden ska bestämmas till 3,5 procent
av den nybildande fastighetens markvärde. I sidoavtalet ges sedan en rabatt om 60 % på
avgälden som gäller så länge tomträttsinnehavaren har hyresrätter på fastigheten.
Tomträttsavtal samt sidoavtal tecknas först sedan detaljplanen vunnit laga kraft och
exploatören har erhållit laga kraft vunnet bygglov för den bebyggelse som exploatören
lämnade som förslag i markanvisningen.
Förvaltningen föreslår att genomföra den aktuella markanvisningen genom
jämförelseförfarande enligt antagna riktlinjer för markanvisningar.
Markanvisningsmetoden jämförelseförfarande innebär att exploatörerna lämnar in sina
förslag på hur de vill bebygga området utifrån ställda kriterier. Vid utvärderingen sker
bedömning utifrån hur de olika förslagen uppfyller angivna kriterier och den exploatör
vars förslag innebär bästa helhetslösningen får teckna markanvisningsavtal med
kommunen. Exploatören är sedan delaktig i detaljplanearbetet.
Förvaltningen föreslår följandeviktning av bedömningskriterierna:
Anbud på markpriset
Miljö och hållbarhet
Gestaltning
Utemiljö
Hyresnivå

40 %
20 %
20 %
10 %
10 %

Exploatören står för samtliga kostnader som exploateringen medför t.ex. kostnad för
framtagande av ny detaljplan, bygglovsavgifter och förrättningskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och explaoteringschef

Inbjudan till markanvisning för
del av Tofta 2:31

Det aktuella området är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust
kommun, cirka åtta kilometer söder om Ellös och cirka 15 kilometer norr om
Mollösund. Stockens geografiska placering innebär att området är beläget mycket
havsnära och cirka 600 meter från det aktuella området finns en båthamn. Området
består av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust kommun. Det aktuella området
angränsar i nordväst till fastighet Tofta 2:109 som ägs av Stiftelsen Orustbostäder och
som är bebyggd med två enplans-radhuslängor om 6 lägenheter.
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I direkt anslutning till området ligger Stockenvägen och cirka 100 meter söder om
området finns en camping. Längst med Stockenvägen i direkt anslutning till området
finns busshållplatsen Stockens camping som kan transportera resenärer från området
till Henåns bussterminal på cirka 40 minuter och Ellös busstation på cirka 25 minuter.
Henån tillsammans med Ellös erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell
service, goda kommunikationer samt närhet till fina rekreationsområden.
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1 Förutsättningar för markanvisningen
Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga
markanvisningar i Orust kommun.
1.1 Detaljplan
I nuläget regleras den tillåtna markanvändningen inom området av en befintlig
byggnadsplan (Del av Stocken Tofta 2:31 m.fl.) som vann laga kraft 1983-06-27.
Området för markanvisning är reglerat som område för handelsändamål (H) i gällande
byggnadsplan och utpekat som plats för framtida servicefunktioner och
återvinningsstation, i kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) om att genomföra markanvisning och en
ny detaljplan för området. Den nya detaljplanen syftar till att ändra nuvarande tillåtna
markanvändning för området från handelsändamål (H) i nuvarande plan, till bostäder
(B). Detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan
möjliggöra utbyggnad av ca 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Detaljplanen bedöms inte kunna göras genom en planändring.
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1.2 Markområdet
Markanvisningsområdet består idag av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust
kommun. Det aktuella området angränsar i nordväst till fastighet Tofta 2:109 som ägs
av Stiftelsen Orustbostäder och som är bebyggd med två enplans-radhuslängor om 6
lägenheter.
Området för markanvisning är cirka 5 400 kvm stort och omfattar del av fastigheten
Tofta 2:31. Markanvisningsområdet är utarrenderat och arrendeavtalet kommer
upphöra att gälla i och med dess utgång 2021-09-30. Den sydvästra delen av området
belastas av ledningsrätt avseende telestationer. Det aktuella området ska avstyckas
ifrån kommunens fastighet Tofta 2:31 och således bilda en ny fastighet som kommer
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att omfattas av den nya detaljplanen. Det är exploatören som ska stå för samtliga
förrättningskostnader.

Området för markanvisning.
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1.3 Utformning av bebyggelsen
Gestaltning
Grundidén är att bostadsbebyggelsen antingen kan anpassas till den bakomliggande
naturen eller traditionell bohuslänsk bebyggelse. Den nya bebyggelsen kan alltså
antingen relatera till den traditionella bebyggelsen i Stocken med uttryck typiska för
Bohuslän såsom träpanel, sadeltak och ljusa kulörer eller till en mer naturanpassad
bebyggelse med mörkare kulörer eller järnvitriol.

Inspirationsbilder: Bostadsrättsföreningen Kumlet, Bostadsrättsföreningen
Västerhavet.
Området är beläget naturnära i anslutning till ett redan befintligt bostadsområde samt
exponerat mot Stockenvägen. Med anledning av områdets befintliga omgivning
kommer den föreslagna bebyggelsens arkitektoniska nivå att beaktas i kommunens
bedömning.
För att möjliggöra en så markeffektiv exploatering som möjligt bedöms det lämpligt
att byggrätterna förslagsvis reglerar tvåplans radhus/parhus. Förutsättningarna på
platsen möjliggör en flexibelt utformad detaljplan med byggrätter som endast
begränsar maximalt antal BTA och viss husutformning.
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1.4 Va- och dagvattenanläggningar, fjärrvärme
Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny
bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till
det kommunala dagvattennätet.
VA- kapaciteten inom Stockens samhälle bedöms vara tillräcklig för den föreslagna
bebyggelsen. Ett eventuellt behov av förstärkning av VA- systemet blir föremål för en
utredning i detaljplaneprocessen.
1.5 Trafik och parkering
Befintlig väginfrastruktur är tillräcklig och ska användas även för den nytillkommande
bebyggelsen. Parkeringar och eventuellt garage placeras på kvartersmark inom
markanvisningsområdet och ska täcka det behov som byggnationen skapar.
1.6 Tomträtt
Kommunen kommer att upplåta det aktuella området för markanvisning med tomträtt
till exploatören. Detta innebär att kommunen och exploatören ska ingå ett
tomträttsavtal med varandra. Ett tomträttsavtal är ett slags nyttjanderättsavtal som ger
en privatperson eller ett företag rätten att använda kommunal mark mot en årlig
avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Den som använder markområdet kallas
tomträttsinnehavare. En tomträttsinnehavare får i princip använda marken på samma
sätt som en fastighetsägare, tomträtten kan exempelvis säljas vidare till en ny
tomträttsinnehavare. Tomträtt får endast upplåtas i hel register fastighet, vilket
innebär att det aktuella området måste styckas av från kommunens fastighet och bilda
en egen fastighet som i sin tur upplåts i sin helhet med tomträtt.
Den ursprungliga tomträttsavgälden bestäms av parterna och avgälden står sig under
avgäldsperioden som i detta fall är 10 år. Tomträttsavgälden ska vara ett fastbelopp
som inte kan justeras under avgäldsperioden. Den årliga tomträttsavgälden blir 3,5
procent av den nybildande fastighetens markvärde.
Kommunen och exploatören ska utöver tomträttsavtalet avtala särskilt med varandra
om att tomträttsinnehavaren erhåller en rabatt på tomträttsavgälden. Rabatten på
tomträttsavgälden gäller så länge tomträtten används för ändamålet hyresrätter.
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Kommunen kommer därför att ge en rabatt på 60 % av tomträttsavgälden under den
första avgäldsperioden som är 10 år.
1.7 Tomtpris
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris. För att förslaget ska utvärderas i övriga
bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.
1.8 Avgifter och övriga kostnader
Utöver tomträttsavgälden för marken förutsätts exploatören betala alla
anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Exploatören står för samtliga kostnader som
exploateringen medför t.ex. kostnad för framtagande av ny detaljplan,
bygglovsavgifter, VA-anslutningsavgifter och förrättningskostnader. Inom ramen för
detaljplanen bedöms en geoteknisk utredning, en mindre Gata/VA-utredning samt en
dagvattenutredning krävas. Utredningarna kan tänkas omfatta följande:
dagvattenutredning, utreda påkoppling på VA- nätet samt utfart till Trafikverkets väg.
2 Markanvisningen
2.1 Markanvisningsmetod
För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Exploatörer lämnar
in förslag på hur de vill bebygga området utifrån ställda kriterier.
2.2 Bedömningskriterier enligt riktlinjer för markanvisning
Följande bedömningskriterier gäller för aktuell markanvisning:
Anbudsförslaget


Anbudet

Anbud på markpriset


Miljö och hållbarhet

Materialval och funktioner ska bidra till ett miljömässigt hållbart projekt. Hus med
hälsosamma material, låg miljöbelastning och energiförbrukning.


Gestaltning

Arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning, materialval och placering.
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Utemiljö

Utomhusmiljöns utformning avseende, rekreativa kvalitéer och samklang med
omgivande natur. Infrastruktur och parkeringslösningar samt dess anpassning till
befintliga förutsättningar.


Hyresnivå, boendekostnad.

Exploatören


Tidigare jämförbara projekt



Eventuella tidigare samarbeten med kommunen



Kreditvärdighet

2.3 Tilldelning av marken
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur förslagen uppfyller angivna kriterier.
Kommunen bedömer utifrån följande viktning:
Anbud på markpriset

40 %

Miljö och hållbarhet

20 %

Gestaltning

20 %

Utemiljö

10 %

Pris/kvm BTA, boendekostnad

10 %

Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Kommunstyrelsen godkänner utvald exploatör. Ett markanvisningsavtal tecknas som
ger exploatören ensamrätt att pröva möjligheten att ta fram en detaljplan för bostäder
på markanvisningsområdet och sedan teckna avtal om tomträtt. I samband med att
detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av
detaljplanen och parternas ansvar och kostnader. Exploateringen ska vara genomförd
inom 2 år från det genomförandeavtal tecknas. Beslut om tecknande av
genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen.
Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om offentlig upphandling (LOU
2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har
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även rätt att förkasta samtliga förslag utan ersättningsskyldighet till någon av
förslagsgivarna.
2.4 Tidplan
Följande tider gäller för markanvisningen:
• Sista inlämningsdag 13 september 2021
• Utvärdering av inkomna bidrag sker i slutet av september 2021
• Beslut om utvald exploatör i kommunstyrelsen 24 november 2021
• Beslut om tecknande av markanvisningsavtal i kommunstyrelsen 24 november 2021
Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma att vara föremål för justering.
3 Anbudet
3.1 Inlämning av anbud
Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast 13 september 2021.
Handlingarna i anbudet ska märkas med ” Markanvisning för del av Tofta 2:31.” samt
med anbudsgivarens firmanamn.
Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma kuvert. I kuvert nummer 1 läggs
de efterfrågade anbudshandlingarna och där får inga uppgifter som namn eller logga,
på varken exploatör, arkitektkontor eller motsvarande förekomma.
I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger exploatör, arkitektkontor eller
motsvarande. De respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 respektive nr 2. Båda
kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/omslag, det omgivande kuvertet ska
märkas med ”Anbud markanvisning Tofta 2:31”. Kommunen diarieför inkomna
anbud. Den grupp som utvärderar anbuden får endast tillgång till kuvert nummer 1
under bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2 och
bedömning av referensobjekt och exploatör görs.
3.2 Sekretess
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar önskas beläggas med sekretess,
specificera då vilka handlingar och vilka delar i respektive handling som avses, samt
motivera och hänvisa till aktuell paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. På
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samma sätt kan kommunen komma att använda sekretess för att skydda det allmännas
ekonomiska intresse
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset, Henån, skickas via e-post till
samhallsutveckling@orust.se eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
3.3 Anbudets innehåll
Anbudet ska minst omfatta följande:


Skisser och illustration över utformning av byggnader, utemiljö med gator och
parkeringar etc.



Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat
som kan underlätta förståelsen för förslaget.



Beskrivning av föreslagen bebyggelse med uppgift om antal lägenheter.



Hyresnivå, boendekostnad.

Innehåll i kuvert nummer 2


Exploatörens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.



Exploatörens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och epostadress.



Referensobjekt om exploatören genomfört jämförbara projekt.



En översiktlig projektkalkyl



Uppgift om framtida förvaltning av hyresrätterna.
Företagets ekonomiska status och affärsidé.

3.4 Material som kommunen tillhandahåller


Detaljplan för Seniorboende inom Henån 1:67 m.fl
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3.5 Kommunens kontaktperson
Edmund Persson
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 40 38
E-post: edmund.persson@orust.se

Välkommen med ert anbud!

Översiktskarta: (Aktuellt område för markanvisning) = Markerat med röd linje.

Urklipp från gällande byggnadsplan: (Aktuellt område för markanvisning) = Orange
polygon (H).

Del av det aktuella området för markanvisning, obebyggd jordbruksmark, cirka 5 400
m2.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om uppsägning av arrendeavtal för omförhandling, Hällevik 2:208.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Uppdra åt förvaltningen att ingå ett nytt arrendeavtal tillsammans med arrendatorn för
den aktuella bryggan, i enlighet med förvaltningens förslag till arrendeavtal, daterat
2021-05-27.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en brygga i Sollid har utan rättighet från kommunen som markägare
uppfört ett bryggdäck inklusive en landgång på kommunens fastighet Hällevik 2:208, i
anslutning till sitt befintliga arrende för brygga. Arrendatorn har även utfört olika former
av skötselåtgärder i anslutning till arrendeområdet där den befintliga bryggan finns
belägen, i form av bland annat gräsklippning samt utplacering av sittbänkar, vilket
arrendatorn också saknar rättighet för från kommunen som markägare. Förvaltningens
bedömning är att de olovliga anläggningsarbetena helt utförts utanför det aktuella
arrendeområdet, vilket Orust kommun som markägare inte kan acceptera.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade i ärendet KS/2020:1550 (2021-04-12) att
bland annat föreslå kommunfullmäktige att anläggningar utan avtal ska tas bort och att
befintligt arrende för brygga ska tas upp för omprövning när arrendetiden går ut Det
befintliga arrendeavtalet gäller från och med 2019-01-01 till och med 2021-12-31, med
en uppsägningstid på sex månader. Uppsägningstiden innebär att ifall avtalet inte blivit
uppsagt senast sex månader före arrendetidens utgång så förlängs avtalet automatiskt
ytterligare tre år. Arrendeavtalet måste därför sägas upp senast 2021-06-30 ifall
kommunen som markägare önskar att motverka en treårig förlängning utav avtalet.
Med anledning av ovanstående stycke har förvaltningen sagt upp det tidigare
arrendeavtalet för omförhandling. Förvaltningen föreslår att teckna ett nytt arrende om
25 kvadratmeter på 1 år med automatisk förlängning med 1 år om avtalet inte sägs upp
senast 3 månader innan arrendetidens slut.
Utredning
Nuläge
Enligt tidigare arrendeavtal upplät Orust kommun 30 kvadratmeter av sin fastighet
Hällevik 2:208 för ändamålet bryggagenom lägenhetsarrende, där arrendeområdets
omfattning) finns redovisat i arrendeavtalets tillhörande kartbilaga.
Det har funnits en osäkerhet gällande den befintliga bryggans faktiska beskaffenhet och
dess förhållande mot den areal som angavs i det tidigare avtalet. För att kunna
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kontrollera bryggans faktiska beskaffenhet har förvaltningen lämnat i uppdrag åt Miljöoch byggnadsförvaltningen att mäta in bryggan. Efter inmätningen har förvaltningen
kunnat konstatera att bryggan uppgår till en total areal om 25 kvadratmeter. Resultatet
från inmätningen innebär att bryggans totala areal inte överstiger den tillåtna arealen på
30 kvadratmeter som angavs i det tidigare arrendeavtalet.
Det tidigare arrendeavtalet (daterat 2018-12-17) gällde från och med 2019-01-01 till och
med 2021-12-31, med en uppsägningstid på sex månader. Uppsägningstiden innebar att
ifall avtalet inte blivit uppsagt senast sex månader före arrendetidens utgång så skulle
avtalet automatiskt förlängas ytterligare tre år.
Bedömning
Mot bakgrunden av att arrendatorn vidtagit flertalet otillåtna åtgärder utan för
arrendeområdet och för att kommunen som markägare ska erhålla en större flexibilitet
till att säga upp det nya arrendeavtalet föreslår förvaltningen att det nya avtalet ska gälla
från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31 med en uppsägningstid på tre
månader. Uppsägningstiden i det nya avtalet innebär att ifall avtalet inte blivit uppsagt
senast tre månader före arrendetidens utgång så blir avtalet automatiskt förlängt
ytterligare ett år.
Enligt det tidigare arrendeavtalet upplät Orust kommun 30 kvadratmeter av sin fastighet
Hällevik 2:208 för ändamålet brygga. Efter inmätningen av bryggan har förvaltningen
kunnat konstatera att bryggans faktiska beskaffenhet uppgår till en total areal om 25
kvadratmeter. Förvaltningen föreslår därför att det nya arrendeområdets omfattning ska
bestämmas till 25 kvadratmeter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Förslag till arrendeavtal 2021-05-27
Översiktskarta 2021-05-27
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

§ 1 Arrendestället m m
Jordägare:

Orust kommun
(nedan kallad kommunen)
473 80 Henån

212000-1314

Arrendator:

Mikael Nabbing (1/2), 661227-5070
Sollid 333
474 94 Hälleviksstrand
Gilbert Göransson (1/2), 620912-4830
Dalegård 309
474 92 Ellös

Arrendeställe:

Ett mark- och vattenområde om 25 kvm av fastigheten
Hällevik 2:208. Arrendeställets belägenhet framgår av
bifogad karta. Brygga 64.

§ 2 Ändamål
Arrendestället utarrenderas med rätt för arrendatorn att därpå behålla och underhålla brygga.
Arrendestället får inte användas för annan verksamhet än sådan som normalt har samband
med brygganvändning.
Parterna är överens om att det är av synnerlig vikt att bevara bebyggelsemiljö med en levande
skärgårds- och kustmiljö. Arrendatorn får inte förhindra allmänhetens fria passage över
arrendestället, allemansrätten gäller. Arrendatorn får inte utan kommunens medgivande
uppföra byggnader på arrendestället eller företa om- eller tillbyggnad.
Vid bryggan äger arrendatorn rätt till avgiftsfri båtplats för en egen fritidsbåt. Utrymmet för
förtöjning ska utnyttjas i samverkan med övriga arrendatorer och servitutshavare. Arrendatorn
ska förtöja båt så att åtkomsten av övriga båtplatser och båttrafik i hamnområdet inte
försvåras.
§ 3 Arrendetid och uppsägning
Arrendetiden gäller från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31. Arrendetiden förlängs
med ett år i sänder om uppsägning inte sker senast tre månader före arrendetidens slut.
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§ 4 Arrendeavgift
Arrendeavgiften för mark- och vattenområde är, för yta under brygga 25 kvm
ettusentrehundra (1300) kronor år 2022 enligt 2018 års taxa och skall betalas i förskott efter
fakturering från kommunen. En administrativ avgift om 500 kronor tillkommer per avtal och
år. Arrendeavgiften indexregleras årligen enligt § 5 i detta avtal.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas i lag för inkassokostnader.
§ 5 Index
Avgiften ska från och med andra arrendeåret justeras med hänsyn till förändringen i
konsumentprisindex på grundval av förändringen mellan oktober månads indextal året före
upplåtelsens början (basåret) och oktober månads indextal året före respektive avgiftsår.
Avgifterna ska dock aldrig understiga tidigare erlagd arrendeavgift.
§ 6 Vissa arrendatorn åvilande förpliktelser
Driftskostnader
Arrendatorn erlägger kostnader för förbrukad el och eventuella andra avgifter, som belöper på
arrendestället eller dess byggnad. Skatt eller annan offentlig avgift som kan komma att
påläggas arrendestället eller dess byggnader ska också erläggas av arrendatorn.
Försäkringar och skadestånd
Arrendatorn är skyldig att ersätta skada som uppkommer på kommunens egendom och för
tredje man som uppkommer på grund av brist i vården, underhållet eller tillsynen av
arrendestället eller anläggningarna på arrendestället. Det åligger arrendatorn att teckna
ansvarsförsäkringar till betryggande värde.
Ansvar
Arrendatorn ska svara för skada som härrör från arrendatorns verksamhet på arrendeområdet.
Arrendatorn har ansvar för av denne och dennes verksamhet orsakad skada på arrendeområdet
även efter avtalets upphörande tills en godkänd besiktning har gjorts av parterna.
Myndighetskrav
Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på
arrendeområdet. Han ska följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer
av lag.
§ 7 Upplåtelse i andra hand
Utan kommunens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta. Häri inbegrips även sådan rätt att hyra ut byggnad eller ledigt
utrymme i byggnad eller upplåta mark till upplagsplats eller liknande ändamål som omnämns
i 8 kap 19 § och 8 kap 20 § jordabalken.
2
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§ 8 Överlåtelse
Arrendatorn eller hans dödsbo får inte överlåta arrenderätten eller sätta annan i sitt ställe utan
skriftligt medgivande från kommunen. För att godkänna överlåtelse krävs att den nya
arrendatorn är kommunmedlem eller inte redan innehar arrende för brygga på kommunal
mark, endast ett per hushåll/person tillåts.
§ 9 Arrendeställets skick
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig
att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick samt att underhålla arrendestället och därpå
anläggningar så att fara för person- och sakskada inte uppkommer.
På arrendestället får inte utan kommunens skriftliga medgivande uppsättas anordningar för
reklam. Om kommunen medger uppsättande av reklam är det arrendatorns skyldighet att
inhämta erforderliga tillstånd.
Kommunen äger rätt att för besiktning av arrendestället erhålla tillträde. Arrendatorn ska
närvara vid besiktning om kommunen så kräver. Kommunen kallar till sådan besiktning.
§ 10 Miljöfarlig verksamhet
Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs på arrendestället. Arrendatorn
svarar för de kostnader, som kan föranledas av de åtgärder, som kan påfordras enligt gällande
hälso- och miljöskyddslagstiftning.
§ 11 Ledningsdragning
Arrendatorn medger att kommunen eller annan, som därtill har dennes tillstånd, får dra fram,
bibehålla och underhålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga
ledningsstolpar, och infästningsanordningar på byggnad, där sådant utan avsevärd olägenhet
för arrendatorn kan ske. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som
föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för direkta skador i
övrigt.
§ 12 Inskrivningsförbud
Detta avtal får inte inskrivas.
§ 13 Tvister
Tvister i anledning av detta arrendeförhållande ska avgöras av allmän domstol.
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§ 14 Arrendets upphörande
Kommunen vill klarlägga att bestämmelserna i 11 kap. 5-6 a §§ JB om rätt till ersättning för
arrendatorn med anledning av arrendets upphörande aldrig ska tillämpas på detta avtal. Detta
avtal är alltså inte förenat med något besittningsskydd. Arrendatorn erinras om att då han
frånträder arrendet är skyldig att enligt 8 kap 21 § jordabalken erbjuda kommunen inlösa
byggnader och anläggning.
Arrendatorn är skyldig att i den mån inlösen inte sker, vid avflyttning återställa
arrendeområdets skick, fritt från arrendatorns tillhöriga byggnader, byggnadsrester och andra
anordningar i eller över mark. Det samma gäller för eventuella påförda fyllnadsmassor. Om
dessa åtgärder ej vidtagits äger kommunen vidta dessa åtgärder på arrendatorns bekostnad.
Arrendestället ska avlämnas i ett väl städat skick.
§ 15 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller vad i 7, och 8 kap jordabalken eller i annan lag stadgas om lägenhetsarrende.
§ 16 GDPR - Information om behandling av personuppgifter
Genom undertecknande av avtalet godkänner arrendatorn medskickad information om GDPR.
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Detta avtal har upprättats och utväxlats i två exemplar.
ARRENDATOR

ARRENDATOR

_____________________________
Ort och datum

______________________________
Ort och datum

_____________________________
Mikael Nabbing (1/2)

______________________________
Gilbert Göransson (1/2)

ORUST KOMMUN
För kommunstyrelsen
Enligt delegation
_____________________________
Ort och datum
_____________________________
Namn Efternamn
Mark- och exploateringsingenjör
_____________________________
Namnförtydligande

5

5

0

5

SKALA

10

15

1:250

20

25
Meter

Arrendeområde för brygga 64,
Hällevik 2:208.

Arrendeområde

Datum

2021-05-27

Nummer

KS/2021:643

Konstruerad av

Översiktskarta: (Den befintliga bryggans ungefärliga lokalisering) = Blå prick).

Den befintliga bryggans omfattning = Markeras med röd linje.

Den befintliga bryggans, landgångens och bryggdäckets omfattning.
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Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 47 97
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om uppdrag att sälja mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av RöraLunden 1:65 avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om
att få köpa.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har industrimark att sälja på Lundens industriområde. Det finns två
intressenter som äger angränsande fastigheter som båda vill köpa hela markområdet.
Förvaltningen bedömer att en ändamålsenlig fastighetsindelning erhålls om
markområdet delas upp i två områden, var ett område överförs till Röra-Lunden 1:34
och ett område överförs till Röra-Lunden 1:65, utöver de 5 000 kvm som redan
beslutats att överföras till Röra-Lunden 1:65.
Utskottets för samhällsutveckling presidium har föreslagit att hela markområdet
överförs till Röra-Lunden 1:65.
Utredning
Bakgrund
Ägaren av Röra-Lunden 1:65 inkom 2019-02-05 med en ansökan om att får köpa
industrimark av kommunen.
Då det bedömdes angeläget och brådskande för den verksamhet som ägaren av RöraLunden 1:65 bedriver fick förvaltningen i uppdrag att teckna överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Röra-Lunden 1:39 och 1:65 avseende ett område om ca 5 000
kvm. Kommunfullmäktige godkände 2021-02-11 överenskommelsen. Avsikten, när
detta beslut togs, var att ytterligare mark skulle kunna erbjudas ägaren till Röra-Lunden
1:65 när markavtal för anläggande av GC-vägen tecknats med ägaren till Röra-Lunden
1:34.
Tidigare markförhandlingar med ägaren av Röra-Lunden 1:34 resulterade i en
överenskommelse om fastighetsreglering som godkändes av utskottet för
samhällsutveckling 2020-11-04 § 134.
Förvaltningen skall här presentera sin utredning i ärendet. Utredningen måste ge ett
tillräckligt bra stöd och underlag för kommande beslut. Det är viktigt att innehållet är
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Nuläge
Ägaren av Röra-Lunden 1:65 har 2021-02-08 framfört att man även är intresserad av att
köpa det resterande markområdet närmast Röra-Lunden 1:34.
Ägaren av Röra-Lunden 1:34 har 2021-02-24 inkommit med ansökan om att få köpa
markområdet fram till det som avtalats med ägaren av Röra-Lunden 1:65.
Markförhandlingar pågår med ägaren av Röra-Lunden 1:34 avseende markåtkomst för
anläggande av GC-väg i enlighet med detaljplanen. Något avtal har ännu inte kunnat
träffas.
Efter information i utskottet för samhällsutveckling har förvaltningen fått i uppdrag av
presidiet att lyfta ett ärende om att sälja hela markområdet till ägaren av Röra-Lunden
1:65.
Bedömning
Med anledning av att det resterande markområdet saknar utfart bedömer förvaltningen
att området endast har två möjliga köpare, ägaren av Röra-Lunden 1:65 eller ägaren av
Röra-Lunden 1:34.
Förvaltningen har tidigare rekommenderat området, i sin helhet, inte säljs förrän
markåtkomst säkerställts för GC-väg.
Förvaltningen har utifrån detaljplanens utformning och nuvarande fastighetsindelning
bedömt att den lämpligaste fastighetsindelningen och det mest effektiva nyttjande av
industrimarken erhålls om markområdet delas mellan de två sökande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Datum
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Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-334362
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Godkännande planprogram Dalby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna planprogram för Dalby
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2008 exploateringsbudget för att planlägga Dalby.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020 om samråd för programmet. Det
övergripande syftet med en planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för
200-250 bostäder i Henån i attraktiva havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola
och service. I samrådet inkom 29 yttranden. Justeringar av planprogrammet har gjorts
utifrån synpunkterna i samrådet, bland annat har bebyggelse inom strandskydd utgått
och Ängsvägen föreslås nu ligga kvar i nuvarande läge. Planprogrammet föreslås ligga till
grund för markanvisningar och därefter detaljplaneras.
Förvaltningen bedömer att planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara
ett fullgott underlag för vidare detaljplanearbete. Planprogrammet bedöms därför vara
klart för godkännande.
Utredning
Beslutshistorik
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 § 76 att anslå 700 000 kr i
exploateringsbudget för att planlägga Dalby. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09
§ 66 att anta bostadsförsörjningsprogram för kommunen, vilket ger Dalby högsta
prioritet. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-06-03 § 74 om samråd för
programmet.
Nuläge
Det övergripande syftet med en planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för
200-250 bostäder i Henån i attraktiva havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola
och service. Programområdet är beläget väster om Henån centrum och utgörs till största
del av dalgången mellan Staberget i väst och Ängsberget i öst. I söder avgränsas
planområdet av den topografiska skillnaden mellan ängsmarken och angränsande berg
och i norr av Stabergsbukten.
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Programområdet omfattar ca 57 ha och består till stor del av jordbruksmark, men även
av skogsmark och tomtmark. Största delen av området ägs av kommunen men
programområdet omfattar även ett antal privat ägda fastigheter.
Programmet och kommande planläggning möjliggör 200-250 nya bostäder i attraktiva
havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. Programmets
delområden har olika karaktär och exploateringsgrad. Bebyggelse-strukturen följer
dalgångens kanter.
Samrådet hölls mellan 2020-06-04 och 2020-07-02. I samrådet inkom 29 yttranden från
myndigheter, föreningar, sakägare och andra som berörs. Många yttranden ställer sig
positiva till programmets koncept: att integrera odlingsmark och naturmark bland
bebyggelsen och anpassa byggnationen till landskapet och bebyggelsestrukturen. Många
yttranden ställer sig dock kritiska till förslaget och menar att det är för hög
exploateringsgrad, att de riskerar att förlora ostört läge eller utsikt, att mer hänsyn bör
tas till natur och kulturmiljö och att de oroar sig för kommande ökning av trafik och
buller. Utöver detta ifrågasätts om den föreslagna hamnutvecklingen är lämplig, om det
finns skäl att upphäva strandskydd i områdets nordöstra del samt hur kommunen
motiverar ianspråktagande av jordbruksmark.
Efter programsamrådet har justeringar gjorts av programhandlingen med anledning av
inkomna synpunkter. Området för förskola och det mindre område för bostäder som
föreslogs i dalgångens mitt har utgått. Ny sträckning av Ängsvägen har utgått, istället
föreslås breddning av Ängsvägen i befintligt läge. Eventuell hamnutredning prövas inte i
detaljplanen utan eventuell vidare utredning kan ske inom ramen för ett tillståndsärende
hos Länsstyrelsen. Synpunkter såsom buller och utsikt för befintliga bostäder noteras
inför detaljplanearbetet.
Bedömning
Med planprogrammet som grund föreslås bostadsområdena att markanvisas i etapper.
För mindre kompletteringar kan bygglov ges utan detaljplan. Markanvisningar sker
enligt kommunens riktlinjer genom markanvisningstävling, jämförelseförfarande eller
direktanvisningar. Inkomna förslag utvärderas av en bedömningsgrupp, ledd av Sektor
Samhällsutveckling.
Den eller de exploatörer som får markanvisning tecknar markanvisningsavtal med
kommunen. Därefter kommer detaljplaner att arbetas fram utifrån inlämnade förslag, i
samverkan med exploatören/exploatörerna som får markanvisning. Som första etapp
föreslås ängsberget och dalgångens östra sida. Exploatören föreslås bekosta detaljplanen
och samtliga åtgärder som markanvisningen medför, såsom gata och VA. I samband
med att detaljplan antas, tecknas genomförandeavtal med vald/valda exploatörer.
Genomförandeavtalet säkerställer detaljplanens genomförande.
Förvaltningen bedömer att planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara
ett fullgott underlag för vidare detaljplanearbete. Planprogrammet bedöms därför vara
klart för godkännande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Planprogram för Dalby daterat 2021-05-27
Programsamrådsredogörelse daterad 2021-05-27
Bilaga 1.1 Lokaliseringsutredning daterad 2021-05-17
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef
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Planprogram - Dalby
Del av Henån

Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättat den 27 maj 2021 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

MEDVERKANDE
Planprogrammet är upprättat av Orust kommun med stöd av ÅF samhällsplanering.
Medverkande från Orust kommun:
Rickard Karlsson
planchef
Linda Johansson
planarkitekt
Klara Sjögren Holtz
handläggande planarkitekt
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Orienteringskarta för programområdet

Programområde för Dalby väster om Henån centrum.

INTRODUKTION

FÖRUTSÄTTNINGAR

BAKGRUND

Programområdet Dalby är beläget väster om Henån
centrum och utgörs till största delen av dalgången
mellan Staberget i väst och Ängsberget i öst. I söder
avgränsas programområdet av den topografiska
skillnaden mellan ängsmarken och angränsande
berg och i norr av Stabergsbukten. Programområdet
omfattar ca 53 ha och består till stor del av jordbruksmark men även av skogsmark och tomtmark.
Största delen av området ägs av kommunen men
programområdet omfattar även ett antal privat ägda
fastigheter.

Henån är beläget på norra Orust och har ca 2000
invånare. Henån är kommunens centralort och har
Orusts största utbud av service, handel och fritidsaktiviteter. Dalby ligger strax väster om Henån
centrum och är en naturlig utveckling av samhället. I kommunens bostadsförsörjningsprogram
från 2016 är Henån utpekat som en av de viktigaste
platserna för bostadsbyggande. Översiktsplan 2009
pekar ut Dalby som utbyggnadsområde för nya
bostäder.
Det är viktigt att avgränsa ny bebyggelse på ett sätt
som säkerställer befintliga kvaliteter inom området
såsom den värdefulla jordbruksmarken samt naturoch strövområden med utsiktspunkter.
Planprogrammet är ett första steg i planprocessen,
inte ett färdigt förslag. I programskedet ges allmänhet, myndigheter och organisationer tillfälle att
komma med synpunkter tidigt i processen.

SYFTE
Det övergripande syftet med en planläggning av
Dalby är att skapa en planberedskap för bostäder i
Henån i attraktiva lägen på gång- och cykelavstånd
från centrum, skola och service. Syftet är även att
genom att stärka boendekvaliteter i området göra
Dalby till en mer attraktiv plats för utveckling av
ett varierat utbud av nya bostäder. En central del i
planläggningen är också att disponera området på
ett effektivt sätt där bostäder kan samsas med ett till
stor del bevarat jordbrukslandskap.
Boendekvaliteter som bevaras, tillskapas och stärks
är närhet till havet och naturen. Detta sker genom
landskapsanpassat byggande och utveckling av
odlingsmöjligheter, närrekreation, bad- och båtliv.
4
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
I Översiktsplan 2009 pekas Dalbyområdet ut som
område lämpat för bostadsutbyggnad. Strandområdet och badplatsen beskrivs som ett av områdets
stora natur- och rekreationsvärden.
Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs 2016
anger ett mål om att det ska finnas planberedskap
för ca 500 bostäder på 10 år i hela kommunen.
Dessa bostäder ska framförallt lokaliseras till centralorterna Henån och Svanesund.
Henån ska stärkas som centralort och ha prioritet
1 gällande planberedskap för bostäder. Dalby lyfts
fram som det mest prioriterade och största bostadsutvecklingsprojektet i Henån.
Programområdet saknar idag detaljplan, området
gränsar i öster till detaljplanelagt område för Ängsberget och Henån-Ängsområdet.
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ALLMÄNNA INTRESSEN
En stor del av programområdet består av jordbruksmark. Jorbruksmarken används för odling av
grönsaker, spannmål och vall. Jordbruksmark är
viktig att bevara för att säkerställa framtida möjlighet
till matproduktion och skyddas i Miljöbalken 3 kap 4
§.
En del av programområdet berörs av riksintresse
för yrkesfiske enligt Miljöbalken 3 kap 5 § Områden
som ingår i riksintresse för yrkesfiske ska, så långt
det är möjligt, skyddas mot åtgärder som kan försvåra för yrkesfisket.
Inom programområdet finns områden av stort
värde för friluftsliv. Badplatsen vid Småholmarna
är ett sådant område som skall säkerställas som
närrekreationsområde. Programområdet ligger inte
inom riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken 3
kap 6 §.
Programområdet i sin helhet berörs även av riksintresset Högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4
kap 4 §. Riksintresset innebär att området har stora
natur och kulturvädren. Bestämmelserna i miljöbalken utgör dock inte något hinder för utveckling av
befintliga tätorter. Ett genomförande av programförslaget bedöms inte skada riksintresset.
Recipienten för dagvatten från området är vattenförekomsten Kalvöfjord. Åtgärder inom
programområdet får inte påverka vattenkvaliteten
enligt MKN vatten negativt i enlighet med Miljöbalken 5 kap.
Delar av programförslaget ligger inom strandskyddat område enligt Miljöbalken 7 kap. Strandskyddet
syftar till att säkra den allemansrättsliga tillgången
till strandområden och bevara goda levnadsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten. Det
utökade strandskyddet gäller generellt för programområdet. Det sträcker sig 300 meter ut i vattnet och
300 meter upp på land vid normalt vattenstånd.

EXPLOATERING AV JORDBRUKSMARK
Inom programområdet finns cirka 23 ha jordbruksmark. Största delen av marken används idag till
spannmålsproduktion och vallproduktion, men
även grönsaksodling och bete utgör en del av
användningen.
Merparten av bostadsbebyggelsen planeras koncentrerat längs dalgångens kanter, med majoriteten
i mer kuperat landskap, för att bevara den största
delen av jordbruksmarken. Bostadsbyggande möjliggörs på cirka 4 ha jordbruksmark. Även inom
dessa områden kommer utrymme för småskaligt
jordbruk säkras i form av exempelvis odlingslotter.
Enligt 3 kap 4 § i miljöbalken gäller att:
“Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.”
I kommunens översiktsplan från 2009 är Dalby
utpekat som område för bostadsutbyggnad.
I kommunens bostadsörjningsprogram från 2016
konstateras att kommunens planberedskap behöver
stärkas för att kunna klara av framtida bostadsförsörjning. Stärkt planberedskap i Henån som
centralort ges i bostadsförsörjningsprogrammet
högsta prioritet av kommunens planuppdrag.
Kommunen menar med stöd i bostadsförsörjningsprogrammet att de 200-250 bostäder som planeras
i Dalby är centralt för kommunens bostadsförsörjning och därmed att betrakta som ett angeläget
allmänt intresse.
Kommunen har genomfört en översiktlig lokaliseringsutredning, Bilaga 1.1 Lokaliseringsutredning
Dalby. Där redovisas ställningstaganden kring planprogrammets ianspråktagande av jordbruksmark.

5

NATURMILJÖ
Huvuddelen av programområdet är en dal som med
undantag av lite tomtmark utgörs av aktivt brukad
jordbruksmark samt ängsmark. Genom dalgången
rinner en bäck från Bön ut i Stabergsbukten.
Programområdet innefattar även ett skogsområde
på nordvästra delen av Ängsberget. Denna del av
programområdet utgörs av ett kuperat rekreationsområde med tät granskog och flera upptrampade
stigar, längre upp närmare de befintliga bostäderna
på Ängsberget är topografin plattare och växtligheten glesare med björk och andra lövträd.

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
I nordväst avgränsas programområdet av
Stabergsbukten. I dess västra del finns brygga
längs bergskanten med akterförtöjningspålar. I
den nordöstra delen av Stabergsbukten finns en
kommunal badplats, Småholmarna, som är populär
under sommarmånaderna. Småholmarna är den
enda kommunala badplatsen på Orust.

6

Ytan framför Ängsvägens norra del har identifierats
som lämplig för utökning av parkeringen kring badplatsen vid eventuellt framtida behov. I övrigt bör
platsen behållas som öppen mark för rekreation.
Då marken är privat behöver markköp eller upplåtelse av mark ske om marken ska utvecklas utifrån
planprogrammets intentioner. Området är strandskyddat och all ny markanvändning behöver prövas
mot strandskyddslagstiftningen.

2009 gjordes en naturinventering av programområdet. Inventeringen visar att strandområdet vid
inre delen av Stabergsbukten har höga naturvärden.
Området inhyser sällsynta växter och är mycket
värdefullt för fågellivet. Kommunen bör främja bete
och/eller slåtter på strandängarna i syfte att uppnå
en kontinuerlig hävd.
Jordbruksmarken samt området kring bäcken
som rinner ut i Stabergsbukten har klassningen
lägre naturvärden. I detta område finns rödlistade
Orustbjörnbär, vilket även återfinns i skogsområdet
i närheten av bostadsområdet på Ängsberget. På
Ängsberget finns också olika sorters lövträd och i
den övre delen av området ökar inslaget av barrträd.

Inom programområdet finns ett flertal stenmurar
och gärdesgårdar. De bedöms ha ett kulturhistoriskt
värde som spår av tidigare markanvändning, och
bidrar till områdets karaktär.
Ny bebyggelse föreslås anpassas till stenmurar och
gärdesgårdar i så hög grad som möjligt. Aktsamhet
om dessa bör även vidtas i byggskedet.

KULTURMILJÖ
Kulturmiljön kan sägas vara vår gemensamma
historia på platsen så som den avspeglar sig i
landskapet och bebyggelsen runt omkring oss.
Kulturmiljövården syftar framförallt till att skydda
karaktärsdrag och sammanhang i kulturmiljön.
En arkeologisk utredning av området har gjorts i
samband med programarbetet. Syftet med utredningen var att ta reda på om det finns okända
fornlämningar i området. Utredningen visar att
det finns sju tidigare okända fornlämningar, samtliga i den östra delen av programområdet. Dessa
utgörs av fem förhistoriska boplatser, en eller flera
kolningsgropar samt bebyggelselämningar från
Rosenkasen gård.
En torpruin på Ängsberget (Röra 275) har iordningställts med bland annat informationsskyltar. Ny
bebyggelse föreslås anpassas till lämningen då den
bedöms ha pedagogisk potential.
Vid förundersökning kunde två av fornlämningarna
undersökas och tas bort, vilket innebär att skyddet
enligt kulturmiljölagen inte kvarstår. En av fornlämningarna kunde avgränsas gentemot planförslaget.
Lämningen har fortfarande lag skyddet kvar. De fyra
resterande fornlämningarna har fortfarande fornlämningsstatus och är lokaliserade inom planerad
bostadsbebyggelse och vägdragning. Kommunen ska
i detaljplaneskedet ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om att utföra arkeologisk slutundersökning
för att kunna genomföra planerad bebyggelse.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Inom programområdet förekommer enstaka
bostadshus medan angränsande områden
huvudsakligen utgörs av sammanhängande bostadsområden, mestadels bestående av friliggande villor.
Bebyggelsen inom programområdet innehåller
flera olika karaktärsdrag men merparten är äldre
jordbruksbebyggelse av traditionell karaktär.
Bostadshusen har typiskt bohuslänskt formspråk
men det förekommer även låga fritidshus från 50och 60-talet och några bostadshus med modernt
formspråk.
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INFRASTRUKTUR

GEOTEKNIK

TRAFIK

2009 gjordes en översiktlig geoteknisk utredning
för programområdet. Denna utredning kompletterades 2018 med bergteknisk undersökning,
stabilitetsundersökningar samt radonmätningar.
Utredningen visade att de geotekniska förhållandena varierar inom programområdet. Den generella
bedömningen är att området är lämpligt för
bostadsbebyggelse.

Programområdet angörs från nordöst via Ängsvägen och från syd via Dalbyvägen. Båda vägarna är
avsedda för fordonstrafik. Ängsvägen är primär
anslutningsväg från Henån samhälle och väg 160
till Uddevalla och Stenungsund. Vägen som löper
igenom programområdet är smal, slingring och
saknar gång och cykelväg.
Det genomsnittliga flödet av trafik per dygn är 2102
fordon på Ängsvägen vid rondellen i Henån centurm. Det är många faktorer som bidrar till flödet.
Butikerna vid torget och villaområdet på Äng är de
områden som alstrar mest trafik till Ängsvägen. De
befintliga bostäderna i Dalbyområdet alstrar relativt
lite trafik i dagsläget.
Programområdet ligger direkt väster om Henåns
samhälle och har därmed gång och cykelavstånd till
centrum med service och handel. Från Henån centrum går ett större antal busslinjer inom kommunen,
samt bussar till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg. I programområdets östra del ligger hållplatsen
Svängen för skolbuss och anropsstyrd trafik.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Bredband är utbyggt i området. Det kommer därför
vara möjligt att ansluta de nya bostäderna när de är
färdigställda.
VATTEN OCH AVLOPP
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är framdraget till programområdets nordöstra hörn.
Ledningarna är dimensionerade så att de klarar att
ansluta den nya bebyggelse som planeras i Dalby.

Jordlagren i dalen består till största del av lera.
Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för
enplanshus. Högre byggnader bör pålas beroende
på jorddjup på grund av risken för sättningar. I
anslutning till bäcken erfordras lastrestriktioner,
erosionsskydd samt avschaktning vilket ska arbetas
in i detaljplanen.
I geotekniskt PM från SGI (2009) anges att ett färskt
skred iakttagits vid vägen i områdets sydvästra del.

BERGTEKNIK
Berget inom programområdet har en benägenhet
att spricka, vilket ställer höga krav på försiktig och
skonsam sprängning, speciellt där ny bebyggelse
föreslås nära befintliga byggnader.
Innan sprängning ska berget rensas och skrotas
från lösa block och besiktigas av bergsakkunnig.
Efter det kan schakt- och sprängarbeten påbörjas.

Orust kommun har två vattentäkter en grundvattentäkt och en ytvattentäkt. Den samlade vattendomen
uppgår till 1,3 miljoner kubik. Årligt uttag ligger på
ca 800-900 000 kubik per år. Alltså finns i dagsläget
en marginal på ca 400 000 kubik per år.

I södra delen av området får inte bebyggas inom 20
meter från vertikal skärning då risk föreligger för
blockutfall. Östra delen av området (Rosekasen)
får inte bebyggas inom 20 meter från släntkrön
på grund av risk för blockutfall. Innan berg- och
schaktarbeten påbörjas ska området besiktigas av
bergsakkunnig.

Orust kommun har sedan några år tillbaka ett
nödvattenavtal/reservvatten-avtal med Uddevalla
kommun. Det är ett två parts avtal så vi kan leverera
vatten till dem och de kan leverera till oss. Avtalet är
på 20 l per sekund.

Bergsmassan i området har generellt en hög halt
av glimmer och kan därför vara olämplig för
krossproduktion. Innan berget används som utfyllnad ska det analyseras för att säkerställa att det
lämpar sig för ändamålet.

I dagsläget har kommunen sju reningsverk.
Reningsverken på västra sidan ön är högt belastade
sommartid. I övrigt är belastningen jämn. År 2025
ska Ellös reningsverk vara ombyggt och utbyggt
med kvävereduktion. Då kommer reningsverket
klara en belastning på 20 000 personer. Fram till
2035 kommer de övriga reningsverken läggas ner,
och anslutas till Ellös reningsverk.

Radonmätningarna visade att nivåerna ligger inom
spannet för låg- normalradonmark.

Kapaciteten på VA-nätet bedöms vara tillräcklig för
den nya bebyggelse som föreslås i planprogrammet.
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I de bergiga områdena i programområdets kanter är
risken för sättningar små och stabiliteten i områdena bedöms vara god. Grundläggningen bedöms
kunna utföras med platta på mark.

FÖRORENAD MARK
I närheten av programområdet finns tre potentiellt
förorenade objekt enligt Länsstyrelsens EBH-karta.
Samtliga gäller kvarts- och fältspatsgruvor med
branschriskklass 3. På grund av berggrundens
sammansättning och typen av gruvor är den största
risken för föroreningar att gruvhålen använts som
avstjälpningsplats. Därför bedöms vattenfyllda gruvhål som en större risk då dess botten ej är synlig.

o

70_Hav_möter_land_2013

november 16, 2018

Objekt 155315 består av flera vattenfyllda gruvhål,
men topografin gör att ingen avrinning sker mot
exploateringsområdena. Det bedöms därför inte
utgöra någon risk för påverkan inom planområdet.
Vid utredning av eventuella förorenade sediment
vid eventuell båtplatsutveckling bör eventuell påverkan från detta objekt beaktas.
Vid Objekt 155324 har under platsbesök inga spår
hittats. Risken att det skett någon avstjälpning på
platsen bedöms därför liten då inga djupa gruvhål
påträffats.
Objekt 155261 består av ett vattenfyllt gruvhål,
med avrinning mot programområdets östra del.
Placeringen är dock brant och otillgänglig och
gruvhålet nås via en smal stig, vilket gör att avstjälpning på platsen bedöms som mindre sannolikt. Då
dumpning inte helt kan uteslutas föreslås vidare
undersökning av detta objekt i detaljplaneskedet.

Zon 4, under 2,3 m
Zon 3, mellan 2,3 och 2,8
Zon 2, mellan 2,8 och 3,3
Credits not available.
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Gemensam anläggning:
Fördröjning, filtrering
och bevattning

STIGANDE VATTEN
Klimatförändringar orsakar både havsnivåhöjningar
och fler extrema vädersituationer, vilket orsakar
översvämningar från hav, sjöar och vattendrag.
Credits not available.

Inom fastighet:
Fördröjning och
filtrering
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Idag är höga vattennivåer vid stormar och oväder ett
faktum, vilket även förväntas bli ett större problem
i framtiden. I samband med planprogrammet för
Henån centrum har analyser och utredningar kring
vattennivåer i dag och i framtiden gjorts. Idag ligger
högsta vattennivå vid stormar på +1,45 över medelvattennivån. År 2050 förväntas nivåerna stiga till
+1,60, år 2070 + 1,80 och år 2100 +2,15.

DAGVATTEN OCH SKYFALL
I dagsläget hanteras dagvattnet inom programområdet med naturlig infiltration då en relativt liten del
av programområdet utgörs av hårdgjorda ytor. Då
landskapet sluttar ner mot havet sker ingen större
naturlig ansamling av dagvatten. Endast enstaka
kommunala dagvattenledningar har anlagts under
Ängsvägen. Genom jordbrukslandskapet rinner
en bäck där dagvatten ansamlas för att rinna ut i
Stabergsbukten. Bäcken går relativt rakt genom
åkrarna i programområdets norra del.
För att minska belastningen på Kalvöfjord som
är recipienten för dagvattnet i området kommer
fördröjningsåtgärder bli aktuella. Prognosen för
framtiden är ökade nederbördsmängder och mer
frekventa skyfall. Tillsammans med en större andel
hårdgjorda ytor bidrar detta till ett större behov av
dagvattenhantering i området.

Eftersom Dalby och Henån centrum ligger intill
varandra kan samma nivåer antas bli verklighet i
även i Dalby. Föreslagen ny bebyggelse riskerar inte
att översvämmas eftersom den ligger på nivåer över
+ 3,4 m.
Planområdets huvudsakliga tillfartsväg Ängsvägen
har en lågt liggande passage inom programområdet
för Henån centrum. Höjning av denna vägsträcka
planeras inom planprogrammet för Henån centrum. Om Ängsvägen skulle översvämmas är
tillkommande bebyggelse tillgänglig via Dalbyvägen
och Rosekasevägen.
De vägar som riskerar att drabbas är vägen till
Småholmarnas badplats samt vägen till båtplatserna
inom programområdet. Tillgängligheten till dessa
platser kan komma att försämras vid höga vattenstånd.
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PROGRAMFÖRSLAG
Programområdet Dalby om ca 53 ha är beläget
väster om centrala Henåns samhälle och består av
områden för möjlig bostadsutbyggnad. Här föreslås
totalt 200-250 nya bostäder samt en förskola. Kartan
intill visar inom vilka områden den nya bebyggelsen
är aktuell samt vilka nya vägar som är aktuella. Den
visar även vilken mark som avses bevaras för jordbruksändamål eller som naturmark.

TECKENFÖRKLARING
Område för nya bostäder
Privat fastighet, möjlig bostadsutveckling
Jordbruksmark
Skog
Befintliga bostäder
Öppen yta för rekreation/lek
Värdefullt strandområde
Parkering
Befintligt hamnområde

B

Föreslaget utveckling av hamn

e

Dagvattendammar
Befintlig väg
Bef.
bostad

Ny väg

Bef.
bosta

Ny gång-cykelväg

2 Norra
Göpedalen

Ny gångstig

40-60 bostäder

Bäck
Strandskyddsgräns

Bef.
bostad

Föreslagen plats för fågeltorn
Bef.
bostad
Bef.
bostad

Be
bo
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Befintlig
badplats

Möjligt utredningsområde
för fler båtplatser

Båtplatser

Parkering
hamn

Värdefullt strandområde

Bef.
bostad

Parkering
badplats

Bef.
bostad
Bef.
bostad

Rekreation

Jordbruksmark

B.2 Stabergets fot

ev. förtätning småhus
Bef.
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1.2 Rosenkasen
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NY BEBYGGELSE

1.1

Den nya bebyggelsen ska anpassas varsamt till de
historiska förutsättningarna och stor hänsyn ska
tas till områdets topografi, natur- och kulturmiljö.
Programförslaget utgår ifrån en idé om blandad
bostadsbebyggelse, anpassad till den befintliga
naturen och topografin. Upplevelsen att bo och röra
sig nära naturen skall vara tongivande.

Området föreslås innehålla radhus och parhus i
en skala på 1-3 våningar. Området bedöms kunna
inrymma ca 40-60 nya bostäder. Tillfart till det nya
området planeras ske via Ängsvägen, som breddas
och utvecklas med ny gång- och cykelbana.

Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse har i programmet avgränsats från natur- och kulturmiljöer
som bevaras för friluftsliv, rekreation, jordbruk och
biologisk mångfald. Förslaget utgår ifrån befintlig
struktur i landskapet där 4 områden pekas ut för
möjlig bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse skall vara energisnål
och uppvärmningen skall ske på ett hållbart sätt.
Förutsättningarna för en gemensam uppvärmning
skall undersökas under det fortsatta planarbetet.
Passivhus och plusenergihus är exempel på energisnål bebyggelse. Möjligheten att utnyttja tak för
solenergi ska beaktas för husens utformning och
orientering.

ÄNGSBERGETS FOT

Den nya bebyggelsen ska anpassas till landskapet
genom att den placeras nära bergets fot. Dalgången
hålls i största möjliga mån visuellt intakt. Byggnaderna kan öka både i höjd och bredd ju närmre
bergsfoten de kommer. Den nya bebyggelsen bör
placeras så att viktiga utblickar från befintlig bebyggelse bevaras.
Den nya bebyggelsen föreslås gestaltas som en
modern version av den traditionella radbyn, en
blandad småskalig bebyggelse som följer lokalgatan
samt tillhörande nyttoträdgårdar. Området skall
vara en varierad miljö med omsorg om gaturummet, som är välkomnande att röra sig i även om
man inte bor i området.

Bebyggelseområdena finns utsatta med nummer
i programkartan på sid 10-11 och på efterföljande
sidor beskrivs hur områdena kan gestaltas.
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

Hestra parkstad. Niels A torp och Stein Halvorsen
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1.2

ROSEKASEN

Här föreslås 130-150 nya bostäder uppe på höjden
mellan cirka +30 och +70 meter över havet. Bostäderna föreslås fördelas på flerbostadshus samt
enbostadshus, par- och radhus.
I områdets västra delar längs bergskanten föreslås
rad/parhus och flerbostadshus som klättrar upp
för berget. Med västerbalkonger ut mot dalgången
och havet som erbjuder fina utsiktslägen. Mellan
byggnaderna bör bergstopparna sparas. Genom
att skapa rum mellan byggnaderna där träd och
vegetation sparas minskar den nya bebyggelsens
siluettverkan från dalgången och området upplevs
smälta in i den befintliga naturmiljön, samtidigt
som utsiktsplatser skapas. Bakomliggande högre
bebyggelse kan gå upp i höjd då de förläggs nedanför bergstoppar och tar visuellt stöd i terrängen.
Sprängning ska begränsas i så stor utsträckning
som möjligt.
Bebyggelsen bör vara visuellt sammanhållen,
avseende färg, material och karaktär vilket skapar
grannskapskänsla och igenkänning. Bebyggelsen
måste anpassas till terrängen så att tillgänglighetskraven tillgodoses.

1.3

HÖGELID

Här bedöms 10-20 nya bostäder i mindre flerbostadshus alternativt enbostadshus, parhus eller
radhus få plats. Byggnaderna skjuts in mot höjdryggen i en naturlig ficka. Den nya bebyggelsen ska
anpassas så att befintlig bebyggelses utsiktsmöjligheter i möjligaste mån bevaras.
Eftersom den föreslagna bebyggelsen ligger högre
i terrängen än merparten av den äldre befintliga
bebyggelsen, kan husen i större utsträckning ges
ett eget, mer modernt uttryck i form, gruppering
och material. Bebyggelsen bör ändå vara lågmäld
och underordna sig eller samspela med landskapets
karaktärsdrag.
Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse ska
avgränsas från delar som bör bevaras för lek och
rekreation. I området föreslås det också finnas plats
till odlingslotter och andra gemensamma ytor.
Tillfart till de nya husen ska lösas med ny väg som
sträcker sig genom området. Gatans utformning ska
bidra till grannskapskänsla, byggnaderna ska placeras så att sammanhållna rum skapas längs gatan.

En ny anslutningsväg planeras från dalen upp på
höjden där de nya bostäderna placeras. Vägen har
detaljstuderats för anpassning till terrängen. Det
nya bostadsområdet kopplas till centrum och skolområdet med nytt gång- och cykelstråk på bergets
östsida samt en lokalgata som ansluter till Rosenkasevägen.

Nysäter Mölnlycke. Sweco Architects

Kvarnskogen. Brunnberg & Forshed
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2

NORRA GÖPEDALEN

Här föreslås 40-60 nya bostäder i form av flerbostadshus samt några enbostadshus. Förslagsvis
placeras husen i grupper som bildar gårdar. Kvartersstrukturen möjliggör gemensamma gårdar där
det finns möjlighet till odlingsytor eller uppsamling
av regnvatten som kan förvaltas gemensamt av de
boende i området. Gårdarna kan också inhysa plats
för lek och rekreation som gynnar det sociala livet i
området.
Den nya samlade bebyggelsen föreslås få trädgårdsstadens ideal. Trädgårdsstaden skapar
förutsättningar för gott socialt liv genom blandad
småskalig bebyggelse samt tillhörande nyttoträdgårdar och allmänna platser. Det gör trädgårdsstaden
till en varierad och välkomnande miljö att röra sig i
för en promenad, även om man inte bor i området.
Området bör ges en egen och tilltalande identitet. Samtliga byggnader bör följa gemensamma
gestaltningsprinciper med variationer inom ett
sammanhållande tema. Området föreslås få infartsväg via den befintliga Dalbyvägen.

Tham, Videgård, Hansson Arkitekter. Villa Karlsson

B.

STABERGETS FOT

In detta område bedöms en förtätning med plats
för ett mindre antal nya enbostadshus vara lämplig.
Närheten till havet och strandängens vackra utbredning gör tomterna attraktiva med möjlighet till fina
utsiktslägen.
Tomterna bör förläggas till de lite flackare partierna. Bebyggelsen ska anpassas till befintliga hus
och kulturmiljön, samt samspela med landskapets
karaktärsdrag och befintlig bebyggelse.
Infarter till ny bebyggelse bedöms lösas via befintliga vägar.

Trädgårdsstad i Amhult. Wahlström och Steiner Arkitekter

Sands hus. Thomas Marcks
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Andelsjordbruk

Hjortshøj andelssamfund, Danmark
Andelsjordbruk kombinerat med byggemenskap

LOKAL MATPRODUKTION

En del av programområdet kommer att avsättas för
odlingslotter, grannskapsodling som drivs av de
boende. Kommunen ser även att småskalig, lokal
matproduktion kan ske genom avtal med lokal
grönsaksproducent eller genom så kallade andelsjordbruk.

Huvuddelen av jordbruksmarken i dalen föreslås
bevaras som jordbruksmark. Kommunen äger den
största delen av marken och avser att utnyttja den
på ett sätt som gynnar den lokala matproduktionen.
I de fall åkermarken inte odlas bör den användas
som betesmark. Vid djurhållning bör dock spridning av allergener beaktas i bostadsnära lägen.
Detaljplanen bör utformas för att minska risken
för konflikt mellan de olika markanvändningarna.
I bostadsnära lägen kommer kommunen även att
tillse att den kommunala marken brukas på ett
sådant sätt att störningar i boendemiljön minskas.
Ekologiska fördelar med lokal, småskalig matproduktion är bland annat att det bidrar till ett rikt
odlingslandskap, lokala näringskretslopp samt
minskat behov av transporter. Vidare bidrar lokal
matproduktion till ökad kunskap om matens väg
från jord till bord. Odlingen blir en tillgång i boendemiljön.
Sociala fördelar med lokal matproduktion är att
odlingsområdet kan utgöra en naturlig mötesplats
genom vilken sociala nätverk byggs upp och därigenom en känsla av samhörighet. Odlingsplatsen kan
även utgöra en arena för sociala aktiviteter såsom
arbetsdagar och skolaktiviteter. Vidare kan lokal
matproduktion genom andelsjordbruk eller i form
av odlarföreningar bidra till grannskaps-gemenskap
och områdets identitetsskapande.

Genom avtal med lokal matproducent kan lokalproducerade livsmedel säljas till konsument t.ex.
genom livsmedelsprenumerationer. Andelsjordbruk
syftar till att gynna småskalig och lokal matproduktion genom att konsument och producent
upprättar ett direktavtal som gynnar båda parter.
I avtalet bestäms kostnader, antal leveranser och
betalningssätt. Konsumenten köper en del av
årets produktion, betalar i förväg och får sedan
regelbundna leveranser under säsong. Att dela på
skörden med dess risker och belöningar ger producenten en tryggad avsättning och konsumenten
närproducerade färska grönsaker.
För att skapa bra förutsättningar för matproduktion krävs infrastruktur såsom tillgång till vatten
och lokaler för maskiner, redskap och lagring av
grönsaker. Förråd, lager och andra byggnader som
faciliterar odlingen kan uppföras på kommunal
mark men bör placeras med hänsyn till dalens landskapsbild.
För att tillvarata regnvatten föreslås att bäcken
som rinner genom området byggs ut med dammar.
I dammarna samlas regnvatten som sedan kan
användas på odlingarna. Dammarna blir alltså både
en del i dagvattenhanteringen och odlingen.
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NATUR OCH REKREATION
Stora delar av dalen bevaras som jordbruksmark
och större delarna av Rosenkasen och Ängsberget
bevaras som naturmark. Dessa områden erbjuder
vackra natur- och kulturupplevelser och bedöms
som viktiga att hålla orörda.
Vid en utveckling av Dalbyområdet ökar förutsättningarna och vikten av att iordningställa stråk som
binder samman den nya bebyggelsen inom programområdet. Utgångspunkten bör vara att ge platser
och offentliga stråk inom programområdet en enkel
och tydlig utformning samt främja närrekreation
och friluftsliv.
I mitten av programområdet flyter en mindre bäck
genom dalgången, från Bön till Stabergsbukten.
Utmed bäcken föreslås en promenadslinga för att
tillgängliggöra det natursköna friluftsområdet och
knyta samman de föreslagna bebyggelseområdena.
I delområde 1.1, Ängsbergets fot föreslås slingan
ansluta i norra delen av området och fortsätter till
den kommunala badplatsen och ner mot den befintliga gång - och cykelvägen mot centrum. I västra
delen av programområdet kan slingan anslutas till
delområde B, Stabergets fot och fortsätter därifrån
till båtplatserna. Gångslingan föreslås även anslutas till den nya bebyggelsen i delområde 2, Norra
Göpedalen där Stabergsvägen övergår till Dalbyvägen.
Slingan skapar möjligheter för såväl boende
som besökare i Henån att röra sig utmed
Stabergsbuktens vackra strandäng och tillgängliggör
promenad till bryggorna i nordväst och badplatsen
vid Småholmarna. Badplatsen föreslås bibehållas
och utvecklas efter behov. Badplatsen ska vara kvar
i kommunal förvaltning.

GRÖN INFRASTRUKTUR
Dalgången som löper genom programområdet är en
del av ett större grönt stråk, från Stabergsbukten via
Bön och Utgård. Genom att hålla dalgångens mitt fri
från bebyggelse bevaras den gröna kopplingen.
Genom att utnyttja den befintliga bäcken för öppen,
multifunktionell dagvattenhantering tillskapas dammar
i anslutning till befintligt vattendrag vilket kan främja
biologisk mångfald och minska föroreningar som når
recipienten.
Genom att en del av jordbruksmarken används för småskalig och diversifierad odling kan biodiversiteten inom
odlingsmarken ökas.
I kommande detaljplanearbete föreslås gröna korridorer inom bebyggelsen prioriteras, framför allt på
Ängsberget. Vidare föreslås även ytor inom kvartersmark användas för att främja biologisk mångfald.
Skogs- och ängsmark föredras framför gräsmattor och
hårdgjorda ytor.
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VATTENANVÄNDNING
Den befintliga hamnen i programområdets nordvästra
del föreslås kompletteras med fler båtplatser. Förslagsvis anläggs ytterligare bryggor längs med Staberget. De
befintliga båtplatserna ägs och driftas av en privat aktör.
För att bevara grunda havsbottnar och ålgräsbeståndet i viken bör brygganläggning inom
ålgräsvegetation samt muddring undvikas. Enligt biologisk inventering av de marina bottnarna i viken är
dock vattendjupet mer än tillräckligt för längs berget
i nordväst för att kunna utöka antalet båtplatser där
utan att skador på botten uppkommer. Djupet längs
med berget är ca 5 meter.
I nuläget finns ingen vågbrytare vid båtplatserna.
Att lägga ut en flytande vågbrytare bedöms vara
möjligt men kan medföra viss risk för igenslamming och nedfallande organiskt material. Behovet
av detta utreds vidare längre fram i processen.
Naturvärdesinventeringen som togs fram 2009
bedöms till viss del vara föråldrad. Det gäller särskilt bedömningen av de marina naturvärdena, då
praxis kring bedömning av dessa förändrats och
miljökrav på exploatering i vattenområden skärpts.
Kommunen bedömer att ytterligare utredning krävs
för att kunna säkerställa huruvida en utökning av
antalet båtplatser är lämpligt eller inte. Förslaget
utreds i sådana fall i ett eget ärende och är inte en
del av kommande detaljplaner.

INFRASTRUKTUR
En utbyggnad av bostäder i Dalbyområdet innebär
en ökning av trafikrörelser i Henån. Den tillkommande bebyggelsen kommer att medföra en högre
trafikbelastning på Ängsvägen. Därför föreslås en
breddad matarväg (1) med tillhörande gång- och
cykelväg som kopplar ihop de nya bebyggelseområdena med centrala Henån.

Inom ramen för planprogrammet för Henån C har
en bullerutredning genomförts där tillkommande
bebyggelse i Dalby tagits med i beräkningarna. Den
visar att bullernivåerna för befintlig bebyggelse är
under gränsvärdet för den mest trafikerade delen av
Ängsvägen inom programområdet för Henån Centrum. Således bedöms inte heller bullernivåerna för
de mindre trafikerade delarna av Ängsvägen utgöra
något hinder för utbyggnaden av Dalby.

Breddningar av Ängsvägen föreslås till 5,5 meter.
Bredden medger med god mötesmarginal mellan
personbilar lastbilar. En intilliggande gång- och
cykelbana föreslås som en förlängning av befintlig
gång- och cykelbana utmed Ängsvägen fram till
Stabergsvägen.
Området Rosenkasen föreslås kopplas samman med
befintlig bebyggelse på Ängsberget med en lokalgata (2) som ansluter till Rosenkasevägen. Ungefär
hälften av trafikflödet mot Henån C/väg 160 som
genereras av den nya bebyggelsen på Rosenkasen
bedöms enligt trafikutredning 2020 gå via Rosenkasevägen och Bråtenvägen. Bedömningen är att
befintligt vägnät har tillfredställande kapacitet.
Trafiken på Dalbyvägen mot Utgård kommer sannolikt att öka något. Detta gäller främst vid utbyggnad
av västra delen. Vid detaljplanering av västra delen
av dalen kommer eventuellt behov av åtgärder på
Dalbyvägen mot Utgård utredas. Ett mindre antal
trafikrörelser i denna riktning kommer även genereras av utbyggnaden av östra delen av Dalby men
bedöms inte påverka framkomligheten negativt.
Att koppla den nya bebyggelsen på Ängsberget både
mot Röravägen och Dalby gör bebyggelsestrukturen
i Henån mer sammanhängande och integrerad. På
så sätt får befintlig och planerad bebyggelse närmre
till målpunkter såsom bad, hamn och centrumfunktioner vilket ökar boendekvalitet och attraktivitet.
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För att främja rörelserna till fots och på cykel
föreslås en ny gång- och cykelväg (3) från området
på Rosenkasen till Nyhagenvägen. Från Nyhagenvägen går en befintlig gång-och cykelväg ner till
Henåns skola. Gång- och cykelvägen löper längs
Rosenkasens nordostsluttning med utsikt över
Henåns centrala delar. Gång- och cykelvägen gör att
området får en nära koppling både till den befintliga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och
Henåns centrum.
För att förbättra möjligheterna att gå och cykla
mellan Dalby och Henåns centrum föreslås den
befintliga gång och cykelvägen läggs med Ängsvägen breddas. Huvuddelen av sträckan bör breddas
till 2,5 m men då det är trångt mellan intilliggande
fastigheter kan den ibland göras något smalare.
Inom bostadsområdena skall gång och cykeltrafikanter prioriteras och lokalgator ska utformas
därefter.

Henåns
skola
Ängsbergets
förskola
GC-vägen gör att området får en nära koppling både till den befintli000
ga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och1:3Henåns
centrum.
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VATTEN OCH AVLOPP
De VA-ledningar som den nya bebyggelsen kommer
anslutas till är dimensionerade för att kunna
hantera den planerade bebyggelsen i Dalby, dock
kommer en anslutning av fler bostäder kräva att
pumpstationer i Henån uppgraderas. För den högt
belägna bebyggelsen kommer tryckstegring att
krävas.
Vattenposter med släckvatten (600 l/minut) krävs i
området, i enlighet med VAVP-83.
Nya bostadsområden kommer stegvis att införlivas i
det kommunala verksamhetsområdet. För befintlig
bebyggelse införlivas de som har en otillfredställande VA-situation i nuläget, vilket bedöms i samråd
med fastighetsägare och kommunens miljöenhet.
DAGVATTEN
Området sluttar ner mot Stabergsbukten och
recipienten för avrinning är Kalvöfjord. För att
hantera ökade nederbördsmängder och en större
andel hårdgjorda ytor krävs fördröjningsåtgärder
i dagvattensystemet för att minska belastningen
på recipienten. Främst öppna dagvattenlösningar
föreslås för programområdet. Exempel på detta
är dagvattendammar, meandering av bäcken och
svackdiken. Dessa bedöms även kunna bidra till
goda boendemiljöer, biologisk mångfald samt bidra
till vattenförsörjningen av odlingsmarken. Lokala
dagvattenlösningar undviker att öka flödet till det
redan belastade dagvattensystemet i Henån.
Introduktionen av nya dagvattenstrukturer kan även
genom naturlig filtrering minska föroreningar från
åkermark i recipienten. På så vis kan förslaget innebära en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna
för vatten. Fördröjning och filtrering innebär även
att partiklar från bebyggelse och trafik hanteras
innan de når recipienten.
Östra delen av Ängsberget är avrinningsområde ned
mot Trollskogsvägen, vilket ställer krav på lokalt
omhäntertagande av dagvatten, vilket kommer utredas närmare i detaljplaneskedet.
Drift av dagvattendammarna föreslås införlivas i det
kommunala verksamhetsområdet och finansieras
via VA-taxa.
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MKN VATTEN
Kalvöfjord har idag måttlig ekologisk status. Målet
är att vattenförekomsten ska nå god ekologisk status
2027.
Miljökonsekvenstypen övergödning har förbättrats
från otillfredställande till måttlig under senaste
förvaltningscykeln.
Dagvattenutredningar kommer att tas fram för
de detaljplaner som programmet ligger till grund
för, som redogör för såväl fördröjning som rening.
Utredningen skall inkludera klimatförändringsperspektivet för att hantera prognosen med ökade
nederbördsmängder. Förändring i föroreningsinnehåll mellan före och efter utbyggnad kommer också
att inkluderas.
Kommunens initiala bedömning är att programområdet har goda förutsättningar för att tillskapa en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering, på grund
av de stora mängderna vegetation och genomsläpplig mark samt dess naturliga lutning. Utifrån detta
bedöms förslagets dagvattenhantering kunna ha en
positiv effekt på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Utbyggnaden av VA-infrastruktur till nya områden
förbättrar förutsättningarna att ansluta befintliga
fastigheter vilket bedöms kunna leda till minskad
påverkan från enskilda avlopp.
Miljökonsekvenstypen flödesförändringar har
bedömts som måttlig och kvalitetsfaktorn hydrografiska villkor bedöms som otillfredsställande.
Befintliga fysiska strukturer såsom bryggor, pirar,
småbåtshamnar och musselodlingar bedöms ha en
negativ påverkan enligt Länsstyrelsen.
Hur en eventuell utökning av båtplatser inom programområdet skall kunna genomföras utan negativ
påverkan på MKN är inte klarlagt. Detta föreslås
prövas i ett eget ärende om förslaget utreds vidare.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

•

Kommunen gör bedömningen att projektet inte
kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande inte
påverkar något Natura 2000 område eller omfattas
av kriterier för betydande miljöpåverkan enligt
bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356). Ställningstagandet grundar sig på följande motiv:

Jordbruksmarken som bevaras utvecklas genom
matproduktion i form av småskalig diversifierad
odling. Kommunen som markägare eftersträvar
att upplåta odlingsmarken för ett ekologiskt
hållbart jordbruk.

•

Utbyggnaden av dagvattenlösningar bedöms
kunna ha en positiv inverkan på statusen på
Kalvöfjord enligt miljökvalitetsnormerna i och
med att belastningen i avseende på näringsläckage kan minskas

•

Förslaget bedöms inte ha en negativ inverkan på
statusen på Kalvöfjord enligt miljökvalitetsnormerna då filtrerande dagvattenlösningar partiklar
från bebyggelse och trafik ej når recipienten.

•

Utbyggnaden av kommunalt verksamhetsområde
för VA bedöms kunna ha en positiv inverkan på
MKN vatten då enskilda avlopp avvecklas.

•

Miljöpåverkan kommer att vara förutsägbar i
tid och rum då planprogrammet syftar till en väl
reglerad bebyggelse inom ett avgränsat område.

•

Påverkan på områdets naturvärden, i form av
väg och bebyggelse, ska begränsas genom att
placeras på naturliga platåer i anslutning till
befintlig bebyggelse, samt utföras varsamt och
naturanpassat. Områden med höga naturvärden (se s. 7) bevaras och bebyggelsen sker med
avstånd från dessa med hänsyn till djurlivet.

•

Påverkan på landskapsbilden begränsas då ny
bebyggelse anpassas till omkringliggande miljö
och bebyggelsestruktur.

•

Planförslaget innebär att del av jordbruksmarken tas i anspråk för att tillgodose behovet av
bostäder. Dalby är i ÖP 2009 utpekat som utbyggnadsområde för nya bostäder. Kommunens
Bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 anger
att detaljplaner för nya bostäder i området kring
Henån har prioritet. Bostadsförsörjningen är ett
väsentligt samhällsintresse, vilket, enligt MB,
är ett skäl att bebygga del av jordbruksmarken.
Bebyggelsestrukturen är utformad med syfte att
spara största delen av jordbruksmarken.

Om förslaget att utöka antalet båtplatser utreds
vidare kan den inte uteslutas att det utgör en betydande miljöpåverkan med hänvisning till 11 b i
bilagan till Miljöbedömningsförordningen. Detta
kommer i sådana fall prövas i ett eget ärende och de
kommande detaljplanerna omfattar inte strand- och
vattenområdet. Exploateringen inom detaljplaneområdena bör ses som separat från eventuell
utveckling av hamn för fritidsbåtar.
Denna bedömning baseras på programförslagets
omfattning och kommer att ses över utifrån hur
förslaget förändras i detaljplanen.
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PLANPROCESSEN
Planprogrammet är ett första steg i
detaljplaneprocessen. Planprogrammet syftar till att
i ett tidigt skede utreda förutsättningarna för bebyggelseetablering.

1. Detaljplan efter markanvisning
1.1 Ängsbergets fot, 40-60 bostäder
1.2 Rosenkasen, ca. 130 bostäder
1.3 Högelid, 30-40 bostäder
2. Detaljplan efter markanvisning
2.0 Norra Göpedalen 40-60 bostäder
B Stabergets fot,
förtätning av småhus via bygglov

Under programsamrådet har synpunkter inhämtats
från myndigheter, föreningar, sakägare och andra
som berörs. Efter programsamrådet har justeringar
av programhandlingen gjorts med anledning av
inkomna synpunkter.

MARKANVISNINGAR

B

2.0
,

Marken som kommunen äger är avsedd för markanvisning, där exploatörer kan gå in och skapa
områden med mer sammanhängande gestaltning
av god kvalitet. Med planprogrammet som grund
kommer bostadsområdena markanvisas i etapper. Mindre kompletteringar kan ges bygglov utan
detaljplan.
Markanvisningar sker enligt kommunens riktlinjer
genom markanvisningstävling, jämförelseförfarande
eller direktanvisningar. En kombination av dessa kan
användas i Dalby.
För att främja byggemenskaper kan lämpliga tomter
markanvisas via direktanvisningar till intresserade
gemenskaper. Detta kan ske som en egen markanvisning eller som en del av en markanvisning till en
större aktör.
I markanvisningarna har kommunen möjlighet att
sätta upp kriterier för byggnationen. Stor vikt skall
läggas vid gestaltning och användning av rummen
mellan husen samt kopplingen till omkringliggande jordbruksmark. Inkomna förslag kommer att
utvärderas av en bedömningsgrupp, ledd av Sektor
samhällsutveckling.

1.3

1.1

1.2

DETALJPLANER
Den eller de exploatörer som får markanvisning
tecknar markanvisningsavtal med kommunen. Därefter kommer detaljplaner att arbetas fram utifrån
inlämnade förslag, i samverkan med exploatören/
exploatörerna som får markanvisning.
Exploatören bekostar samtliga åtgärder som markanvisningen och detaljplanen medför. I samband med
att detaljplan antas, tecknas genomförandeavtal med
vald/valda exploatörer. Genomförandeavtalet säkerställer detaljplanens genomförande.
Kommande detaljplaneförslag med plankarta,
bestämmelser, tillhörande planbeskrivning och
illustration samt programsamrådsredogörelse
kommer att skickas ut på plansamråd. Efter korrigering av handlingarna ställs detaljplanen ut för
granskning och inhämtande av nya synpunkter
innan ett slutgiltigt förslag kan antas av kommunfullmäktige.
De områden som inte omfattas av etapp 1 och 2
enligt kartan till vänster föreslås inte detaljplaneras. Om förslaget att utöka antalet båtplatser utreds
vidare kommer detta prövas hos Länsstyrelsen som
ett eget ärende och inte omfattas av någon av de
kommande detaljplanerna.
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KOMMANDE UTREDNINGAR
I detaljplanearbetet krävs att en mer detaljerad
Gata-, VA- och dagvattenutredning genomförs för att
säkerställa att ledningsnät och vägar utformas på
lämpligt sätt. Dagvattenutredningen skall redogöra
för såväl fördröjning som rening samt innehålla förändring i föroreningsinnehåll mellan före och efter
utbyggnad samt inkludera klimatförändringsperspektivet för att hantera prognosen med ökade
nederbördsmängder
Innan byggnation kan påbörjas krävs vidare
utredning och utgrävning av de kvarvarande
fornlämningarna. Detta görs lämpligen under
detaljplaneskedet.
Vid utbyggnad av båtplatser kan tillståndsprövning
för vattenverksamhet komma att krävas.
Inom ramen för programmet togs en biologisk
inventering fram 2009. Under programsamrådet har
framkommit att inventeringen är delvis föråldrad
och kan behöva uppdateras och kompletteras i kommande detaljplaneprocess. Inventeringen föreslås
kompletteras med uppdaterade av förutsättningar
på platsen.
Komplettering med avseende på av marina naturvärden kommer behövas om utökning av båtplatser
utreds vidare.
Utifrån bedömning i samråd med kommunens
miljöenhet föreslås att eventuella föroreningar
från stenbrottet inom Henån 1:306 (Objekt 155261)
utreds i detaljplaneskedet.
HÄR ÄR VI NU!

GENOMFÖRANDE
HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARFÖRDELNIG
Av tradition är Orust kommun inte huvudman för
allmänna platser, vilket innebär att det är enskilt
huvudmannaskap i hela kommunen. Det betyder att
det är olika samfällighetsföreningar som förvaltar
allmänna platser i alla kommunens tätorter.
Exploatörer bygger ut vägnät med gång- och cykelmöjligheter inom sina områden i enlighet med
gata/va-utredning samt bär en del av kostnaderna
för utveckling av allmän plats. Denna fördelning
regleras i markanvisningsprogram och genomförandeavtal och bestäms under detaljplaneprocessen.
Vatten och avlopp byggs ut av exploatör och överlåts
till kommunen som införlivar den nya bebyggelsen i
det kommunala verksamhetsområdet för Henån.
Om ett större område markanvisas till en exploatör
kan denne även bygga ut området i etapper över
en längre tidsperiod. Dock bör en markanvisning
detaljplaneras som en helhet och dess utbyggnad
regleras i genomförandeavtalet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

I samrådet har framkommit att stabiliteten på
Kommunal mark som markanvisas för bostadsvägen bör
klarläggasProgramarbete
om den är kvar i sin
nuvarande Laga kraft-vinnande
Översiktsplan
Bearbetning
Bygglov vilket
byggande kommer säljas Detaljplan
till exploatören,
sträckning. Anledningen är det skred vid vägen i
regleras i ett genomförandeavtal.
sydvästra planområdet som anges
geoteknisktAntagande
PM av
Beslut omi samråd
PLANPROGRAM
i KSUS
planprogram i KF
från SGI.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE

1

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 4
juni 2020 – 8 juli 2020.
Ett samrådsmöte hölls i Henån måndagen den 22 juni 2020.
Under samrådet har det inkommit 29 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och
kommenteras i denna samrådsredogörelse. Länsstyrelsens yttrande biläggs även som separat bilaga.

LÄSINSTRUKTIONER
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 redovisade i kursiv text.
En del synpunkter har återkommit i många yttranden och har sammanfattats och besvarats nedan,
se ”Ofta förekommande synpunkter”, sida 3.
Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens arkiv.

2

SAMMANFATTNING
Syftet med planprogrammet är att reda ut förutsättningar och sätta upp mål och inte att komma
med ett färdigt utbyggnads- och gestaltningsförslag. Många frågor kommer att fördjupas i
kommande detaljplanearbete. Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med
yttranden vilket resulterat i revideringar av planförslaget och förtydliganden i planprogrammet.
De större förändringarna av programförslaget sedan samrådet är:
•
•
•
•

Bebyggelse inom område F.1 utgår.
Bebyggelse inom område B.1 utgår.
Ny sträckning för Ängsvägen utgår. Istället föreslås åtgärder i form av breddning och
tillägg av GC-väg i nuvarande sträckning.
Frågan om utökning av antalet båtplatser i Stabergsbukten utreds inte inom ramen för
kommande detaljplanearbete. Eventuell vidare utredning sker i eget ärende och prövas
inom ramen för vattenverksamhet.

OFTA FÖREKOMMANDE SYNPUNKTER
En del synpunkter är ofta förekommande och står sammanfattade nedan med kommunens svar.
Yttranden innehållandes dessa synpunkter har hänvisats hit för att undvika upprepningar i
redogörelsen.
1. Hög exploateringsgrad
Ett antal yttranden har inkommit som anser att exploateringsgraden på ytorna är alltför hög, främst
inom område 1.3 Högelid. Generellt kan det förtydligas att det som anges som antal bostäder i
programkartan inte skall tolkas som att dessa bostäder ska uppföras som villor. Då villor är mer
platskrävande än andra boendeformer kan rad/parhus, flerbostadshus eller kombinationer mellan
dessa och enbostadshus ge plats för fler bostäder på samma yta utan att exploateringsgraden
upplevs alltför hög.
Då Dalby är en plats med värdefulla strövområden och åkermark i kombination med ett tätortsnära
läge bedöms att en effektiv markanvändning är eftersträvansvärd. Utifrån detta resonemang anser
kommunen att det är bättre att utnyttja de ytor som bebyggs så mycket som möjligt (med hänsyn till
andra aspekter såsom landskapsbild och boendekvaliteter) och kunna bevara övriga ytor
oexploaterade. Att tillskapa nya bostäder i Henån har högsta prioritet i kommunens
bostadsförsörjningsprogram och området är utpekat för bostadsändamål i översiktsplanen. Detta
bidrar till kommunens bedömning att det allmänna intresset bostadsförsörjning väger tungt i detta
fall.
I planprogrammet görs en första bedömning av lämplig exploateringsgrad för respektive område.
Utifrån det går kommunen ut med en markanvisning och exploateringsgraden styrs i ett
markanvisningsavtal. Exploateringsgraden kan sedan komma att revideras ytterligare i
detaljplaneprocessen, där bebyggelsens omfattning vidare lämplighetsprövas mot plan- och
bygglagen och miljöbalken. Kommunen har, i och med planmonopolet, rådighet över
exploateringsgraden inom planområdet och framtida exploatörer har inte möjlighet att bygga ut mer
än planen och markanvisningsavtal/genomförandeavtal medger.
3

Fjordbacken i Varekil kan utgöra ett, lokalt och nyligen uppfört, exempel att jämföra med. Där har
12 lägenheter fördelat på tre hus uppförts på en fastighet på 3 000 m2, inklusive parkeringsytor.
Utifrån denna jämförelse bedöms det inte orimligt att den del av 1.3 Högelid som ligger söder om
vägen, en yta på nästan 10 000 m2 kan inrymma 15-20 bostäder, i mindre flerbostadshus och
parhus.
2. Påverkan på naturmiljö
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram är ökad planberedskap i centralorten Henån högsta
prioritet. Att planera för merparten av de tillkommande bostäderna i anslutning till befintliga
tätorter bidrar till en mer sammanhållen bebyggelse inom kommunen. Detta möjliggör bevarande
av större opåverkade naturområden i kommunen som helhet.
Dock finns det ett stort värde även av den tätortsnära naturen. Därför har Dalby planerats med
syfte att bevara både jordbruksmark och naturmark så långt som möjligt i relation till det antal
bostäder som krävs utifrån bostadsförsörjningen. Det kan exempelvis handla om markeffektiv
planering av de ytor som tas i anspråk, samt att bebyggelsen har utformats utifrån genomförd
naturvärdesinventering.
Planprogrammet pekar ut områden för tänkt bostadsbebyggelse i gult. Detta för att visa de
ungefärliga områdena där bebyggelsen kan lokaliseras och inte en exakt placering av byggnader.
Gröna korridorer med naturmark föreslås gå mellan bostadskvarteren för att säkra allmänhetens
tillgång till strövområden. Även inom kvartersmark kan planbestämmelser användas för att säkra
grön infrastruktur. Det kan exempelvis handla om att minimera sprängning, att träd ska bevaras
inom vissa ytor eller att andelen hårdgjord mark regleras. På så vis kan även kvartersmark utformas
för att minska påverkan på naturmiljön. Därför bör inte programkartan läsas som att gula områden
kommer att vara utan gröna inslag, utan som att detta är områden där bebyggelse föreslås
förekomma.
Naturvärdesinventeringen som ligger till grund för programmet är genomförd 2009. Kommunen
bedömer att den kan vara delvis inaktuell men ger en övergripande bild av programområdets
förutsättningar. Under detaljplanearbetet kommer erforderliga kompletteringar/uppdateringar göras
och utgöra underlag för det färdiga planförslaget.
Arbetet med att utforma planen med hänsyn till natur och rekreationsvärden kommer att fortgå
även i detaljplaneskedet.
3. Anpassning till kulturmiljö
Kommunens intention är att den nya bebyggelsen skall präglas av Dalbys karaktär med gårdar,
ekonomibyggnader och odlingslandskap. Detta har resulterat i en tolkning av det traditionella
bebyggelsemönstret med bebyggelse längs dalgångens sidor och längs med vägarna, och en
ambition att bevara merparten av jordbruksmarken öppen.
Vidare föreslås inte den vitmålade, täta och oregelbundna bebyggelse som är typisk för
fiskesamhället, då detta inte är Dalbys traditionella bebyggelsetyp även om den förekommer på
andra delar av ön. I dalgången föreslås att ny bebyggelse inspireras såväl av boningshusens kulörer i
vitt, gult och beige såväl som ekonomibyggnadernas slamfärgskulörer. I höjdlägen i skogsområden
föreslås en mer naturnära färgskala som får bebyggelsen att passa in i terrängen, snarare än anpassas
till traditionella färgskalor.
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Ambitionen är att anpassa sig till befintliga karaktärsdrag, inte att imitera gamla hus. Ett tillägg med
200-250 bostäder kommer förändra dalgångens karaktär. Syftet med anpassning till kulturmiljö
handlar om att bevara och berätta historia och bibehålla befintliga kvaliteter snarare än att sträva
efter att platsen skall framstå som oförändrad.
4. Ljudmiljö
Vid detaljplanering är kommunen skyldig att ta hänsyn till gällande riktvärden för buller vid
tillkommande och befintliga bostäder. På grund av låga trafikmängder på vägarna inom Dalby
bedöms det inte vara någon risk att riktvärden överskrids. Frågan prövas vidare i kommande
detaljplan.
Kommunen kan dock konstatera att ett tillägg av 200-250 bostäder kommer innebära en förändring
av ljudmiljön, men strävar efter att den fortsatt skall vara god. Flera yttranden har påpekat de
särskilda akustiska förutsättningar som finns i dalgången. Trots att bullernivåerna inte bedöms
komma i närheten av gällande gränsvärden kan därför viss hänsyn tas till akustiken vid planering av
hus och vegetation. Denna fråga utreds vidare i detaljplaneskedet.
Synpunkter har även inkommit angående störningar och buller under byggtiden. Naturvårdsverket
har allmänna råd kring buller från byggarbeten som skall följas av de aktörer som utför
byggarbeten, buller från byggtrafik får heller inte överskrida riktvärden för trafikbuller. Dessa ljud
kan upplevas som en olägenhet för närboende, men bedöms vara acceptabla då det sker under en
kortare period och enligt gällande riktlinjer.
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INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar och sakägare.
Yttranden har koncist sammanfattats och organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av
kommunen för att förbättra läsbarheten. För att läsa yttranden i sin helhet hänvisas till kommunens
fysiska eller digitala arkiv.
Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även
fastighetsbeteckningen för att undvika identitetskränkning men originalversionen är allmän
handling som kan begäras ut i fysisk form.

YTTRANDEFÖRTECKNING
HUR S AMRÅDET BEDRIVITS .. 2

Nat ur s k ydds f ör en i nge n . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

LÄSINSTRUKTIONER ............. 2

B ohus l äns mus eu m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

S AMMANFATTNING ............... 3

Rör a - Ängs B åth am ns - oc h
Bads am fäl l ig he ts f ör e ni ng . . . . . . . . . . . . . . 18

Ofta f ör e k om ma nde s y npun kt er . . . . . . . 3

INKOMNA YTTRANDEN .......... 6
YTTRANDEFÖRTECKNING ..... 6
MYNDIGHETER ...................... 7
Tr af i kv er k et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pol is en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sta te ns g eo te kn is ka ins ti tut . . . . . . . . . . . . . 7
Lant mä ter iet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sj öfar ts v er k et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Läns s t yr el s en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

FÖRETAG OCH
ORG ANIS ATIONER ............... 15
Väs tr a Or us t Ener g itj ä ns t . . . . . . . . . . . . . . 15
Tel ia S oner a Sk an ova A ces s A B
( Sk an ova ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Henå ns Vä gf ör e ni ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

KÄNDA S AK ÄG ARE .............. 19
Rör a - Lu nde n 1: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rör a - Äng 1: 2 & R ör a - Ä ng 1: 22 5 . . . . . . 19
Dal by 1: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dal by 1: 1 1 & Dal b y 1: 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Henå n 1: 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rör a - Lu nde n 1: 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dal by 1: 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dal by 1: 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dal by 1: 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dal by 1: 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Dal by 1: 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rör a - Äng 1: 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Va tte nfal l El d is tr i but i o n AB . . . . . . . . . . 15
Väs ttr a fi k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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MYNDIGHETER
TRAFIKVERKET
Yttr ande nummer 1.5
Trafikverket noterar att kapaciteten bedöms vara tillfredställande och har därför inget att erinra i
detta skede.
Kommentar: Noter as.

POLISEN
Yttr ande nummer 1.11
Lokalpolisen i södra Fyrbodal har inget att erinra.
Kommentar: Noter as.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Yttr ande nummer 1.13
Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun erhållit rubricerat planprogram med
begäran om yttrande. Yttrandet avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och
geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
SGI rekommenderar att i kommande detaljplaner ange tillåtna belastningar för olika delområden,
det vill säga markuppfyllnader, och eventuella plattgrundlagda byggnader, baserat på befintliga eller
kompletterande stabilitetsräkningar. Vidare påtalar de att det ska anges krav vad gäller
erosionsskyddsåtgärder och avschaktning av slänter för bäcken genom området, samt att
restriktioner och krav avseende risk för blockutfall ska anges tydligt på plankarta och i
planbeskrivning.
I geotekniskt PM från SGI (2009) anges att ett färskt skred iakttagits vid vägen i områdets sydvästra
del, och SGI påtalar att vid framtagning av detaljplaner för område bör stabiliteten klarläggas om
vägen ska vara kvar i sin nuvarande sträckning.
Sammanfattningsvis konstateras att fortsatt planläggning är möjlig utifrån geoteknisk
säkerhetssynvinkel förutsatt att förutsättningarna klarläggs enligt synpunkterna ovan i
detaljplaneskedet och att detta regleras på ett godtagbart sätt i planhandlingarna.
Kommentar: Beaktas i ko mmande detaljplaner.

LANTMÄTERIET
Yttr ande nummer 1.14
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Lantmäteriet konstaterar att programförslaget kommer att innebära att fastighetsindelningen
kommer att behöva ändras och att fastighetsanknutna rättigheter behöver bildas. Omfattningen av
dessa behov kommer konkretiseras i detaljplaneläggningen.
De lyfter även att strategier kring huvudmannaskap, då främst enskilt huvudmannaskap, skulle
kunna belysas i programhandlingen. De menar att, då särskilda skäl krävs för enskilt
huvudmannaskap för allmänna platser kan det vara ett bra stöd för kommunen att redovisa skälen
för detta redan i programskedet, om detta är intentionen.
Lantmäteriet har inga övriga synpunkter på förslaget.
Kommentar: Noter as. Huv udmannaskapet förty dlig as i reviderad programhandling och
beskrivs mer utför ligt i ko mmande detaljplan. Kommunen håller på att utreda ett eventuellt
kommunalt huvudmannaskap i Henån. Om det blir aktuellt kommer förutsättningar na för
detta att inarbetas i detaljplan.

SJÖFARTSVERKET
Yttr ande nummer 1.15
Sjöfartsverket har inget att erinra.
Kommentar: Noter as.

LÄNSSTYRELSEN
Yttr ande nummer 1.17
Samlad bedömning
Länsstyrelsen är positiv till att nya bostäder skapas inom kommunens centralort enligt det behovs
som uttrycks inom kommunens bostadsförsörjningsprogram. Det är vidare positivt att hänsyn ska
tas till områdets topografi, natur- och kulturmiljö.
Länsstyrelsen anser att planprogrammet på ett bra sätt har beskrivit förutsättningarna för att
utveckla Dalby. För att planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplanering ser
länsstyrelsen dock att det finns ett behov av kompletteringar inom några områden. Områdena utgör
en mer utförlig bedömning av direkt och indirekt påverkan på vattenförekomsten Kalvöfjorden,
skäl för att ta jordbruksmark och strandskyddat område i anspråk samt risken för översvämning.
Dessa utgör osäkerhetsfaktorer för kommunen i det framtida planarbetet och är aspekter som
vidare behöver utredas, vilket med fördel kan göras i programskedet.
Prövningsgrunder som kan bli aktuella vid detaljplaneskede är miljökvalitetsnormer, strandskydd,
hälsa och säkerhet samt risken för översvämning eller erosion. Vid sidan av prövningsgrunderna
behöver kommunen också troligtvis behöva söka tillstånd att få ta bort fornlämningar, söka
biotopskyddsdispens, samt erhålla tillstånd för vattenverksamhet.
Kommentar: Kommunen tackar för ett tydligt yttrande med konkreta synpunkter.
Synpunkterna bemöts i mer detalj under respektive r ubrik nedan.
Miljökvalitetsnormer
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Länsstyrelsen efterfrågar ytterligare beskrivningar av hur kommunens planläggning ska bidra till att
nå miljökvalitetsmålen för vatten. Den berörda vattenförekomsten Kalvöfjorden har måttlig
ekologisk status och ska nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status senast 2027.
För att nå dit behöver bland annat åtgärder vidtas för att förbättra den hydro-morfologiska
kvalitetsfaktorn, vilket kan ske genom att minska påverkan från mänskliga exploateringar i
vattenförekomsten. De framför att föreslagna åtgärder för att uppnå detta saknas i
planprogrammet, och menar att kommunen behöver utveckla resonemanget kring hur
programförslaget väntas påverka MKN vatten, främst med avseende på utökning av fler båtplatser.
De framför att den biologiska inventeringen från 2009 är föråldrad. Dels för att förutsättningarna
på platsen kan ha ändrats, dels för att praxis kring exploatering inom vattenområden är skärpt sedan
2009. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör överväga att genomföra en ny inventering samt
i annat fall utförligt redovisa sitt ställningstagande för detta.
Länsstyrelsen anser vidare att dagvattenutredningar kommer att behöva tas fram för de
detaljplaneområden som planprogrammet eventuellt resulterar i. Utredningarna ska klargöra inte
bara behovet av fördröjning av dagvatten utan även behov av rening. För att kunna göra en
bedömning av planområdets eventuella påverkan på statusen i recipienten och möjligheten att nå
MKN för vatten är det viktigt att dagvattenutredningen innehåller en modellering av
föroreningsinnehåll i dagvatten från planområdet efter exploateringen jämfört med befintliga
förhållanden. Kommunen behöver även redovisa sina slutsatser med avseende på modelleringarna.
Med ovan angivet och med hänvisning till 11 b i bilagan till Miljöbedömningsförordningen anser
Länsstyrelsen att det inte kan uteslutas att den planerade exploateringen kommer att medföra en
betydande miljöpåverkan.
Kommentar: Kommunen delar länsstyrelsens bedömning att ytterlig are utredning behöver
göras kring vidare exploatering i vattenområden och att detta behöver beskr ivas närm are i
vidare ar bete. Om förslaget med utökning av antalet båtplatser i Dalby g år vidare kommer
dessa undersökningar och ställningstaganden att genomföras. Dock kommer båtplatser na
inte omfattas av kommande detaljplaner, v arför eventuell utökning av båtplatserna kommer
att prövas som ett eget ärende, som anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. Detta har
att förtydligats i den reviderade progr amhandlingen.
Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att den biologiska inventeringen behöver
uppdater as och kompletter as för att utgör a ett br a planer ingsunderlag för detaljplanen och
eventuell explo ater ing i vattenområden. Kommunen bedömer dock att under laget fr ån 2009
ger en tillr äcklig helhetsbild av naturmiljön för detta tidig a skede. På v ilket sätt underlaget
är för åldrat och v ilka ko mpletter ing ar som, i enlighet med Länsstyrelsens
rekommendationer, bedöms krävas kommer lägg as till den revider ade program handlingen.
Dagvattenutredningar kommer att tas fram för de detaljplaner som programmet ligger till
grund för, som redogör för såväl fördröjning som rening. Utredningen skall inkludera
klimatförändr ingsperspektivet för att hanter a progno sen med ökade neder bördsmängder .
Förändr ing i föroreningsinnehåll mellan före och efter utbyggnad kommer också att
inkluder as. Kommunen ko mmer med stöd av detta redovisa sina ställningstaganden kring
hur MKN vatten kan förbättr as för K alvöfjord i ko mmande detaljplaner. Detta
tillv ägag ångssätt redovisas översiktlig t i den reviderade programhandlingen. Ko mmunens
initiala bedömning är att programområdet har goda förutsättning ar för att tillskapa en
långsiktig t hållbar dagv attenhantering, på grund av de stor a mängder na vegetation och
genomsläpplig mark samt dess naturliga lutning. I programmet beskrivs ambitionen att inom
programområdet skapa en multifunktionell dagvattenhantering som bidr ar till såväl
ekosystemtjänster som boendekv alitet.
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I och med hänvisningen till 11 b i bilagan till Miljöbedömningsföror dningen to lkar
kommunen det som att det främst är förslaget att utöka båtplatser som gör att
Länsstyrelsen anser att miljöbedömning kan komma att kr ävas. Då detta inte kommer att
drivas inom ramen för ko mmande detaljplaner utan i sådana fall som ett eget ärende gör
kommunen fortsatt bedömningen att detaljplaneförslagen inte kommer att innebär a
betydande miljöpåverkan. Detta ställningstag ande kan komma att omprövas under
processens gång och kommunen avser ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen i detta ärende.
Kommunen delar dock Länsstyrelsens bedömning att utökning av båtplatser na kan komma
att innebära betydande miljöpåverkan. Om detta för slag drivs vidare kommer frågan att
utredas närm are.
Risk för översvämning
I planprogrammet beskriver kommunen översvämningsrisken från havet och höga havsvattenstånd
förväntas bli ett större problem i ett framtida klimat med förhöjda nivåer. Kommunen skriver att ny
bebyggelse inte riskerar att översvämmas eftersom den ligger på nivåer över +2,15 m. Detta
överensstämmer inte med de nivåer som anges i Länsstyrelsens handbok Stigande vatten, vilket för
Henån är planeringsnivå på +2,9 m i RH2000 för zon 2 och +3,4 m för zon 1. Kommunen
behöver förtydliga vilka planeringsnivåer som gäller för nybyggnation. Det ska även gå att ta sig till
och från bostadsområdena på ett säkert sätt vid en översvämning.
Framtida ökade nederbördsmängder i kombination med en större andel hårdgjorda ytor bidrar till
ett större behov av dagvattenhantering i området. Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar
skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. Risken för översvämning
från ett 100-årsregn ska bedömas och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Även planens
eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver ingå. Framkomligheten till och från
planområdet ska också bedömas och vid behov säkerställas.
Inom avrinningsområdet finns ett mindre vattendrag, eventuella kombinationseffekter vid ett
skyfall behöver beskrivas. Det kan till exempel vara att utreda hur ett skyfall påverkar flödet och
nivåerna i vattendraget eftersom det kan ge en påverkan på översvämningsrisken för hela området.
Kommentar: I samrådshandlingen har det förekommit inaktuella siffror. I den revider ade
programhandlingen används aktuella siffror fr ån stig ande vatten. Sky fallshantering utreds
närmare i kommande dagvattenutredning i enlig het med föregående punkt.
Planområdets huvudsaklig a tillfartsväg Ängsvägen har den lågt ligg ande passage inom
programområdet för Henån centrum. Höjning av denna v ägstr äcka planeras inom
planprogrammet för Henån centrum. Om Ängsv ägen skulle översvämmas är pr ogramområdet
tillg äng ligt v ia Dalbyvägen och Rosekasevägen. Reviderad programhandling ko mpletter as
med denna information.
Strandskydd
Länsstyrelsen menar att kommunens önskan till upphävande av strandskydd bör beskrivas
utförligare. Om strandområdet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
krävs att kommunen i översiktsplan, planprogram, lokaliseringsutredning, eller på annat sätt visar
att: åtgärden ger långsiktiga fördelar för samhället, det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller
i vart fall orimligt att tillgodose utanför det föreslagna området och nyttan och behovet av att ta
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
Den geografiska omfattningen av det område där alternativ lokalisering ska prövas avgörs utifrån
det behov som ska tillgodoses. Hänsyn kan tas till planförslagets funktion; exempelvis kan i vissa
fall centrumfunktioner prövas inom en tätorts centrum, bostäder och kontor inom tätorten som
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helhet, skola och vårdinrättning inom ett visst upptagningsområde. Ställningstaganden behöver
motiveras tydligt av kommunen.
Fler båtplatser inom strandskydd behöver prövas mot strandskyddsbestämmelserna, dispens eller
mer sannolikt tillstånd.
Kommentar: Bebyggelse inom område F.1 utg år i den reviderade programhandlingen.
Eventuell utveckling av båtplatser ing år inte i kommande detaljplaner utan prö vas i sådana
fall i eget ärende.
Hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen beskriver om det finns kapacitet i
avloppsreningsverket för den ökade belastningen och påtalar de negativa konsekvenser som
följer om reningsverkets tillstånd skulle överskridas, juridiskt samt för miljö och hälsa.
Vidare påpekas att kommunen behöver vid detaljplaneläggningen undersöka om det finns
förorenade sediment där det planeras för en hamn.
I närheten av programområdet finns det flera registrerade objekt som har varit kvarts- eller
fältspatgruva med branschriskklass 3. Objekten finns bland annat på fastigheten Bön 1:8 (Objekt
155324 Snareviken), på fastigheten Henån 1:306 (Objekt 155261 Dalby) och på fastigheten Röra- Äng
1:71>1 (Objekt 155315 Näset 1). Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen översiktligt undersöker om
verksamheterna på dessa platser kan medföra påverkan inom programområdet.
Kommentar: Att det reningsverkets kapacitet kan hanter a den ökade belastningen
förtydligas i den r evider ade programhandlingen. Behovet av att utreda förorenade sediment
noteras och kommer att hanteras i ett eget ärende om förslaget att utöka båtplatserna utreds
vidare.
Planenheten har tillsammans med kommunens miljöenhet gjort en översiktlig utredning av
ovan nämnda objekt, inklusive platsbesök. Miljöenheten ko nstaterar att på gr und av
berggrundens sammansättning och typen av gruvor är den största risken för för orening ar att
gruvhålen använts som avstjälpningsplats. Därför bedöms vattenfyllda gr uvhål som en större
risk då dess botten inte är synlig .
Objekt 155315 består av flera vattenfyllda gruvhål, men topografin gör att ing en avr inning
sker mot exploater ingsomr ådena. Det bedöms därför inte utgöra någon r isk för påverkan
inom planområdet. Vid utredning av eventuella föror enade sediment vid eventuell
båtplatsutveckling bör eventuell påver kan fr ån detta objekt beaktas.
Vid Objekt 155324 har under platsbesök ing a spår hittats. Risken att det skett någon
avstjälpning på platsen bedöms där för liten då inga djupa gruv hål påtr äffats.
Objekt 155261 består av ett vattenfyllt gruv hål, med avr inning mot programo mrådets östra
del. Placeringen är dock brant och otillg äng lig och gr uvhålet nås via en smal stig, vilket gör
att avstjälpning på platsen bedöms som mindre sanno likt. Vidare undersökning av detta
objekt bedöms behöva ske i detaljplaneskedet med kamera eller prover.
Bedömningen av objekten redovisas översiktligt i den reviderade programhandlingen.
Geotekniska frågor

Länsstyrelsen stöder i sin helhet SGIs yttrande.
Kommentar: Noter as
Riksintressen
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Länsstyrelsen bedömer utifrån det förslag som presenteras i planprogrammet att påtaglig skada inte
föreligger för riksintresset Högexploaterad kust enligt MB 4:4.
Kommentar: Noter as
Råd enligt PBL och MB
Allmänna intressen
Länsstyrelsen bedömer att programmet stämmer väl överens med kommunens översiktsplan från
2009 samt bostadsförsörjningsprogrammet från 2016. Vidare konstaterar de att förslaget hanterar
gestaltningsfrågorna bra och att programmet väl beskriver hur hänsyn kan tas till landskapsbild,
natur- och kulturmiljö.
Kommentar: Noter as
Naturmiljö
Länsstyrelsen påpekar även här att den biologiska inventeringen kan anses som föråldrad och att
kommunen behöver ta ställning till dess relevans och redovisa dessa överväganden.
Kommunens ambition är att utveckla Dalby där hänsyn tas till områdets topografi, natur- och
kulturmiljö. Länsstyrelsen ställer sig positiva till att förslaget inspireras av trädgårdsstadens ideal
samt att odlingsytor för invånarna tillskapas. Kommunen uppmanas att tidigt fundera över hur
ekosystemtjänsterna kan utnyttjas och utvecklas i och i anslutning till området, för att på ett
kostnadseffektivt sätt skapa en god bebyggd miljö, med biologisk mångfald, attraktiva
vistelsemiljöer för de boende och stabilitet i ett förändrat klimat. Kommunen bör överväga att
kompensera för de naturvärden som går förlorade, i syfte att motverka förlust av biologisk
mångfald och andra ekosystemtjänster.
Länsstyrelsen vill vidare att kommunen beaktar den gröna infrastrukturen som Dalby ingår i samt
bidrar till. Grön infrastruktur innebär att åtgärder som exploateringar, detaljplaner och
översiktsplaner behöver betraktas i ett landskapsperspektiv, och inte bara skydda de mest värdefulla
naturområdena.
Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att utredningen behöver uppdater as
och kompletteras för att utgöra ett br a planeringsunderlag för detaljplanen och eventuell
explo atering i v attenområden. Kommunen bedömer do ck att underlaget fr ån 2009 ger en
tillr äcklig helhetsbild av naturmiljön för detta tidiga skede. På vilket sätt underlaget är
föråldrat och vilka komplettering ar som, i enlig het m ed Länsstyrelsens rekommendatio ner,
bedöms kr ävas kommer läggas till den reviderade pr ogramhandlingen.
Kommunen redovisar intentioner kr ing grö n infr astr uktur översiktligt i den rev ider ade
programhandlingen. I kom mande detaljplaner kommer åtg ärder att inar betas för att
säkerställa go d bebyggd miljö, med biologisk m ångfald, attr aktiva vistelsemiljö er för de
boende och stabilitet i ett förändrat klimat.
Trafikfrågor

Länsstyrelsen stöder Trafikverkets yttrande. Vidare konstateras vikten av att den nya
bebyggelsen kopplas ihop med den befintliga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och
Henåns centrum. Länsstyrelsen noterar att detta föreslås ske genom breddning av befintlig väg samt
nya lokalgator och GC-väg.
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Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning att go da g ång - och cykelmöjligheter
är viktigt för utvecklingen av Dalby som bostadsomr åde.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Vattenverksamheter enligt 11 kap i miljöbalken
Utöver den redan nämnda utökningen av småbåtshamnen innehåller planprogrammet även andra
åtgärder som uppfyller definitionen av vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken. Exempel på
detta är anläggande av dammar och erosionsskydd längs vattendraget inom programområdet.
Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas. I ett kommande arbete bör kommunen beskriva hur man avser att
hanteras dessa prövningar.
Kommentar: Eventuell utö kning av båtplatser prövas som separ at ärende. Kommunen avser
beskriv a hur eventuella pr övningar av övrig a åtg ärder skall hanter as i kommande
detaljplanear bete.
Ianspråktagande av Jordbruksmark
Kommunen skriver att stora delar av dalen ska bevaras som jordbruksmark och det är bra.
Samtidigt planerar kommunen att bygga en del bostäder och en förskola på jordbruksmark.
Innan jordbruksmark bebyggs måste en utredning enligt 3 kap. 4§ Miljöbalken utföras. Utredningen
består av följande tre frågor: Är jordbruksmarken brukningsvärd? är den aktuella förändrade
markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? samt Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk
inte tillfredsställande?
Länsstyrelsen menar att den sista frågan behöver utredas ytterligare, vilket behöver göras innan en
förändrad markanvändning på jordbruksmark föreslås. Enligt tidigare domar från mark- och
miljööverdomstolen kan en detaljplan som överklagas få avslag om dessa frågor inte har utretts.
Kommentar: Fråg an har fö rtydlig ats i programhandlingen. En översiktlig
lokaliseringsutredning kommer att biläggas.
Biotopskydd
Området består till stora delar av jordbruksmark och vissa biotoper omfattas av generellt
biotopskydd. Länsstyrelsen påminner om att det enligt miljöbalken är det förbjudet att vidta
åtgärder som kan skada sådana biotoper om dispens inte erhållits. Dispens skall fås innan planen
antas, och krav på kompensatoriska åtgärder kan bli aktuella. De biotoper i jordbruksmark som
omfattas av skyddet är: källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilvallar, småvatten och
våtmarker, stenmurar, åkerholmar, och alléer (trots att de inte står i jordbruksmark).
Kommentar: Dispenser för bioto pskydd hanter as i detaljplanear betet, då det står klart v ilka
åtgär der som kan komma att v ara aktuella. Ambitionen är att bevar a sky ddade biotoper i
så stor utstr äckning som möjligt.
Kulturmiljölagen
Inom planområdet har kommunen låtit genomföra dels arkeologisk utredning och dels arkeologisk
förundersökning av flera fornlämningar (431-4655-2018). I samband med förundersökningar har
fornlämningarna Röra 221 och 274 bedömts som slutundersökta och deras status som fornlämning
har tagits bort av Länsstyrelsen. Gällande fornlämningarna Röra 275, 276, 277, 278 och 279 har
kunskapsläget och planeringsunderlaget väsentligt förbättrats. Av dessa är Röra 275 lämningen efter
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Rosekasen gård (lägenhetsbebyggelse) medan resterande utgör förhistoriska boplatslämningar
(stenålder). I området finns även en handfull hägnader, det vill säga stenmurar som sannolikt kan
kopplas samman med Rosekasen gård. Murarna är dokumenterade och har antikvarisk status övrig
kulturhistorisk lämning.
Planens nuvarande utformning innebär att åtminstone de fyra återstående boplatslämningarna
(Röra 276–279) måste tas bort. I det fall kommunen lämnar in en ansökan om ingrepp i
fornlämning kommer Länsstyrelsen ta beslut om detta, med villkor om arkeologisk undersökning,
det vill säga ett fullständigt borttagande. Vad gäller torplämningen Röra 275 är det ännu inte klart
hur kommunen väljer att hantera denna; antingen anpassa planen eller ansöka om tillstånd att få ta
bort den. Husgrunderna med mera är välbevarade och har därför en pedagogisk potential.
Kommentar: Ansökan om ingrepp i for nlämning kommer göras under detaljplaneskedet,
enligt överenskommelse med Länsstyrelsen. Kommunen avser att anpassa planen till
torplämningen Röra 275, och delar Länsstyrelsens synpunkt att den har pedag ogisk
potential, v ilket förty dlig as i programhandlingen.
Behovsbedömning
En miljöundersökning av programförslaget kommer ske i samband med beslut om att starta ett
detaljplanearbete för området. I undersökningen tas ställning till om förslaget kan innebära
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av
genomförande, inte går att utesluta. Detta behöver utredas vidare i detaljplaneskedet.
Kommentar: I och med hänvisningen till 11 b i bilagan till Miljöbedömningsfö rordningen
tolkar kommunen det som att det främst är förslaget att utöka båtplatser som g ör att
Länsstyrelsen anser att miljöbedömning kan komma att kr ävas. Då detta inte kommer att
drivas inom ramen för ko mmande detaljplaner utan i sådana fall som ett eget ärende gör
kommunen fortsatt bedömningen att detaljplaneförslagen inte kommer att innebär a
betydande miljöpåverkan. Detta ställningstag ande kan komma att omprövas under
processens gång och kommunen avser ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen i detta ärende.
Kommunen delar dock Länsstyrelsens bedömning att utökning av båtplatser na kan komma
att innebära betydande miljöpåverkan. Om detta för slag drivs vidare kommer frågan att
utredas närm are.
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FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
VÄSTRA ORUST ENERGITJÄNST
Yttr ande nummer 1.1
Västra Orust energitjänst har inget nät i området och därmed inget att erinra mot den föreslagna
planen.
Kommentar: Noter as.

TELIASONERA SKANOVA ACESS AB (SKANOVA)
Yttr ande nummer 1.2
Skanova uppmärksammar kommunen på deras ledningar som är förlagda inom området med en
bilagd karta. Skanova framför att de önskar behålla befintliga lägen för ledningar. De påtalar också
att om skyddande eller flyttande av anläggningar krävs för genomförandet av programmet bör den
som initierar åtgärderna belastas med kostnaderna för dem.
Kommentar: Beaktas i ko mmande detaljplaner.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
Yttr ande nummer 1.4
Vattenfall har inget nät i området och därmed inget att erinra mot den föreslagna planen.
Kommentar: Noter as.

VÄSTTRAFIK
Yttr ande nummer 1.6
Västtrafik konstaterar att en exploatering av området medför en ytmässig utökning av
tätortsområdet. De påtalar vikten av att gång- och cykelmöjligheter till centrala Henån är
tillfredsställande för att tillkommande invånare ska välja hållbara transporter.
Vidare påtalar de att området inte ligger i direkt anslutning till de lokala kollektivtrafikstråken som i
Henån utgörs av väg 160 och väg 752 och att bussterminalen i centrala Henån fågelvägen uppemot
är knappt 2 km från programområdets yttre kant. De nämner att långa gångavstånd och stora
höjdskillnader bidrar till en bristande komfort och har stor påverkan på den totala restiden, vilket
kan vara avgörande vid valet mellan exempelvis kollektivtrafik och bil.
Västtrafik har inga direkta synpunkter på hur kollektivtrafikens förutsättningar generellt beskrivs i
programförslaget.
Kommentar: Kommunen delar uppfattningen om att g ång- och cykelinfr astruktur är viktigt
för förutsättningar na att v älja hållbar a tr ansporter och var för utveckling av gång- och
cykelväg ar både längs Äng svägen och över Ängsberget föreslås i progr ammet. K rav kommer
ställas på explo atörer i markanvisning ar att bygga ut god cykel- och g ång infr astruktur .
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Vad g äller områdets lokalisering är kommunens bedömning att en ytmässig utö kning av
tätorten är nö dvändig för att tillgodose centr alortens bostadsförsörjning på lång sikt, vilket
pekas ut i bostadsförsör jningsprogrammet från 2016. I program för Henån centrum och
detaljplan för Åv ägen planeras förtätning inom täto rten, och planer ingen av Dalby bör ses
som ett komplement till denna utveckling.
För att främja hållbar a rö relsemönster lokaliseras ny explo atering utifrån en sammanväg d
bedömning av närhet till skola, förskola, serv ice och kollektivtrafik. Utifr ån detta bedöms
Dalby var a ett str ategiskt utvecklingsområde till följd av sin när het till Henån centrum. I
jämförelse med andra tänkbar a lokaliseringar inom kommunen bedöms möjlig heterna att
välja hållbar a tr ansporter vara relativt i Dalby.
Vi hoppas på att kunna föra en dialog med västtrafik om utveckling av ko llektivtrafiken i
takt med att fler bostäder planer as.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Yttr ande nummer 1.12
Ängsberget/Rosekasen
Naturskyddsföreningen ställer sig positiva till planprogrammets ambition att bevara naturmark på
Ängsberget och understryker betydelsen av lättillgängliga tätortsnära strövområden. De menar dock
att de område som är utpekat för bostadsbebyggelse är för omfattande för att uppnå denna
ambition, och att de kvarvarande naturområdena är alltför otillgängliga.
De påpekar att kommunen på samrådsmötet svarat att man avser att skapa grön infrastruktur även
inom bostadsområdena, men ser en risk att denna avsikt inte kommer att förverkligas av en
exploatör då de höga exploateringskostnaderna kommer leda till en vilja att maximera antalet
bostäder. De poängterar att detaljplanen bör reglera hur naturmarken ska bevaras.
De påtalar att en torpruin på Rosekasen bör bevaras då det är en viktig kulturupplevelse samt att
den nyligen iordningställts.
Kommentar: För svar om naturvär den, se o fta förekommande synpunkter på sidan 3.
Kommunen avser att anpassa planen till torplämningen Röra 275, och delar
natursky ddsföreningens sy npunkt att den har pedagogisk potential, vilket förty dlig as i
programhandlingen.
Biologisk inventering
Föreningen påtalar att naturinventeringen från 2009 är föråldrad och motsvarar inte dagens krav
samt ny Svensk Standard, och menar att en ny inventering bör tas fram. Sedan inventeringen
gjordes har tre nya rödlistor tillkommit, 2010, 2015 och den nu gällande 2020. Orustbjörnbäret,
som upptog stor del av inventeringens fokus, har lämnat rödlistan men en rad nya arter har
tillkommit, varav vissa kan vara aktuella i planområdet.
De påpekar att inventeringen gjordes i oktober och inte fångar upp fåglar och andra arter aktiva på
vår och sommar, samt att inventeringsområdet inte motsvarar programområdet och att underlag för
avsevärda delar därför saknas.
Kommentar: Kommunen delar bedömningen att utredningen behöver uppdater as och
kompletter as för att utgöra ett br a planer ingsunderlag för detaljplanen och eventuell
explo atering i v attenområden. Kommunen bedömer do ck att underlaget fr ån 2009 ger en
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tillr äcklig helhetsbild av naturmiljön för detta tidiga skede. På vilket sätt underlaget är
föråldrat och vilka komplettering ar som bedöms kr ävas kommer lägg as till den revider ade
programhandlingen.

BOHUSLÄNS MUSEUM
Yttr ande nummer 1.19
Bohusläns museum inleder med att konstatera att området inte omfattas av riksintresse för
kulturmiljövården och inte heller är utpekat i kommunala dokument som berör kulturmiljöfrågor.
Bebyggelse
Vidare konstateras att området har en mycket värdefull och känslig landskapsbild och karaktäristisk
för det ursprungliga odlingslandskapet på Orust. De anser att det är positivt att placera bebyggelsen
utifrån en traditionell bebyggelsestruktur längs bergets kanter, samt att huvuddelen av bostäderna
placeras på Ängsberget.
Bohusläns museum menar dock att bebyggelsen som avviker från grundprincipen och placeras mer
ute i odlingslandskapet är mer känslig och att högre bebyggelse kan påverka landskapsbilden
negativt. De bedömer också att det är önskvärt att den inte är för tät och helt hindrar vyn från
Ängsvägen ner mot stranden.
Kommentar: Noter as. Kommunen delar Bo husläns m useums bedömning om att varsamhet om
landskapsbilden kr ävs vid planer ing i Dalby. Nere i dalen planeras för lägre bebyggelse om
1-2 våningar, i enstaka fall kan 2,5-3 v åningar medges där det inte bedöms ha en negativ
inverkan. Volymstudier kommer att kräv as i detaljplaneskedet för att studer a alter nativa
förslag och dess påverkan på landskapsbilden. Bebyg gelse inom område F.1 har utg ått vilket
minskar påverkan på utblickar från Ängsvägen ner mot stranden. Även område B.,
Dalg ångens mitt, har utg ått vilket bidr ar till att den påverkan på lanskapsbilden fr ån
detta område uteblir.
Fornlämningar
Bohusläns museum redogör i sitt yttrande för status på de fornlämningar som påträffats inom
programområdet utifrån de utredningar som gjorts inom ramen för projektet. De konstaterar att två
av de lämningar som funnits kan anses vara undersökta och borttagna och att lagstöd kvarstår för
de 5 övriga, varav 4 kräver ytterligare undersökning längre fram i processen. Mot bakgrund av detta
menar de att ytterligare arkeologiska insatser krävs och uppmanar kommunen att samråda med
Länsstyrelsen kring detta i det fortsätta planarbetet.
De framför också att det inom programområdet ryms ett flertal övriga kulturhistoriska lämningar
såsom fyndplatser. Bohusläns museum anser också att lämningarna som stenmurar/gärdesgårdar
bör bevaras och vill framföra att aktsamhet bör vidtas så att befintlig stenmur inte påverkas av
planerat arbete.
Kommentar: Kommunen samråder med Länsstyrelsen kring dessa fr ågor i det kommande
planarbetet. Kommunen delar muséets bedömning att gärdesg årdar och övriga lämningar bör
bevar as och intentionen är att bebyggelsen anpassas till detta i så stor gr ad som möjligt, och
detta har justerats i progr amhandlingen.
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RÖRA-ÄNGS BÅTHAMNS- OCH BADSAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Yttr ande nummer 1.23
Föreningen inleder med att redogöra för vilka samfällda fastigheter inom programområdet som
förvaltas av Röra-Ängs båthamns- och badsamfällighetsförening. Av dessa fastigheter bedöms en,
Röra-Äng s:7, påverkas av programförslaget. För de övriga bedöms programmet inte medföra
annan användning. Om område F.1 fortsatt är aktuellt för exploatering eller ny vägdragning är
aktuell förutsätter de att kommunen kontaktar dem för diskussion om inlösen av fastigheten.
De påtalar även att Småholmarna och vägen dit arrenderas fortlöpande av kommunen med 5 år i
sänder om inte uppsägning görs. De tolkar det inte som att Småholmarna kommer ingå i någon
kommande detaljplan, och ser heller inget behov av detta.
Yttrandet avslutas av undertecknad med en personlig kommentar om namnet Rosekasen. Den
skrivande menar att Rosekasen (eller Rosekasa’, på dialekt) är en mer riktig bedömning.
Kommentar: Kommunen delar föreningens uppfattning om vilka samfälligheter som kan
komma att beröras. Vilka samfälligheter som berörs och hur kommer tydliggöras i
detaljplaneskedet, och ko mmunen kommer då kontakta berörda samfällig hetsföreningen för
att diskuter a hur fastigheten skall hanteras.
Vad g äller Småholmar na delar kommunen den bild som föreningen beskriver o ch bekräftar
att Småholm arna inte planeras ing å i detaljplanelag t område.
Vad g äller namnet kommer det ändr as till Rosekasen.

HENÅNS VÄGFÖRENING
Yttr ande nummer 1.27
Föreningen undrar hur tillgängligheten ska lösas för de båtindustrier som finns längs Ängsvägen där
den ska höjas.
De påpekar vidare att det finns fastigheter längs Ängsvägen som idag har problem med vibrationer,
problem som antas förvärras med ökade trafikmängder. En lösning på detta efterfrågas, och en
trafikkoppling via utgård föreslås som en alternativ lösning. De bedömer dock att situationen för de
fastigheter som idag är drabbade inte kommer vara acceptabel vid utbyggnad om inte åtgärder på
vägen genomförs.
Föreningen föreslår fortsatt kontakt kring detta i planarbetet.
Kommentar: Utförandet av väghöjningen och tillgänglighet till angr änsande fastigheter
behandlas i godkänt planprogram och kommande detaljplan för Henåns centr um (norra).
Vägens höjning inte kommer innebära ett hinder fö r fastighetsäg arna längs Ängsvägen. I
detaljplanen för Henån centrum (norra) förs en dialog med båtverksamheter na för att skapa
en lösning som fungerar fö r berörda par ter.
Enligt ansv ariga konsulter för den geotekniska utredningen för planprogrammet för Henån
centr um bedöms trafiken inte påverka risken för skr ed längs med bäcken. Fråg an kommer
att beaktas i kommande detaljplanering av Henån norra, men bedöms inte utg öra ett hinder
för utbyggnaden av Dalby .
Ny byggnation i Dalby för eslås v ara tillg änglig via Ängsberget men också via Utgår d, för
att fördela den ökade tr afiken på fler v ägar än Ängsvägen.
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Kommunen avser ha dialog med väg föreningen i kom mande detaljplanering.

KÄNDA SAKÄGARE
RÖRA-LUNDEN 1:16
Yttr ande nummer 1.3
Trafikförsörjning av programområdet
Undertecknad undrar hur trafikförsörjningen av den planerade bebyggelsen kommer att se ut.
Undertecknad påtalar även att Dalbyvägen i nuläget är hårt belastad samt att det finns problem med
vibrationer i vägen mellan Henåns hamntorg och chikanen på Ängsvägen.
Kommentar: Majoriteten av områdets trafikrörelser bedöms gå via Ängsvägen till och fr ån
Henån centrum och väg 160. Kopplingen via Ängsberget och Rosenkasev ägen bedöms fungera
avlastande då en del av tr afikanterna från område Rosekasen bedöms välja denna väg
istället. Ett mindre antal trafikrörelser bedöms gå via Dalbyvägen.
Åtgärder i form av utbygg nad av GC-väg längs Ängsvägen föreslås i programm et, vilket
förbättrar fr amkomligheten.
Enligt ansv ariga konsulter för den geotekniska utredningen för planprogrammet för Henån
centr um bedöms trafiken inte påverka risken för skr ed längs med bäcken. Fråg an kommer
att beaktas i kommande detaljplanering av Henån norra, men bedöms inte utg öra ett hinder
för utbyggnaden av Dalby .

RÖRA-ÄNG 1:2 & RÖRA-ÄNG 1:225
Yttr ande nummer 1.7
Allmänt
De skrivande ställer sig negativa till den omfattande exploateringen i sitt närområde. De påpekar att
även om kommunen vill förtäta i attraktiva lägen så är det viktigt för den att hänsyn för de redan
boende visas och att utbyggnaden inte orsakar för stor skada på deras fastighet. De menar att
nybyggnationen främst bör ske på Ängsberget då de anser att det har mindre påverkan på befintliga
bostäder och Dalby som helhet.
Kommentar: Att planera för ett stort antal bostäder i detta tätortsnära läge har krävt
avvägning ar mellan olika intressen. Bostadsutbyggnaden i Dalby bedöms var a av stort
allm änt intresse. Omfattningen av utbyggnaden på berget begr änsas av topogr afi och
landskapsbild och i dalg ången begränsas utbredning en av behovet att bevar a jordbr uksmark.
Kommunen har gjort en av vägning mellan dessa intressen som återspeg las i programförslaget.
Se även ofta förekommande synpunkter på sidan 3.
Buller
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Undertecknande efterfrågar att en bullerutredning görs vad gäller det ljud som tillkommer med ny
bebyggelse trafik och den föreslagna förskolan. De påtalar de kvaliteter som finns i Dalby i form av
tystnad och ostörd naturmiljö, avgränsat från övriga Henåns trafik och ljud, samt akustiken mellan
dalgångens sidor. De menar att ljudmiljön i Dalby kommer att påverkas avsevärt och beklagar att
tystnaden som kvalitet för både boende och besökare hotas att försvinna. De framför att detta bör
beaktas i kommande detaljplanering.
Kommentar: Se o fta förekommande synpunkter på sidan 3.
Trafik
De skrivande ställer sig kritiska till samrådsförslagets vägdragning, ny väg parallellt med den
befintliga, cirka 50 meter ut i dalgången. Undertecknande föreslår att vägen bör dras tvärs över
dalgången från kurvan på Ängsvägen rakt fram mot norra delen av Stabergsvägen. Som argument
framför att det blir en kortare ny vägdragning, att två T-korsningar undviks samt att det innebär
mindre olägenhet för den egna fastigheten.
De menar också att vägen upp på Ängsberget bör dras via område 1.3 Högelid. De påtalar att
omfattande sprängning krävs vid anläggande av vägen och att närliggande hus bör besiktigas
grundligt innan arbetet påbörjas.
Kommentar: Eftersom merparten av bostäderna kom mer att placer as på längs dalgångens
östra sida och på Ängsber get är en ny väg drag ning enligt yttr andet ov an inte ändamålsenligt
för projektet. Östr a sidan av dalen planer as dessutom att byggas ut först. Utö ver detta
skulle den föreslag na väg dragningen innebär a ett stö rre intrång på strandsky ddet och hög a
naturvär den nära str anden. Ängsv ägen föreslås istället behållas i befintlig t läge och breddas
för god fr amkomlighet och för att göra plats för gång- och cykelbana.
Område F.1
De skrivande är starkt emot exploateringen inom område F.1. De menar att exploateringen är
alltför hög och orsakar för stor skada på deras fastighet, både i form av olägenhet och ekonomisk
skada. De påtalar också att de planerar att överklaga kommande detaljplan om den föreslår
byggnation enligt programsamrådsförslaget.
De ställer sig kritiska mot vägdragningar på alla sidor om bostaden och menar att byggnation inom
F.1 riskerar att blockera mer än hälften av deras utsikt, vilket de menar att kommunen bör beakta.
Vidare skriver de att de kan acceptera byggnation av förskola om den förläggs mot bergväggen och
att den del av området som ligger i deras siktlinje mot havet förses med prickmark. De menar att
ytan riskerar att bli överexploaterad och att endast förskola bör förläggas där.
Kommentar: Utifr ån en sammanvägd bedömning av synpunkter i samrådet och ytterlig are
behovsanalys av lokaliser ing av förskola har kommunen v alt att stryka byggnation inom
område F.1 ur program handlingen. Området föreslås fortsatt anv ändas för odling.
Övrigt
Undertecknande påtalar att det idag inte finns någon gatubelysning i Dalby och att en utbyggnad av
belysning skulle innebära förändring av områdets karaktär, olägenhet för kringboende och påverkan
på djur- och naturliv.
Vidare framförs ett önskemål fastigheterna Röra-äng 1:225 och Röra-äng 1:2 inkluderas i detaljplan
och regleras som kvartersmark för bostadsändamål. Detta önskemål grundas i viljan att i framtiden
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kunna uppföra fler enbostadshus inom fastigheten för att möjliggöra generationsboende. De
föreslår att fastigheten pekas ut i programmet som ”privat fastighet, möjlig bostadsutveckling”
De skrivande framför en önskan om att vägar och samfälligheter som inte används idag upplöses
och regleras in till närliggande fastigheter. Särskilt påtalas Röra-Äng s:7 som skiljer de båda
fastigheterna åt. De önskar också ett servitut som möjliggör tillfart till deras fastighet från nordost.
Kommentar: Utbyggnad av gatubelysning bedöms ha viss påverkan på upplevelsen för
när boende såväl som på naturmiljön. I relation till den stora m äng den tätor tsnär a bostäder
bedöms dock omgivningspåverkan bli mindre än i ett scenario där samma antal bostäder
sprids på landsbygden. En sammanhållen bebyggelse med effektiv mar kanvändning ger större
ostörda naturområden för växt- och djurliv sett till kommunen som helhet. Med ny
gatubelysning kan man idag välja lösning ar med mindre omgivningspåverkan såsom
ljusföroreningar och bländning jämfört med ko nventionell g atubelysning.
Kommunens fr amtida exploatering påverkar inte förutsättning arna att utveckla den eg na
fastigheten. Däremot omfattas en stor del av det område som åsyftas av str andskydd och
förslag på bygg nation kom mer att prövas mot strandskyddslagstiftningen, antingen i bygg lov
eller detaljplan. Enstaka bostäder är i regel inget skäl till dispens/upphävande av
strandsky dd. En mindre del av fastigheten ligger utanför str andsky ddat område. I
uppstartsskedet finns möjlighet att undersöka om de delar som ligger utanför strandskydd
kan ing å i detaljplanen, eller om mindr e tillägg enklast görs via bygglov. Om fastig heten
ingår i planen förv äntas fastig hetsägaren bekosta sin del i fr amtag andet av planen, i det fall
man gynnas av den (exempelvis genom utökad byggrätt).
Hanter ing av samfällig heter kommer att utredas v idare i detaljplaneskedet. I regel bekostas
fastighetsr ättslig a åtgär der av den part som gynnas av åtgär den. Önskan om servitut noter as
och dialog kan för as i sam band med detaljplanear betet.

DALBY 1:5
Yttr ande nummer 1.8
Ljudmiljö
I yttrandet uppmärksammas kommunen på den behagliga ljudnivån som finns i Dalby, och
undertecknande uttrycker oro för att detta kommer påverkas negativt av den föreslagna
byggnationen. De konstaterar att det kommer bli mer buller från trafik och andra aktiviteter och
menar att planförslaget borde behandla denna fråga då det i nuläget är en boendekvalitet. De
framför ett önskemål om att ljudnivån inte ska försämras och att denna fråga prioriteras i
kommande planarbete med utredning, detaljerad beskrivning av förväntad förändring samt hänsyn i
utformning av ny byggnation.
Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3.
Anpassning till Kulturmiljö
Undertecknande understryker att det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig
kulturhistorisk miljö och landskapsbild och att den nya bebyggelsen efterliknar och smälter samman
med befintlig bebyggelse. De ställer sig kritiska till att inga av referensbilderna i programmet visar
”vita typiska Bohuslänska byggnader” som de menar karaktäriserar Dalby idag, och menar att
flertalet av de nya husen bör vara vita och likna traditionell bohuslänsk stil. De invänder även mot
att byggnaderna på Rosekasen föreslås ges ett mindre traditionellt uttryck och anpassas mer till
terrängen. Bostadsområdet i Svängen lyfts fram som ett positivt exempel.
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Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3.
Djurhållning
Undertecknande undrar även hur förutsättningarna för djurhållning (främst häst) kommer bli för
närliggande fastigheter. De önskar att frågan utreds i det fortsatta planarbetet.
Kommentar: Inom detaljplaner at område kr ävs tillstånd fr ån byggnadsnämnden för viss
djurhållning, exempelvis häst. Detaljplanerna kommer främst att omfatta ny byggnationen,
och huvuddelen av de befintliga fastig heter na i Dalby kommer fortsatt var a utanför
detaljplaner at område.
Kommunen har idag ing a r iktlinjer för hästar i planeringen. I detaljplaneskedet kan
Boverkets vägledning från 2011 för planering för och invid djurhållning anv ändas. Där
konstateras att ett skyddsavstånd mellan bostäder och hästanlägg ningar kr ävs, men att
avståndet kan v arier a kr aftigt beroende på lokala fö rutsättning ar. Det är också stor
skillnad på enstaka hästar hos privatperso ner och större verksamheter med djurhållning .
Dalby är idag ett jordbruksområde och kommunens ambition är att dessa verksamheter ska
kunna fortgå även efter byggnation av bostäder. Med tanke på framtida när het till bostäder
så bedöms inte nyanläggning av mer storskalig djurhållning med stor omgivningspåverkan
lämplig.

DALBY 1:11 & DALBY 1:15
Yttr ande nummer 1.16
Båtplats
Undertecknad vill som delägare i samfälligheten Dalby s:6 ha garanti för att även i fortsättningen
kunna ha sin båtplats kvar oberoende av eventuell utbyggnad av hamnen och vem som kommer att
driva den.
Kommentar: Eftersom hamnen idag är i priv at drift har kommunen inte rådig het över hur
båtplatser fördelas. Då ko mmunen inte har några intentio ner att överta driften av hamnen,
kommer den för bli i priv at drift.

HENÅN 1:364
Yttr ande nummer 1.18
Lokalgata som ansluter Rosekasvägen
De skrivande föreslår att anslutningen till Rosekasvägen utgår och att all trafik från område
Rosekasen går via dalen. Argumenten som framförs är att det är dålig sikt i korsningen
Rosenkasevägen/Bråtenvägen, att korsningen Bråtenvägen/Röravägen är farlig samt att deras
bostad riskerar att störas visuellt och av buller.
Kommentar: Kommunen har förståelse för att en ökad trafikmängd kan upplevas som
störande för närboende. Genom att ansluta området till Henån centrum på fler a olika
ställen fördelas trafikrörelserna mer jämt och, utöver att närheten till olika m ålpunkter
förbättras, minskar olägenheten för fastighetsäg are längs respektive tr afikkoppling . Enlig t
en kompletter ande tr afikutredning (Sigma 2020) beräknas tr afiken på Rosekasvägen under
högst belastade timme var a cirka 20 fordon. Detta är en signifikant ökning men
Rosekasvägen förblir en m ycket lågtrafiker ad gata. Vad g äller väg bredd och
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korsningsutformning bedöms kapaciteten var a tillr äcklig för denna ökade trafikbelastning.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att den påverkan som en ny vägkoppling v ia
Rosekasevägen får på när liggande hus i form av stör ning ar bör anses v ara acceptabel.
Området Rosekasen
Undertecknande påtalar att de inte vill ha hus med insyn mot deras fastighet då de vill ha ett privat
område kring sin veranda. De ser grannar bakom bergspartier i söder och öster som mer
acceptabelt. De önskar att hus inte uppförs högre än två våningar och inte på högre marknivå än
+70 meter över havet nära deras fastighet. De vill gärna att träd i anslutning till deras fastighet
sparas.
De skrivande förespråkar användande av grånad träfasad samt sedumtak för närliggande
bebyggelse, utifrån dess ekologiska och estetiska kvaliteter.
Kommentar: Önskemål kr ing minimerad insyn och bevarande av naturmark och tr äd nära
huset noter as. I kommande detaljplanear bete kommer ny bebyggelse att placeras med
ambitionen att bevar a den utsikt och upplevelse av o stördhet som finns på Äng sberget idag
till stor del. Kommunen är skyldig att ta tillvar a såv äl enskilda och allmänna intressen och
detta kommer ligg a till gr und för de avvägning ar so m görs i kommande planer ing.
Planprogrammet har inte den detaljeringsniv ån att det behandlar exakta placeringar , höjder
och mater ialval för bebygg elsen inom område Rosekasen, men önskemålen noter as inför
kommande planläggning . I detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det finnas
möjlighet att yttr a sig på ett i detta avseende tydligar e utarbetat förslag.

RÖRA-LUNDEN 1:20
Yttr ande nummer 1.20
Hamnområde i anslutning till Röra-Lunden 1:20
Undertecknad påtalar att de använder stranden på deras fastighet för att ha sin båt samt bada ostört
vid. Hen påtalar att vattendjupet bör vara otillräckligt nära strandlinjen utanför Röra-Lunden 1:20,
vilket gör platsen olämplig för hamnanläggning annat än en längre ut från land.
Den skrivande ställer sig kritisk till anläggande av hamn inom det i samrådsförslaget utpekade
området, främst för att det innebär att fastigheten blir mindre avskild och att möjligheten att
utnyttja stranden försvinner, men också på grund av vattendjupet som beskrivits ovan.
Kommentar: Noter as. Pro gramsamrådet är ett tillfälle att inhämta synpunkter på förslaget
från berör da fastig hetsägare. En åtgär d som att utveckla båtplatser är var ken önskvärd
eller möjlig att genomföra utan fastighetsäg arens medgivande. Utveckling av båtplatser
kommer inte att ing å i ko mmande detaljplaner ut kommer i sådana fall att pr övas som ett
eget ärende.
Ytter ligare undersökning av vattenområdet skulle behöva genomför as för att av göra
lämpligheten att utöka båtplatser.
Parkering vid hamnområdet
Den skrivande konstaterar att parkeringsplatsen vid båthamnen kommer att behöva utökas
ordentligt om båtplatserna skall utökas, samt att det finns liten yta att göra detta på.
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Kommentar: Kommunen delar bedömningen att par keringsytan inte kan utökas mer än
marginellt. En utredning av belägg ningen på nuvar ande parkering samt en bedömning av det
framtida behovet kr ävs om förslaget om fler båtplatser utreds vidare . T änkta användare av
båtham nen är framför allt boende i närområdet, utan behov av bil.
Trafik
Undertecknad påtalar att trafiken kommer att öka väsentligt, både mot Henån centrum och längs
Dalbyvägen mot Bön, och menar att den senare inte är dimensionerad för utökad trafik.
Kommentar: Då Henån centrum, skola och bussterm inal samt väg 160 bedöms vara
huvudsaklig a målpunkter bedöms merparten av trafiken gå via Ängsv ägen, men även via
Ängsberget. Er forder lig a förbättring ar av Ängsv ägen kommer att behöva ske i samband med
utbygg nad av Dalby .
Trafiken på Dalbyv ägen mot Utgår d kommer sanno likt att öka något. Detta gäller fr ämst
vid utbygg nad av västr a delen. Vid detaljplanering av västra delen av dagen ko mmer
eventuellt behov av åtg ärder på Dalbyv ägen mot Utgård utredas. Ett mindre antal
trafikrörelser i denna r iktning kommer även generer as av utbyggnaden av östr a delen av
Dalby men bedöms inte påverka fr amkomligheten negativt.

DALBY 1:29
Yttr ande nummer 1.21
Utsikt
Undertecknande refererar till samrådsmötet där de menar att kommunen framfört att ny bebyggelse
inte kommer att skymma utsikten för ett befintligt hus. Även ett citat från programmet lyfts upp:
"Den nya bebyggelsen ska anpassas så att befintlig bebyggelses utsiktsmöjligheter i möjligaste mån bevaras".
Vidare beskrivs och illustreras de föreslagna ytorna för framtida bebyggelse (1.3 Högelid) riskerar
att påverka fastigheten Dalby 1:29 kraftigt.
De skrivande undrar vad den planerade bebyggelsen innebär för konsekvenser för fastigheten samt
vad som menades med uttalandet kring utsikt på samrådsmötet.
De ställer sig också frågande kring hur 30-40 bostäder inom 1.3 Högelid ska kunna uppföras utan en
alltför negativ påverkan på utsikten från deras fastighet samt om man kan kvantifiera utsikt i form
med hjälp av synfältsvinklar. ¨
Slutligen ifrågasätts vilket antal bostäder som föreslås och om kommunen kan reglera detta. Även
parkeringsfrågan lyfts, där de skrivande ifrågasätter hur parkeringsbehovet för det föreslagna antalet
bostäder ska kunna lösas inom 1.3 Högelid.
Kommentar: Det uttalande från samrådsmötet som undertecknad referer ar är taget ur ett
svar på en fr åga kring hö jder på bostäder na på i området Rosekasen, som ställdes av en av
de boende på Ängsberget. Detta gällde i ett område som är starkt kuper at där den befintlig a
bebyggelsen ligger högre än planer ad ny bebyggelse v arpå utsikten inte påverkas i någon
större utsträckning. Tyvär r kommer utsikten i de flackare delarna av planområdet påverkas
i större utstr äckning . Dock gäller det som citeras ur planprogrammet att bebyggelsen
kommer att utformas med ambition att bev ara utsikt från befintlig bebyggelse i så stor
utstr äckning som möjligt.
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Den yta som är gulm arker ad i planprogrammet är de områden som huv udsaklig en föreslås
bli kvarter smark i en kommande detaljplan. Det betyder inte att byggnad kommer att
uppföras på hela området. I detaljplanen kommer by ggnaders placeringar och höjder
definier as ytterlig are vilket kommer ge större möjlig heter att samråda med boende kring
frågor som utsikt. I särskilt känslig a lägen kan 3D-modeller och volymstudier anv ändas för
att illustrer a hur utblickar blir fr ån befintlig a fastigheter. Berör da fastig hetsägare kommer
att få chans att yttr a sig på detaljplaneförslaget i samråd och granskningsskedet av
detaljplanen.
Kommunen har förståelse för att exploater ing när a den egna fastigheten skapar oro och att
fastighetsägare är måna o m befintliga boendekv aliteter. Ambitionen är att i samråd med de
boende hitta en avv ägning mellan det allmänna intr esset av bostadsförsörjning och effektiv
markanv ändning och de enskilda fastighetsäg arnas intressen.
Vad g äller kvantifier ing av synvinklar föreslås istället att för a dialog kring
perspektivbilder och digitala modeller för att illustrera för ändringar av utsikt.
Vad g äller exploateringsgr ad och parkeringsmöjligheter inom 1.3 Högelid, Se o fta
förkommande sy npunkter på sidan 3.
Dagvatten
De skrivande upplyser kommunen om att stora mängder regnvatten rinner från Ängsberget och
vidare ner i ett dike över 1.3 Högelid samt att området idag är mycket blött och tidigare använts som
lertäkt. De frågar hur vattenmängderna ska hanteras vid kommande byggnation samt vad som
händer om den egna fastigheten skulle drabbas av dränageproblem till följd av nybyggnationen.
Kommentar: En gata/VA-utredning kommer att tas fram inom ramen för kom mande
detaljplan som säkerställer att dagvatten inom de ny byggda områdena tas om hand på ett
korrekt sätt. Grundregeln är att dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten och
ledas in i dagvattensystem en, därmed tillåts inte att befintliga fastig heter belastas med
ökade dagv attenflöden.
Kulturmiljö
Undertecknande beskriver att det finns ett tjugotal hus äldre hus i lokal traditionell byggnadsstil i
Dalby, varav den egna byggnaden, som renoverats i ursprunglig stil, är en.
De lyfter att bebyggelsen på 1:3 Högelid föreslås ges ett mer modernt uttryck och ifrågasätter att
det i programmet beskrivs ligga frånskilt från övrig bebyggelse. De frågar hur kommunen definierar
frånskilt, i meter, samt hur den nya bebyggelsen kommer relatera till den befintliga äldre byggnad
som finns inom Dalby 1:29.
Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3. Att något upplevs avskilt är en
kvalitativ bedömning som inte kan kvantifier as i meter. Det avser fr ämst den högre delen av
området, vilket förty dlig ats i programhandlingen.
Planprogrammet har inte den detaljeringsniv ån att det behandlar exakta placeringar , höjder
och mater ialval för bebygg elsen, men önskemålen noteras inför kommande planläggning. I
detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det finnas möjlighet att yttra sig på
ett i detta avseende tydligare utarbetat förslag.
Ljudmiljö
De skrivande beskriver den nuvarande ljudmiljön i Dalby där ljud studsar mott dalgångens sidor
och sprids inom området. De menar att den ljuddämpande växtlighet som idag finns i dalen inte har
effekt då bergssidorna är högre. Vidare undrar de om det kommer göras studier av akustiska
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förhållanden i Dalby samt hur byggnationen på 1.3 Högelid ska utformas med tanke på att
topografin påminner om en amfiteater.
Kommentar: Se o fta förko mmande sy npunkter på sidan 3.
Tillköp av mark
Undertecknande undrar om de har möjlighet att köpa till mark närmast sin fastighet för att säkra att
denna yta inte bebyggs på ett sådant sätt att det skymmer utsikt och skapar insynsproblematik. De
framför att detta även skulle möjliggöra en önskan om att bygga till det befintliga bostadshuset. De
undrar därför både om de har möjlighet att köpa till mark för att öka avståndet från befintligt hus
till tomtgräns samt om det finns möjlighet att köpa till mark för ett nytt helårsboende i anslutning
till Dalby 1:29.
Kommentar: I dagsläget är det inte aktuellt för kom munen att sälja mark inom
programområdet. Om det under påg ående planarbete visar sig att mar ken kan säljas utan
begränsa förutsättningarna för planer ingen av marken kommer kommunen att ta kontakt
med fastig hetsäg ar na.

DALBY 1:66
Yttr ande nummer 1.22
Natur och kulturmiljö
De skrivande framför att de i grunden är positiva till planerad byggnation av Dalby och de
infrastruktursatsningar som medföljer.
De undertecknande beskriver att de naturvärden som de upplever i området idag med ett rikt
djurliv. De ställer sig kritiska till exploateringens omfattning och menar att det innebär för stor
påverkan på naturmiljön, både under byggtiden och efter färdigställande. De nämner särskilt trafik
buller och utsläpp som faktorer som påverkar närmiljön negativt.
Vidare menar de skrivande att de byggnader som de upplever som moderna och urbana är
främmande i Dalby och emotsätter sig denna inriktning. De menar att de intentioner att förtäta
med hänsyn till platsen som beskrivs i programmet inte återspeglas i förslaget.
Kommentar: För synpunkter kring natur och kultur miljö samt buller, se ofta förekommande
synpunkter på sidan 3. Ko mmunen hoppas att intentionerna kring bebyggelsens utformning i
relation till platsen blir ty dlig are i detaljplaneförslag et, då höjder, utseende, och placering
kommer vara mer definier ade. I detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det
finnas möjlig het att yttr a sig på ett i detta avseende tydlig are utarbetat förslag.
Hög exploateringsgrad
De anser tycker att exploateringsgraden inom Högelid 1:3 är för hög med avseende på närheten till
befintliga fastigheter. De påpekar även att parkeringsbehovet kommer vara stort och ifrågasätter
om det kommer kunna tillgodoses inom området. De skrivande föreslår att ytan inte bebyggs utan
istället används för rekreation och odling.
Kommentar: Se o fta förekommande synpunkter på sidan 3.
Planens påverkan på Dalby 1:66
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De skrivande riktar skarp kritik mot den föreslagna bebyggelsen i närhet till deras fastighet. De
påpekar att de tidigare haft konversation med kommunen om tillköp av mark i anslutning till sin
fastighet för komplettera sitt fritidsboende med en byggnad med helårsstandard.
De ifrågasätter varför detta önskemål inte har beaktats i programförslaget, och menar att
kommunen brustit i sin kommunikation angående detta. Undertecknande ser negativt på att deras
möjligheter köpa till mark för att bygga till försvinner om det planeras för andra bostäder strax
utanför deras fastighet.
Kommentar: I dagsläget är det inte aktuellt för kom munen att sälja mark inom
programområdet. Om det under påg ående planarbete visar sig att mar ken kan säljas utan
begränsa förutsättningarna för planer ingen av marken kommer kommunen att ta kontakt
med fastig hetsäg ar na. Dialog kring detta ärende har förts med planhandläggar e och
förhoppningen är att sakägarna upplever att förutsättningar na tydliggjorts.

DALBY 1:71
Yttr ande nummer 1.24
Den skrivande påtalar att det inte finns intresse av att bygga ut fastigheten i enlighet med
programförslaget, men inte har invändningar mot att hur det behandlats i planprogrammet. Vidare
uppmärksammas kommunen på att intresset för att ansluta kommunalt vatten och avlopp är stort.
Hen undrar också om bygglov för tillbyggnad av befintligt hus bör inkluderas i programmet eller
om det kan skötas enbart med bygglovsansökan.
Kommentar: Omr åde B .1 kommer att utgå i det reviderade programförslaget, då dess
inverkan på landskapsbilden och ianspr åktagandet av jor dbr uksmark bedöms väga ty ngre
än exploater ingsintresset. Intresse för att ansluta v atten och avlopp noteras, i samband med
utbygg nad av etapp ett ko mmer anslutningspunkt till kommunalt VA flyttas närmare
Dalby 1:71. Tillbygg nad av befintlig t hus behöver inte inkluderas i planprogrammet utan
kan hanter as genom bygglo v.

DALBY 1:12
Yttr ande nummer 1.25
Skrivande föreslår att vägen bör dras tvärs över dalgången från kurvan på Ängsvägen rakt fram mot
norra delen av Stabergsvägen, för att förbereda utbyggnad i västra delen av dalgången. Hen menar
att strandskyddet inte bör vara problem och att samrådsförslaget vägdragning också går in på
strandskyddat område. Kommunen får också tips om att samråda med de närmast berörda
fastighetsägarna.
Kommentar: Eftersom merparten av bostäderna kom mer att placer as på längs dalgångens
östra sida och på Ängsber get är en ny väg drag ning enligt yttr andet ov an inte ändamålsenligt
för projektet. Östr a sidan av dalen planer as dessutom att byggas ut först. Utö ver detta
skulle den föreslag na väg dragningen innebär a ett stö rre intrång på strandsky ddet och hög a
naturvär den nära str anden. Ängsv ägen föreslås istället behållas i befintlig t läge och breddas
för god fr amkomlighet och för att göra plats för gång- och cykelbana.
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DALBY 1:56
Yttr ande nummer 1.26
De skrivande ställer sig positiva till planprogrammets ambitioner kring bibehållet jordbruk, sparad
åkermark i dalgångens mitt och en småskalighet som värnar befintliga kvaliteter.
Tystnad
Vidare påtalas de kvaliteter som är unika för platsen. Att hav, skog, och berg möts och att
landskapet skapar en unik avgränsad rumslighet i dalgången med en fridfull karaktär. Akustiken i
dalen beskrivs, en särskild rumsklang där ljud hörs på långt avstånd. De skrivande påtalar även att
tystnaden som finns i dalen är värdefull då den är ovanlig och att upplevelsen av den har många
positiva effekter dem som vistas där.
Undertecknande menar att bevarandet av tystnaden är det viktigaste i utvecklingen av Dalby, både
för nuvarande och framtida boende. Det som åsyftas är inte tillfälliga ljud från människor och trafik
utan bakgrundsljud som VVS-anläggningar. De föreslår att kommunen ska inkludera detta som
kriterier i markanvisningar. De menar också att med den exploatering som föreslås inom område
1.3 Högelid, så kommer störningen från anläggningar vara påtaglig.
Kommentar: Ang ående ljud och exploater ingsgr ad, se ofta förekommande synpunkter på
sidan 3.
Natur och landskap
Vidare framförs önskemålet om att bebyggelsen utformas med varsamhet om områdets nuvarande
kvaliteter, samt att bebyggelsen inte blir alltför tät, i synnerhet nära åkermarken.
Vidare framförs att området mellan Dalby och den gamla skidbacken i Lundens industriområde är
igenväxt och borde återställas till ängsmark och välskött skog. Detta förslag omfattar även området
upp mot Ängsberget.
Kommentar: I planprogrammet beskrivs intentio nen att låta den tätare bebygg elsen förlägg as
främst på bergssidor na och låta bebyggelsen i Dalg ången var a mer öppen och småskalig och
bevar a karaktären av åker- och ängsmarken kring husen. Mer konkreta fr ågor kring
byggnaders placer ing och höjder utreds i detaljplaneskedet och sakäg are uppmuntras att var a
delaktig a i samrådet och g e synpunkter när förslag är utarbetade. Synpunkter kring skötsel
av grönytor utanför programområdet har vidarebefordrats till Mark- och
explo ateringsenheten.
Bebyggelse och kulturmiljö
De skrivande uppmuntrar till byggande med hållbarhetsprofil exempelvis byggemenskaper och
andra sociala byggformer, ekobyar samt möjligheter till odling. De ställer sig positiva till
gestaltningsexemplen i programmet, särskilt till användandet av trä, men även modern utformning
och slamfärg lyfts fram.
De lyfter också att hänsyn bör tas till fastighet Dalby 1:29 vid placering av ny bebyggelse.
Kommentar: Att tillskapa byggrätter för bygg- eller bogemenskaper är en am bition som
fortsätter in i markanvisning och detaljplan. Hållbara lösning ar av olika slag kommer
vägas in i bedömningen av förslag i kommande m arkanvisning.
Planprogrammet har inte den detaljeringsniv ån att det behandlar exakta placeringar , höjder
och mater ialval för bebygg elsen, men önskemålen noteras inför kommande planläggning. I
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detaljplanens samråds- och granskningsskeden kommer det finnas möjlighet att yttra sig på
ett i detta avseende tydligare utarbetat förslag.
Trafik
Undertecknande påpekar att de har servitut för parkering på Dalby 1:24, framför Dalby 1:24, och
att de gärna har dialog kring frågan i detaljplanearbetet.
De föreslår att gång- och cykelväg tillskapas över skidbacken till Lundens industriområde och
vidare mot skolan och samhället.
Kommentar: Fråg an om servitut kommer hanteras i kommande detaljplanear bete.
Gällande gång- och cykelbana över skidbacken bedö ms detta var a ett för stort ingrepp i
natur och en för stor kostnad för kommunen i relation till nyttan. Föreslagna gång- och
cykelväg ar via Ängsberget och Ängsvägen bedöms ge större nytta i relatio n till kostnaderna.
Fortsatt dialog
De skrivande hoppas på fortsatt dialog med sakägarna i det fortsatta planarbetet, och vill bidra med
kunskaper om området, såsom upplysningar om dagvattenflöden kring fastigheten.
Kommentar: Kommunen ser gärna att sakägar na aktivt deltar i detaljplaneskedet, och är
positiv a till alla synpunkter som inkommit i programsamrådet. Kommunen kan komma att
ta kontakt kring fr ågor so m rör specifika fastig heter och sakäg are är alltid välkomna att
höra av sig till handlägg ar en med frågor och sy npunkter.

RÖRA-ÄNG 1:10
Yttr ande nummer 1.28
Undertecknande inleder med att skriva att de i stort är positiva till utvecklingen i Dalby men att de
har ett flertal synpunkter och invändningar.
Område F.1
De skrivande ställer sig kritiska till samrådsförslagets område F.1. De menar att en förskola vid den
placeringen skulle innebära störning för deras fastighet, både på grund av ökad trafik kring
förskolan och för att det kan bli en samlingsplats för barn och ungdomar på kvällar och helger. De
framför att även om en placering enligt förslaget minskar bullernivåerna i området som helhet
innebär det en ökning för fastighet Röra-Äng 1:10.
De menar att förskolan inte bör ingå i området över huvud taget då det inte är en lämplig placering
och kommunen har avfärdat övriga placeringar inom programområdet och menar att avståndet till
Henån inte är större än att förskola kan förläggas där istället.
De påtalar även att kommunen föreslår byggnation av förskola inom strandskydd och anser att
detta är motsägelsefullt då kommunen under ett möte framför att det sannolikt inte finns
dispensskäl för fastighetsägarnas önskemål att bygga på den egna fastigheten.
Kommentar: Omr åde F .1 utgår i den revider ade programhandlingen.
Vad som kr ävs för dispens från/upphävande av strandsky dd är r eglerat av 7 kap. 18 c–d §
i miljö balken. Det innebär att str andskyddet endast kan upphäv as för dessa särskilda skäl,
och bedömningen blir där med olika för o lika ty per av bebyggelse.
29

Övriga synpunkter
Undertecknande föreslår att vägen bör dras tvärs över dalgången från kurvan på Ängsvägen rakt
fram mot norra delen av Stabergsvägen.
Generellt är de oroade över bullernivåerna i området, i form av ökad trafik till följd av nya bostäder
och under byggtiden.
Den yta som i programförslaget utpekas som lek och rekreationsyta ingår i fastighet Röra-Äng 1:10.
Fastighetsägarna konstaterar att de inte kan ta ställning till förslaget då de väntar på svar i en
pågående dialog med kommunen.
Kommentar: Eftersom merparten av bostäderna kom mer att placer as på längs dalgångens
östra sida och på Ängsber get är en ny väg drag ning enligt yttr andet ov an inte ändamålsenligt
för projektet. Östr a sidan av dalen planer as dessutom att byggas ut först. Utö ver detta
skulle den föreslag na väg dragningen innebär a ett stö rre intrång på strandsky ddet och hög a
naturvär den nära str anden. Ängsv ägen föreslås istället behållas i befintlig t läge och breddas
för god fr amkomlighet och för att göra plats för gång- och cykelbana.
Om buller , se ofta föreko mmande sy npunkter på sidan 3.
Kommunen delar synen att vidare diskussion behöver föras kr ing lek- och rekr eationsytan
som föreslås inom Röra-Äng 1:10. Fråg an föreslås utredas vidare i detaljplaneskedet.
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Planprogram f ör

DALBY
Del av Henån
KS/2016:1552
Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 27 maj 2021 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

LOKALISERINGSPRÖVNING
Ianspråktagande av jordbruksmark

1

PRÖVNING AV IANSPRÅKSTAGANDE AV JORDBRUKSMARK
Jordbruksmark är viktig att bevara för att säkerställa framtida möjlighet till matproduktion och
skyddas i Miljöbalken. Enligt 3 kap 4 § (MB 3:4)i miljöbalken gäller att: “Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Inom programområdet finns cirka 23 ha jordbruksmark. Merparten av bostadsbebyggelsen planeras
koncentrerat längs dalgångens kanter, med majoriteten i mer kuperat landskap, för att bevara den
största delen av jordbruksmarken. Bostadsbyggande möjliggörs på cirka 4 ha jordbruksmark. Inom
kvartersmark kommer odlingsmöjligheter för de boende tillskapas. Delar av den ianspråktagna ytan
kommer därför i mindre skala kunna användas för odling.

JORDBRUKSMARKEN SOM ALLMÄNT INTRESSE
Största delen av marken används idag till spannmålsproduktion och vallproduktion, men även
grönsaksodling och bete utgör en del av användningen. I och med att åkermark ianspråktas för
bostadsbyggande så minskar kommunens totala åkerareal och därmed förutsättningar för
livsmedelsförsörjning. I översiktsplanen har kommunen pekat ut vilka områden som bedöms som
särskilt värdefulla.

2

VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE
Exploateringen enligt programförslaget måste utgöra ett väsentligt samhällsintresse för att det
berörda området ska kunna tas i anspråk.
Inom Orust kommun finns ett underskott på bostäder, och detta är även prognosen för de
kommande tre åren enligt Boverkets bostadsförsörjningsenkät.
I kommunens översiktsplan från 2009 är Dalby utpekat som område för bostadsutbyggnad. I
kommunens bostadsörjningsprogram från 2016 konstateras att kommunens planberedskap behöver
stärkas för att kunna klara av framtida bostadsförsörjning. Stärkt planberedskap i Henån som
centralort ges i bostadsförsörjningsprogrammet högsta prioritet av kommunens planuppdrag.
Kommunen menar med stöd i bostadsförsörjningsprogrammet att de 200-250 bostäder som
planeras i Dalby är centralt för kommunens bostadsförsörjning och därmed att betrakta som ett
angeläget allmänt intresse.

3

4

LOKALISERINGSPRÖVNING
Alternativ A -Nävrekärr
Område A består av jordbruksmark, idrottsanläggningar och en del av ett större sammanhängande
skogsområde. Skogsområdet är utpekat i översiktsplan som värdefullt naturområde för
närrekreation. Utpekat för service och allmänna ändamål i översiktsplan

Alternativ B - Högeliden
Område B är väsentligt mindre än programområdet för Dalby består till stor del av jordbruksmark.
Området avgränsas i norr av redan ianspråktagna områden för bostäder och planområde för ett
pågående planarbete som medger 60-80 bostäder. I söder avgränsas området av ett vattendrag med
strandskydd.

Alternativ C- Lövås
Delvis utpekat för bostadsändamål, övrig yta utpekad som reservområde för bostäder i kommunens
översiktsplan. Området är beläget på östra sidan om väg 160 vilket i dagsläget utgör en barriär som
skär av området från Henån centrum. För att lösa trafikförsörjning av området krävs en ny utfart på
väg 160, och förutsättningarna för att få till detta är mycket svåra. Området är kraftigt kuperat och
komplicerat att exploatera. Området har idag en splittrad ägarstruktur utan kommunalt markägande.

Sammanfattning
Alla de alternativa lokaliseringarna består idag antingen av jordbruksmark eller grönområden i olika
stor omfattning. För alternativ A bedöms ett större skogsområde i anslutning till idrottsplats och
löpspår ha stort värde för närrekreation. Förutom skogsområdet kvarstår i alternativ A enbart
åkermark. Alternativ B bedöms inte vara av tillräcklig storlek för bostadsvolymen som krävs, och
utgörs till största del av jordbruksmark. Alternativ C bedöms vara lämpligt för bostadsbyggande
längre fram i tiden, där är åkermarken mer fragmenterad och skogsmarkerna är inte lika
lättillgängliga för närrekreation. Dock gör trafiksituationen i nuläget och en splittrad ägarstruktur att
planläggning av området inte är aktuellt i närtid. Vidare utredning och långsiktig dialog med berörda
parter krävs för att projektet skall kunna genomföras utan orimliga merkostnader.
Övriga områden i kartan utgörs av redan ianspråktagen mark, strandskyddat område, områden med
värde för närrekreation och områden med otillgänglig terräng.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Enligt Plan- och bygglagen ska marken användas för det ändamål som anses vara mest lämpligt
utifrån beskaffenhet, läge och behov. I detta fall vägs intresset av att bevara jordbruksmarken mot
behovet av att anlägga nya bostäder och den samhällsnytta det innebär. Det finns ett stort behov av
att kunna genomföra projektet i närtid, för att balansera det underskott av bostäder som finns inom
kommunen. Det bedöms inte finnas någon alternativ lokalisering där detta kan uppnås där inte
likvärdig eller större mängd jordbruksmark ianspråktas.
Kommunen syftar till att uppnå en effektiv markanvändning inom de ytor som ianspråktas för att
på så sätt få en större nytta för bostadsförsörjningen inom de ytor som tas ianspråk och minska
behovet av framtida ianspråktagande av jordbruksmark.
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Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-334362
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

E-förslag om Ängås - En generationsöverskridande mötesplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anse E-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad
2021-05-20
2. Uppdra till Förvaltningen att utreda och genomföra en
generationsöverskridande mötesplats i Svanesund, Ängås.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in ett Orustförslag 2020-12-03. Vid röstningens utgång,
2021-03-23, hade förslaget fått 52 röster.
Förslagsställaren föreslår att skapa en centralt belägen, multifunktionell och
välexponerad mötesplats samband med kommunens förslag att utveckla Ängås inom
områden som idrott- och fritidsfunktioner. Ytan som åsyftas är den gamla skoltomten
mellan Färjevägen och Ängås skola. Det beskrivs generationsöverskridande mötesplats,
där allt ifrån småbarnsfamiljer hela vägen upp till de äldre och pensionärer kan vistas för
såväl sociala möten som för att utöva olika fritidsaktiviteter. Det föreslås bland annat att
sittplatser, läktare, odlingar, grillplatser, lekplats, utegym och anläggningar för
pumptrack, skateboard och kickbike uppförs.
Historik
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 76 att pröva förutsättningarna för ny
detaljplan för del av Svanesund 2:2 och Svanesund 7:13, nedan benämnt som Ängås.
Innan planarbetet inleddes 2018 undersöktes att genom ändring öka byggrätt inom
befintligt industriområde. Då nåddes ingen överenskommelse om fördelning av
plankostnader och arbetet har pausats i väntan på planprogrammets färdigställande.
Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 5 augusti 2020 att
godkänna planprogrammet för Ängås för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11§.
Samrådet pågick fram till 25 september 2020.
Rivning av skolbyggnaden på Ängås gamla skoltomt genomfördes under 2018 efter ett
beslut i Kommunfullmäktige 2017-05-11.
Nuläge
Ytan är gräs och grusbelagd. Förvaltning har fått i uppdrag att städa upp och
iordningställa ytan. Ytan är reglerad som allmänt ändamål i gällande plan.

Datum

Diarienummer

2021-05-20

KS/2020:1499

2(2)

I samrådsförslaget till planprogram föreslås en bussvändslinga inom gamla skoltomten,
för att förbättra trafiksituationen kring Ängås skola. I programsamrådet har ett flertal
synpunkter med samma inriktning som e-förslaget framförts.
Bedömning
E-förslaget bedöms vara förenligt med inriktningen på det pågående programarbetet för
Ängås. Förslaget bedöms stärka Ängåsområdets roll för idrott och fritid i Svanesund,
vilket bedöms gynna ortens utveckling. Om förslaget genomförs bör generationsparkens
innehåll planeras i dialog med lokala aktörer såsom skola och lokala föreningar.
Förvaltningens bedömning är att anläggandet av en eventuell bussvändslinga bör kunna
samordnas med genomförandet av e-förslaget, då ytan är stor nog att rymma båda. Ytan
som krävs för att anlägga slingan föreslås då undantas från anläggningen.
Följande frågor bedöms behöva utredas inom ramen för uppdraget:
 Urval av aktiviteter/anläggningar utifrån förslaget
 Vilka åtgärder som kan göras inom gällande detaljplan
 Hur förvaltningsmodellen för området bör se ut
 Hur permanent anläggningen av mötesplatsen ska vara i relation till kommunens
långsiktiga planer för ytan.
 Samordning med tidsplan och genomförande av bussvändslinga genom dialog
mellan sektor samhällsutveckling och sektor lärande.
 Budget för genomförande och drift
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20
E-förslag inklusive bilaga
Exempelskiss daterad 2021-05-25
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Planenheten
Mark- och exploateringsenheten
Sektor Lärande
Fastighetsenheten
Enhet för fritid
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Nina Hansson
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Ängås – en generationsöverskridande mötesplats
av: Mikael Brandt, boende i Svanesund

I samband med kommunens förslag att utveckla Ängås inom områden som idrott- och
fritidsfunktioner finns nu ett ypperligt tillfälle att skapa en centralt belägen och välexponerad
mötesplats som kan komma att fylla många funktioner. En mötesplats som är
generationsöverskridande, där allt ifrån småbarnsfamiljer hela vägen upp till de äldre och
pensionärer kan vistas för såväl sociala möten som för att utöva olika fritidsaktiviteter.
I en tid som denna, med en pandemi som hindrar oss från att mötas inomhus på samma sätt
som tidigare är mötesplatser utomhus viktigare än någonsin. Även om pandemin någon dag
förhoppningsvis är över så kommer behovet av sociala interaktioner och möjlighet till meningsfull
fritid kvarstå. Lägg till på detta faktumet att stillasittandet i vår vardag ökat lavinartad, både hos
unga och vuxna. Möjlighet till en plats som är tillgänglig för alla för att aktivera både sinne och
kropp kan och bör agera som en motpol till denna utveckling. Det är en fråga om folkhälsan.
Området där Ängås skola låg, som nyligen rivits och blivit uppröjd, är det enligt mig det
bästa läget för en sådan mötesplats. Den är centralt belägen och lättillgänglig, tillräckligt stor för att
inhysa och uppfylla flera olika behov och den är välexponerad från vägen vilket innebär att den inte
går att missa för förbipasserande, såväl pendlare som sommargäster. Kommunen skulle sända en
signal till dessa att frågor som social interaktion, meningsfull fritid, integration och folkhälsa står
högt upp på prioriteringslistan. Bättre reklam för en kommun är svår att få.

Vad skulle vi då mötas av när vi besöker denna plats?
Här finns gott om bänkar och sittplatser utspridda vid ett grönområde, planterad med träd och
buskar som alla bär frukt, tillsammans med ett ätbart flerårigt ört- och markskikt. I anslutning till
detta finns permanenta grillplatser för att förgylla sommarkvällarna med. Det är lätt för
människor att ta med sig fikakrogen och middagen för att dela denna utomhus. Här finns även
permanenta bord med målade schackbräden eller andra klassiska brädspel som t.ex.
backgammon.

En lekplats skapar möjligheter för barnfamiljer att mötas och umgås. Om den är nischad för Orust
och Bohuslän, byggd av naturmaterial och pekar på vår historia så sätter den en egen prägel bland
andra lekplatser. Kanske en klätterställning som liknar ett fyrton eller en skuta med lekytor både
under och över däck. Möjligheterna är många och inspirationen går att hämta i vårt närområde.

För de fysiskt aktiva finns här gott om möjligheter. Utegym är en självklarhet då träning fyller en
central del i mångas liv. Inte ska man behöva åka till Varekil eller Henån för att få sin träning
tillgodosedd. Möjligheten till det skall finnas mitt i Svanesund.
Bana för cykel och mountainbike då cyklisterna hos Svanesunds GIF växer sig allt större.
Finns varianter både av jord, betong och komposit. I anslutning till denna finns även en
skateboard- och kickbikepark, då skateboard idag 2020 är större än någonsin och kickbike är
populärt hos de yngre, inte bara i Sverige utan i hela världen. Görs den i betong av professionella
skateparkanläggare blir den praktiskt taget underhållsfri.
Med en läktare likt en amfiteater längs ena sidan finns möjligheten både för familj, vänner
och förbipasserande att beskåda aktiviteterna samtidigt som det öppnar också upp för möjligheten
att arrangera evenemang och tävlingar.

Detta är en otrolig möjlighet för kommunen att skapa en plats som många saknar i Svanesund. En
plats som skulle bidra till liv och rörelse, där aktivitet möter vila, där sociala möten frodas och nya
kontakter knyts.

Orustförslaget E-förslag
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1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
MIKAEL BRANDT
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.
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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
Ängås - En generationsöverskridande mötesplats

Beskrivning av förslaget
I samband med kommunens förslag att utveckla Ängås inom områden som idrott- och
fritidsfunktioner finns nu ett ypperligt tillfälle att skapa en centralt belägen och välexponerad
mötesplats som kan komma att fylla många funktioner. En mötesplats som är
generationsöverskridande, där allt ifrån småbarnsfamiljer hela vägen upp till de äldre och
pensionärer kan vistas för såväl sociala möten som för att utöva olika fritidsaktiviteter.
För mer information och konkreta förslag, vänligen läs bifogat dokument.

Bifoga fil
Här kan du bifoga en eller flera filer som ytterligare beskriver ditt förslag (maximalt 5 st med en
sammanlagd storlek om högst 50 mb).
A&#776;nga&#778;s - En genereationso&#776;verskridande mo&#776;tesplats.pdf (4,82
MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MIKAEL BRANDT
Person ID:
Datum: 2020-12-03 16:26
Signerad checksumma: C7949CFA8C26E6C3D825D0A6733BA88D0AE28DD0
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Kommunförvaltningen
Charlotte Brännström
telefon 0304-33 43 05
e-post: charlotte.brannstrom@orust.se

Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS/2020:1490

1(2)

Utskottet för samhällsutveckling

Beslut om samråd för planändring av detaljplan 1421-P93/6 gällande fastighet
Svanesund 3:40
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att:
Godkänna planändring för detaljplan lagakraftvunnen 1993-07-01 gällande fastighet
Svanesund 3:40
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked för fastigheten inkom 2019-03-14. Ansökan syftar till att ge
byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten samt möjliggöra avstyckning för det nya
bostadshuset. Marken är idag planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är befintlig
byggrätt fullt utbyggd och resten av fastigheten får ej bebyggas. Inom fastigheten finns
idag ett bostadshus samt två uthus. Ändringen möjliggör en förtätning av Svanesund,
befintlig VA- och väginfrastruktur är utbyggd och kan användas. 2019-06-10 beslutade
utskottet för samhällsutveckling att ge ett positivt planbesked med prioritering 3 enligt
checklista för prioritering av detaljplaner i bostadsförsörjningsprogrammet.
Syftet överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan och kommunens
översiktsplan 2009. I direkt anslutning till planområdet finns en känd fornlämning.
Planförslaget innebär att VA-ledningar kommer att dras igenom fornlämningsområdet,
vilket kräver sökning och tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen. Förvaltningen har
haft dialog med Länsstyrelsen som låtit meddela att tillstånd kan medges för ingrepp i
fornlämning.
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt
svarar mot en önskad utveckling av platsen och att planförslaget kan gå ut på samråd
enligt reglerna för begränsat standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap
18 §)
Utredning
Vid utredning för planbeskedet konstaterades att syftet med planändringen
överensstämmer med syftet för gällande detaljplan 1993-07-01, att utvecklingen
överensstämmer med kommunens översiktsplan 2009 och program för
Bostadsförsörjning 2016-06-09 samt att området ligger utanför ligger utanför
strandskyddat område.
Detaljplan 1993-07-01 (1421-P93/6) fortsätter att gälla inom planområdet exklusive för
fastighet Svanesund 3:40, som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas
tillsammans med underliggande detaljplan 1993-07-01.
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En volymstudie har tagits fram för att utreda siktförhållanden för bakomliggande
fastighet.
Planförslaget innebär att bestämmelsen som reglerar mark som ej får bebyggas minskar
vilket möjliggör uppförande av ytterligare en huvudbyggnad vid avstyckning av
fastigheten. Byggnadens omfattning regleras genom största tillåten byggnadsarea, högsta
tillåten nockhöjd och genom ett intervall för tillåten takvinkel. Byggrätten är begränsad i
sin placering för att undvika intrång på fornlämning och minimera påverkan på
havsutsikten för bakomliggande fastighet. Planförslaget innebär att byggrätt för
befintligt bostadshus inskränks i söder, också med anledning av minimera påverkan på
havsutsikt för bakomliggande fastighet. Planförslaget innebär att VA-ledningar kommer
att dras igenom fornlämningsområdet, vilket kräver sökning och tillstånd enligt 2
kap 12 § kulturmiljölagen. Länsstyrelsen som låtit meddela att tillstånd kan medges för
ingrepp i fornlämning.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt
svarar mot en önskad utveckling av platsen. Planändringsförslaget har utrett platsens
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade.
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för
begränsat standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap 18 §) vilket innebär
att planprocessen kan utesluta granskning vid skriftligt godkännande av samtliga i
samrådskretsen. Vid fallet att någon eller några i samrådskretsen inte godkänner
planändringen fortsätter planändringen enligt ett standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27, denna handling
Plankarta med beskrivning daterad 2021-05-27
Illustrationskarta daterad 2021-05-27
Gällande detaljplan, (1421-P93/6) daterad 1993-07-01
Beslutet skickas till
Planenheten

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef

PLANBESTÄMMELSER
Underliggande detaljplan Svanesunds tätort, Änghagen norra
(1421-P93/6) från 1993 gäller jämsides med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för ändring av detaljplan
Egenskapsgräns

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR
Vind får ej inredas i byggnad med suterrängvåning.
0.0

00-00

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven höjd får, där
byggnadsnämnden så prövar lämpligt, mindre takkupor uppföras.
Minsta resp. högsta taklutning i grader.

Högsta byggnadshöjd för uthus/garage är 3,0 meter.
Bygglov får inte lämnas förrän vatten- och avloppsanläggningar är utbyggda inom
aktuellt område.

BESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR
B

Bostäder

UTNYTTJANDEGRAD

B

e3

Största byggnadsarea per fastighet 250 m2

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas

fril e3 h1 o1 o2

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Högsta taklutning för uthus/garage är 27 grader.
Bef. byggnad som vid lagakraftvinnandet har från bestämmelsen avvikande takvinkel
får byggas om och till med befintlig takvinkel.
fril

Endast frilligande hus. Huvudbyggnad skall placeras minst 4,0 meter från tomtgräns.
Garage eller annan uthusbyggnad skall placeras minst 1,5 meter från tomtgräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN, 1421-P93/6

Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.

SKALA 1:5000 (A1)

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
HÖJD PÅ BYGGNADER
h1

Högsta nockhöjd är 37 meter över angivet nollplan. ( PBL 4 kap 16 § punkt 1)

UTFORMNING
o1

Lägsta takvinkel är 27 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

o2

Högsta takvinkel är 38 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

Sprängning för husbyggnation medges endast för varsam inpassning i terräng. (4 kap 10 §

PBL)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden för tillägget till planbestämmelser är 5 år från det datum planen vinner laga
kraft. (PBL 4 kap 21 §)
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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

Befintliga förhållanden

Till planändringen hör planhandlingar för underliggande detaljplan Svanesunds tätort, Änghagen norra
(1421-P93/6) som fortsätter att gälla. Denna planändring ska därför läsas tillsammans med underliggande
detaljplan (1421-P93/6).

Planområdet omfattar del av fastigheten Svanesund 3:40 som ligger vid Farlösvägen, i norra delen av
Svanesunds tätort. Fastigheten är på ca 1,2 ha, och bebyggelsen består av ett mindre bostadshus och fem
komplementbyggnader. Ägaren av fastigheten önskar möjligheten att stycka av sin fastighet samt att den
avstyckade delen medgör för en byggrätt om 250 kvm.

Syfte och huvuddrag

Enligt framtaget geotekniskt PM, utfört av Bohusgeo AB i januari 2021, bedöms släntstabiliteten vara
tillfredsställande, och risk för berg eller blocknedfall bedöms ej föreligga. Beroende på grundläggningsnivå och
grundläggningssätt kan behov finnas av att utreda byggnadsläget i ett senare skede. Mätning av markradon bör
utföras på plats i samband med grundläggning.

Planförfarande

En volymstudie har tagits fram för att utreda siktförhållanden för bakomliggande fastighet. Planförslaget är
anpassat utifrån att påverkan på havsutsikten för berörd fastighet ska bli begränsad. Detta säkerställs genom
byggrättens placering.

Änghagen norra delen"

Fornminnen
I direkt anslutning till planområdet finns en känd fornlämning. Inom fornlämningen får inte byggnader uppföras,
och vid ingrepp i fornlämningsområdet krävs sökning och tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen.

2019-06-10 lämnade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling ett positivt planbesked och gav sektor
samhällsutveckling i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (Svanesunds tätort, Änghagen norra). För området
gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1993-07-01 som för gällande byggrätt anger bostäder. Gällande
planbestämmelser reglerar markanvändningen för området till bostadsändamål i friliggande hus, med största
byggnadsarea per fastighet till 250 kvm. Byggnadshöjden regleras till 4,6 m. Bortsett från byggrättens yta samt ett
område längs med angränsande väg som regleras med kryssmark, regleras huvuddelen av planområdet med
prickmark vilket innebär att marken ej får bebyggas.

Innebörd och konsekvenser

Ansökan bedöms förenlig med kommunens översiktsplan 2009 samt gällande detaljplan då syftet är att tillskapa
byggrätt för bostadshus inom befintligt bostadsområde.

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning
- Geotekniskt PM
- Volymstudie

Siktförhållanden

Tidigare ställningstaganden

Fastigheten Svanesund 3:40 är stor i relation till omkringliggande fastigheter. Att uppföra ett nytt hus och stycka
av fastigheten bedöms möjlig med hänsyn till bebyggelsestrukturen i området.

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Illustrationskarta
- Planbeskrivning, denna handling
- Grundkarta
- Fortsatt gällande detaljplan, "Svanesunds tätort,

Geotekniska förhållanden

Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt
möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset. Syftet är även att anpassa planändringen så att påverkan på
siktförhållanden för fastighet Svanesund 3:281 mot havet begränsas. Marken är idag planlagd som kvartersmark
för bostäder, dock är befintlig byggrätt fullt utbyggd och resten av fastigheten får ej bebyggas. Inom fastigheten
finns idag ett bostadshus samt fem komplementbyggnader.

Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande vilket innebär att beslut om antagande av planändring kan
ske direkt efter samråd, förutsatt att alla i samrådskretsen har gett ett aktivt godkännande.

SAMRÅDSHANDLING

Planförslaget innebär att bestämmelsen som reglerar mark som ej får bebyggas minskar vilket möjliggör
uppförande av ytterligare en huvudbyggnad vid avstyckning av fastigheten. Byggnadens omfattning regleras
genom största tillåten byggnadsarea, högsta tillåten nockhöjd och genom ett intervall för tillåten takvinkel.
Byggrätten är begränsad i sin placering för att undvika intrång på fornlämning och minimera påverkan på
havsutsikten för bakomliggande fastighet. Planförslaget innebär att byggrätt för befintligt bostadshus inskränks i
söder, också med anledning av att minimera påverkan på havsutsikt för bakomliggande fastighet. Planförslaget
innebär att VA-ledningar kommer att dras igenom fornlämningsområdet, vilket kräver sökning och tillstånd enligt 2
kap 12 § kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har låtit meddela att tillstånd kan medges för ingrepp i fornlämning.
Planändringen medför inga kommunala kostnader.

Fastighetsrättsliga frågor
Rätt till utfart, parkering och VA bör lösas vid kommande avstyckningsförrättning. Detta servitut kan komma att
belasta fastigheten Svanesund 3:40.

Ändring av detaljplan för

Svanesunds tätort,
Änghagen norra

SKALA 1:500 (A1)

Fornlämning (skraffering) och fornlämningsområde (röd linje) samt
gräns för planändring (svart linje)

Rickard Karlsson
Chef plan, mark och exploatering

PLANKARTA

Instans
KSUS

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Antagande

KSUS
KF

upprättad 2021-05-26

UTSNITT GÄLLANDE PLAN, 1421-P93/6

Beslut
Samråd
ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Granskning

Laga kraft

Emmelie Gustavsson
Plankonsult

Upprättad med begränsat
standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) 5 kap 38 §.

Dnr: KS/2019:348
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GRUNDKARTA
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Cadritad av Emelie Göransson, AL Studio

Grundkartebeteckningar
Fastighetsgräns
Gemensamhetsanläggning
Servitut

Upplysningar
SVANESUND
2:2

Traktnamn
Registernummer

ga:1

Gemensamhetsanläggning

serv. 1421-276.1

Rättighetsbeteckning

Fastighetsskiktes akutalitet: 2021-02-15
Detaljskiktets akutalitet: 2021-02-15

Häck
Koordinatkryss

Stödmur

Gränspunkt

Mur

19,9

Allmän höjdpunkt

Vägkant
Flaggstång
Stig

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 1200
Koordinatsystem i höjd: RH2000
Skala 1:500 (A3)
Kartans standardklass: HMK-2 (HMK KA 2.2.6)

Brunn

Uthus takkontur fasadkontur
Skärmtak takkontur fasadkontur
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Höjdkurvor

22

Allmän byggnad

Dike

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser
- Illustrationskarta, denna handling
- Planbeskrivning
- Grundkarta, denna handling
- Fortsatt gällande detaljplan, "Svanesunds tätort,
Änghagen norra delen"

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning
- Geoteknisk utredning
- Volymstudie

Ändring av detaljplan för

Svanesunds tätort,
Änghagen norra

Instans
KSUS

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Antagande

KSUS

Laga kraft

Upprättad av:
Tobias Gustafsson, Mät- och kartingenjör

Rickard Karlsson
Chef plan, mark och exploatering

Beslut
Samråd
ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Granskning

KF

upprättad 2021-05-27

Fornlämning
Bostadshus takkontur fasadkontur

SAMRÅDSHANDLING

Emmelie Gustavsson
Plankonsult

Upprättad med begränsat
standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) 5 kap 38 §.

Trappa

Bild från Volymstudie, studerad utsikt från bakomliggande fastighet

ILLUSTRATIONSKARTA

Dnr: KS/2019:348

Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS/2017:680

1(2)

Kommunförvaltningen
Charlotte Brännström
telefon 0304-33 40 00
e-post: charlotte.brannstrom@orust.se

Beslut om samråd för planändring av detaljplan 14-RÖR-1253 gällande fastighet
Röra-äng 1:35
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att:
Godkänna planändring för del av byggnadsplan laga kraft 1983-07-17 gällande fastighet
Röra-äng 1:35 för samråd enligt 5 kap 11 § plan och bygglagen
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked inkom 2017-04-12. Planändringen innebär och syftar till att ge
byggrätt till befintlig lada som idag saknar byggrätt samt möjliggöra en bostad inom
denna. Inom fastigheten finns två bostadshus och sökandes förslag innebär även att
bygga till det befintliga större bostadshuset och att byggrätten utökas till totalt 350 kvm
inom fastigheten. Nuvarande byggnadsplan medger högst 200 kvm. Utskottet för
samhällsutveckling beslutade 2017-08-16 att ge positivt planbesked.
Syftet överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan och kommunens
översiktsplan 2009 samt berörda riksintressen. Enligt utlåtande från Bohusläns museum
har gården ett kulturhistoriskt värde. Planförslaget har stämts av med museet och
byggnaderna har försetts med varsamhetsbestämmelser.
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt
svarar mot en önskad utveckling av platsen och att planförslaget kan gå ut på samråd
enligt reglerna för begränsat standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap
18 §).
Utredning
Vid utredning för planbeskedet konstaterades att syftet med planändringen
överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan 1983-07-17, att utvecklingen
överensstämmer med kommunens översiktsplan 2009 och program för
bostadsförsörjning 2016-06-09 samt berörda riksintressen. Området ligger utanför
strandskyddat område och innehåller inte några forn- eller kulturhistoriska lämningar.
Byggnadsplan 1983-07-17 (14-RÖR-1253) fortsätter att gälla inom planområdet
exklusive för fastighet Röra-äng 1:35 som planändringen avser. Planändringen ska
därför läsas tillsammans med underliggande byggnadsplan 1983-07-17.
Marken är idag planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är befintlig byggrätt fullt
utbyggd. I gällande byggnadsplan, har befintlig lada inte fått någon byggrätt, utan ligger
inom mark som ej får bebyggas.
Inom fastigheten finns två bostadshus, en lada samt ett uthus. Samtliga byggnader fanns
på platsen när byggnadsplanen upprättades, de två bostadshusen är uppförda kring förra
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sekelskiftet, det större huset 1890 och det mindre 1929 enligt fastighetsägaren. När
ladan uppfördes är osäkert. Enligt utlåtande från Bohusläns museum har gården ett
kulturhistoriskt värde. Det är en gård som härstammar från tiden innan Henån växte,
och området utgjordes av landsbygd. Husen är förändrade men har en del fina detaljer
kvar som bör skyddas. Ladans pedagogiska syfte är stor, då den är viktig för att förstå
gårdsmiljön och bör därför skyddas. Planförslaget har stämts av med ansvarig
handläggare på museet.
En volymstudie har tagits fram för att utreda utsiktsförhållandena för bakomliggande
fastighet.
Planförslaget innebär att fastighetens totala byggrätt ökar, vilket ger byggrätt till befintlig
lada som idag saknar byggrätt samt möjliggör utbyggnad av befintliga bostadshus på
fastigheten. Bestämmelsen som reglerar mark som ej får bebyggas justeras, så att ladan
ges byggrätt och att befintliga bostadshus kan byggas ut. Samtidigt skyddas gårdens
disposition då gårdsytan regleras med prickmark. Bestämmelsen som reglerar antalet
våningar byts ut mot bestämmelse om en högsta nockhöjd för byggnaderna.
Bestämmelse för verksamheter läggs till för ladan. Byggrättens utnyttjandegrad regleras
genom största sammanlagda byggnadsarea. Planförslaget innebär även att byggnaderna,
på grund av deras kulturhistoriska värde, får ett ökat skydd med
varsamhetsbestämmelser.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt
svarar mot en önskad utveckling av platsen. Planändringsförslaget har utrett platsens
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade.
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för
begränsat standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap 18 §) vilket innebär
att planprocessen kan utesluta granskning vid skriftligt godkännande av samtliga i
samrådskretsen. Vid fallet att någon eller några i samrådskretsen inte godkänner
planändringen fortsätter planändringen enligt ett standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27, denna handling
Plankarta med beskrivning daterad 2021-05-27
Illustrationskarta daterad 2021-05-27
Gällande byggnadsplan, (14-RÖR-1253) daterad 1983-07-17
Beslutet skickas till
Planenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef
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Cadritad av Emelie Göransson, AL Studio

Grundkartebeteckningar
Strandskydd
Fastighetsgräns

SAMRÅDSHANDLING

RÖRA-ÄNG
1:89

Traktnamn
Registernummer

Gemensamhetsanl.

ga:1

Gemensamhetsanläggning

Ledningsrätt

serv. 1421-276.1

Rättighetsbeteckning

Servitut

Upplysningar
Fastighetsskiktes akutalitet: 2021-02-01
Detaljskiktets akutalitet: 2021-02-05

Koordinatkryss

Staket /Stängsel
Gränspunkt

Häck

19,9

Allmän höjdpunkt

Stödmur
Kabelskåp
Stenmur
Belysningsstolpe
Vägkant
Lövträd

Stig
21

Bostadshus takkontur fasadkontur
Uthus takkontur fasadkontur
Skärmtak takkontur fasadkontur
Allmän byggnad
Trappa

Bilder från Volymstudie, studerad utsikt från bakomliggande fastighet

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 1200
Koordinatsystem i höjd: RH2000
Skala 1:500 (A3)
Kartans standardklass: HMK-2 (HMK KA 2.2.6)

Höjdkurvor

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser
- Illustrationskarta, denna handling
- Planbeskrivning
- Grundkarta, denna handling
- Fortsatt gällande detaljplan, "Byggnadsplan för
del av Henån, Äng norra"

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning
- Geotekniskt PM
- Volymstudie

Detaljplan för

Byggnadsplan för del av
Henån, Äng norra

Upprättad av:
Tobias Gustafsson, Mät- och kartingenjör

Instans
KSUS

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Antagande

KSUS
KF

Laga kraft

Upprättad 2021-05-27
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Beslut
Samråd
ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Granskning

Rickard Karlsson
Chef plan, mark och exploatering

Emmelie Gustavsson
Plankonsult

ILLUSTRATIONSKARTA

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

Dnr: KS/2017:680

PLANBESTÄMMELSER
Underliggande byggnadsplan för del av Henån, Äng norra
(14-RÖR1253) från 1983 gäller jämsides med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för ändring av detaljplan
Egenskapsgräns

BESTÄMMELSER SOM UTGÅR
I

Antal våningar

§ 7. Mom 1

På tomtmark som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad
och ett uthus uppföras. Med uthus förstås här även med huvudbyggnad
sammanbyggd garage- och förrådsdel.

§ 7. Mom 2

På tomtmark som omfattar med F betecknat område får högst 200 m2 bebyggas.

BESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR
B

Område för bostadsändamål

Övriga beteckningar
Mark som inte får bebyggas
F

Fristående hus

BESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER

e1 h1

Z

Verksamheter (PBL 5 kap 21 § )

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

BZ
h2

e1

B
F

Största byggnadsarea på tillbyggnad får vara max 40 % av den befintliga
byggnadens byggnadsarea. (PBL 4 kap 11 § )

Största byggnadsarea inom planändringen är 350 m2. (PBL 4 kap 11 §

SKALA 1:3000 (A1)

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN, 14-RÖR-1253

h1

)

Höjd på byggnader
h1

Högsta nockhöjd är 8 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

h2

Högsta nockhöjd är 8,5 meter. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )

Utformning, och uppförande av byggnadsverk
Minsta respektive högsta taklutning är 20 och 40 grader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 )
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byggnadens exteriör ska underhållas så att dess
kulturhistoriskt värdefulla och tidstypiska särart bevaras och så att byggnadens karaktär inte
förvanskas. Varsamhet ska särskilt iakttas avseende byggnadens proportioner, takmaterial,
fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig fönster- och dörrsättning.
Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på annat sätt förstörts får den tidigare
byggnaden återuppföras motsvarande befintlig byggnads placering, utformning och utseende.
(PBL 4 kap 16 § punkt 3)

Tillbyggnader och komplementbyggnader ska underordnas huvudbyggnad i placering och volym
samt anpassas i arkitektoniskt uttryck. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden för tillägget till planbestämmelser är 5 år från det datum
planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

SKALA 1:300 (A1)

TILLÄGG TILL PLANKARTA
0

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN
Till planändringen hör planhandlingar för underliggande byggnadsplan för del av Henån, Äng norra
(14-RÖR-1253) som fortsätter att gälla. Denna planändring ska därför läsas tillsammans med
underliggande byggnadsplan (14-RÖR-1253).

Syfte och huvuddrag
Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra Äng 1:35 och möjliggöra en
utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra bostadsändamål i
befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset. Marken är idag
planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är befintlig byggrätt fullt utbyggd och befintlig lada ligger
inom mark som ej får bebyggas. Inom fastigheten finns idag två bostadshus, en lada samt ett uthus.
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20 m

för del av Henån, Äng norra). För området gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1983-07-17 som för gällande
byggrätt anger bostäder. Gällande planbestämmelser reglerar markanvändningen för området till
bostadsändamål i fristående hus på 1 våning, med största byggnadsarea per fastighet till 200 kvm. Bortsett från
byggrätternas yta och gårdsytan mellan bostadshusen, regleras huvuddelen av planområdet med prickmark
vilket innebär att marken ej får bebyggas.

Ansökan bedöms förenlig med kommunens översiktsplan 2009 samt berörda riksintressen.

Befintliga förhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Röra Äng 1:35, som ligger vid Matrosvägen, i norra delen av Henåns tätort.
Bebyggelsen består av två bostadshus, på vardera 112 och 47 kvm, en lada på 152 kvm och ett uthus. Ägaren
av fastigheten önskar att möjliggöra tre bostäder inom fastigheten varav en inom befintlig lada, med en total
byggrätt för fastigheten på 350 kvm.

Planförfarande

Kulturhistoriskt värde

Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande vilket innebär att beslut om antagande av
planändring kan ske direkt efter samråd, förutsatt att alla i samrådskretsen har gett ett aktivt
godkännande.

Enligt utlåtande från Bohusläns museum har gården ett kulturhistoriskt värde. Det är en gård som härstammar
från tiden innan Henån växte, och området utgjordes av landsbygd. Husen är förändrade men har en del fina
detaljer kvar som bör skyddas. Ladans pedagogiska syfte är stor då den är viktig för att förstå gårdsmiljön och
bör därför skyddas. Planförslaget har stämts av med ansvarig handläggare på Bohusläns museum.

Tidigare ställningstaganden

Siktförhållanden

2017-08-16 lämnade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling ett positivt planbesked och gav
sektor samhällsutveckling i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (Byggnadsplan

En volymstudie har tagits fram för att utreda siktförhållanden för bakomliggande fastighet. Planförslaget är
anpassat utifrån att påverkan på havsutsikten för berörd fastighet ska bli begränsad.

Geotekniska förhållanden
Enligt framtaget geotekniskt PM, utfört av Bohusgeo AB, 2021-03-01 bedöms stabiliteten vara
tillfredsställande. Utfyllnader och byggnation mellan synligt berg i dagen och mot norra
fastighetsgränsen, bör inte utföras utan att grundläggningsförhållandena och stabiliteten kontrolleras.
Inga särskilda restriktioner med hänsyn till berg och blocknedfall behöver införas. Tillbyggnader bedöms
kunna utföras direkt i mark inom delar med berg eller fyllning på berg. Möjligen kan det finnas fyllning i
anslutning till befintliga byggnader som kan behöva kontrolleras och eventuellt behöva grävas bort.
Mätning av markradon på berg kan med fördel utföras i samband med bygglov på de ytor som avses
bebyggas.

Innebörd och konsekvenser
Planförslaget innebär att fastighetens totala byggrätt ökar, och bestämmelsen som reglerar mark som ej
får bebyggas justeras, vilket gör det möjligt att bygga ut befintliga bostadshus och bygga om ladan.
Samtidigt skyddas gårdens disposition då gårdsytan regleras med prickmark. Bestämmelsen som
reglerar antalet våningar byts ut mot bestämmelse om en högsta nockhöjd för byggnaderna. För att
möjliggöra ytterliga användning av ladan har det i planförslaget även tillkommit ett Z (verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan) för de delar av tomten där ladan är placerad. Planförslaget innebär
även att byggnaderna, på grund av deras kulturhistoriska värde, får ett ökat skydd med
varsamhetsbestämmelser. Planändringen medför inga kommunala kostnader.

SAMRÅDSHANDLING

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Illustrationskarta
- Planbeskrivning, denna handling
- Grundkarta

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning
- Geotekniskt PM
- Volymstudie

Ändring av

Byggnadsplan för del av
Henån, Äng norra

Beslut

Instans

Samråd
ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Granskning

KSUS

ÅÅÅÅ-MM-DD §xx
Antagande

KSUS
KF

Laga kraft

Upprättad 2021-05-27
Rickard Karlsson
Chef plan, mark och exploatering

PLANKARTA

Emmelie Gustavsson
Plankonsult

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

Dnr: KS/2017:680

Datum

Diarienummer

2021-06-04

KS/2014:140
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Kommunförvaltningen
Rickard Karlsson
telefon 0304-33 43 07
e-post: rickard.karlsson@orust.se

Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
Historik
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24 § 5 att med ge att detaljplan får upprättas för
prövning av ansökan om plantillstånd för 10-11 hus inom nuvarande fastighet Hällevik
1:6, tidigare Hällevik 2:53.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-23 att bevilja plantillstånd för ett mindre antal
bostäder inom fastigheterna Hällevik 2:17 och 2:18.
De båda områdena ligger söder respektive norr om det befintliga fritidshusområdet
Sollid. Ett planprogram upprättades för båda områdena gemensamt.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-02-22 § 30 att godkänna
programförslaget, upprättat 2012-02-01 för samråd.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2014-02-05 § 15 om fortsatt planläggning
inom fastigheten Hällevik 1:6, i en separat detaljplan.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2016-06-08 § 80 att godkänna detaljplan för
Hällevik 1:6, upprättade den 23 maj 2016, för samråd.
Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 13 naturanpassade
enbostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse i fritidshusområdet Sollid.
Bakgrund
Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan 2009 (ÖP).
Planområdet ligger enligt ÖP inom samhällsområdet Edshultshall/Barrevik.
Översiktsplanen redovisar det aktuella området som utbyggnadsområde för bostäder.
Detaljplanen inom Hällevik 1:6 utarbetades utifrån de synpunkter som inkom under
programsamrådet 2012. Planförslaget är utformat så att den föreslagna bebyggelsens
påverkan på Sollids naturvärden, skall begränsas i så hög utsträckning som möjligt.
Utgångspunkten vid placering och utformning av byggrätter har varit att minimera
olämplig siluettverkan samt behovet av sprängning. Byggnaderna skall i hög grad
naturanpassas, med avseende på terräng, färgsättning och materialval. Vidare är
planförslaget utformat så att områdets rekreativa värde skall bevaras, i så hög
utsträckning som möjligt. Bland annat har tillgängligheten till en välbesökt utsiktsplats,
inom planområdet, förbättrats genom att en gångstig kan anläggas dit, samt en
parkeringsplats i anslutning till stigen.
Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till områdesgränsen. Ett avtalsområde för
vatten och avlopp avses att inrättas för området.
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Nuläge
Plansamråd hölls under sommaren 2016. Planen har avvaktat granskning, dels på grund
av låg politisk prioritet, dels på grund av ett lantmäteriärende.
Ett antal fastighetsägare i närliggande Sollids fritidshusområde ansökte i januari 2018 om
att bilda en gemensamhetsanläggning utifrån allmän plats i områdets byggnadsplan från
1960, se grönt område i bild nedan. Allmän plats i byggnadsplanen berör delvis allmän
plats och kvartersmark i aktuell detaljplan, se röd gräns i bild. Lantmäteriet beslutade i
december 2018 att inrätta en gemensamhetsanläggning för allmän plats. Exploatören för
aktuell detaljplan överklagade Lantmäteriets anläggningsbeslut. Mark- och
miljödomstolen beslöt i januari 2020 att anläggningsbeslutet ändras så att gränsen i söder
undantas från att ingå i gemensamhetsanläggningen, det vill säga att anläggningen
anpassas till kvartersmark i aktuell detaljplan, se röd gräns. Fastighetsägare i
fritidshusområdet överklagade mark- och miljödomstolens beslut till mark- och
miljööverdomstolen, som gav prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen beslöt
i mars 2021 att fastställa lantmäterimyndighetens beslut från 2020. Att
gemensamhetsanläggning för naturmark nu gäller inom område för pågående detaljplan
hindrar dock inte vidare planläggning. Efter laga kraft kan en omprövning av
gemensamhetsanläggningen göras så att den anpassas till kvartersmarken i detaljplan för
Hällevik 1:6, det vill säga till den röda gränsen i bild.
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