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Kommunförvaltningen
Shkelqim Istrefi
telefon 0304-33 41 24
e-post: shkelqim.istrefi@orust.se

Verksamhetsberättelse 2020 för sektor samhällsutveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna verksamhetsberättelse för 2020 för sektor samhällsutveckling.
2. Godkänna verksamhetsberättelse för 2020 för affärsdrivande verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Sektor samhällsutveckling har upprättat en verksamhetsberättelse för 2020.
Totalt redovisade sektorn ett budgetöverskott på 5,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror
på grund av bland annat vakanser under del av året, lägre kostnader till följd av Covid19 och återhållsamhet för att täcka planenhetens arbete med interna detaljplaner som
inte varit budgeterade 2020.
Affärsdrivande verksamhet
Vatten- och avlopp redovisar ett budgetunderskott på 2,9 miljoner kronor.
Verksamheten har gått igenom och utrangerat delar av den tidigare projekteringen som
gjordes inför ett reningsverk i Mollösund. Resultatfonden efter resultatet är 2,5 miljoner
kronor.
Resultat för renhållning är ett budgetunderskott 2,7 miljoner kronor. Kostnad för
avfallsskatt blev högre än budgeterat. Ökade kostnader för övertagande av
administration och fakturering från tidigare entreprenör till Orust kommun.
Resultatfonden efter resultatet är 1,7 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28
Verksamhetsberättelse 2020 – Sektor samhällsutveckling
Verksamhetsberättelse 2020 – Affärsdrivande verksamhet
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

HME 2020

2021-01-26/SULG

Sektor samhällsutveckling
Fastställd av SULG (sektor
samhällsutvecklings
ledningsgrupp)
2021-01-26

Resultat medarbetarenkät
Samhällsutveckling 2020 med plan 2021
Resultat 2020
För sjätte året i rad genomfördes i hela
kommunen en medarbetarenkät
”Hållbart
medarbetarengagemang” (HME). Enkäten innehåller för tredje året i rad ett
tillägg av 22 fördjupade frågor utöver
de 9 frågor som är jämförbara nationellt. Medarbetarenkäten innehåller dessutom frågor kopplade till Covid-19.
De frågor som är jämförbara berör tre
delområden:


Motivation



Ledarskap



Styrning

Totalresultatet mäts genom ett
sammanvägt index av alla 9 frågor.
Resultatet för Orust kommun 2020
var index 80 (2019; index 79).
Resultatet står sig mycket bra i
jämförelse med andra kommuner.
Index för samhällsutveckling var
82 (2019;79).
Diagrammet nedan visar medelvärde per fråga för samhällsutveckling över tid samt hela kommunen 2020.

Svarsfrekvens för sektor samhällsutveckling var 81 % (132 svarande). Sammantaget svarsfrekvens
för kommunen var 65,5 %.

Avsnitt
Resultat 2020

1

Analys

2

Handlingsplan

3

Övriga förbättringsområden 2020
Analys—jämförelse över tid
Nedan presenteras en jämförelse över tid på de 9 frågor som är jämförbara nationellt.
På samtliga nio frågor så ser vi en positiv trend jämfört med tidigare år. Vårt hårda jobb med förgående års handlingsplan har givit effekt.
Alla frågor ställdes i form av påståenden, där svar kunde ges enligt följande:
5—Stämmer mycket bra
4—Stämmer ganska bra
3—Varken bra eller dåligt

Det var två frågor som utmärkte
sig som förbättringsområden
2019. Lägre värden angavs på
påståendet ”I mitt arbete ställs
sällan krav som går mot
varandra” (3,61). 2020 är värdet
3,74. 3,97 menar att
”arbetsmängden är rimlig” varför glappet torde kunna hänföras till kompetensfrågan.

tillräckligt med kompetens vad
gäller antal och kompetens” (3.66). 2020 har det stigit
till 3,8.

Den andra frågan med lägre
värde än genomsnittet förra året
var ”På min arbetsplats finns

2—Stämmer ganska dåligt
1—Stämmer mycket dåligt

Sammanfattningsvis
2018

2019

2020

LEDARSKAP

4,29

4,23

4,34

STYRNING

4,13

4,13

4,27

MOTIVATION

4,25

4,17

4,21

Handlingsplan 2021
I handlingsplanen för 2020 har fokus
legat på att kommunikation av mål och
utvärdering/uppföljning av mål. Regelbundna genomgångar med chefer och
utdrag av mål från Stratsys, med stöd av
kvalitetsutvecklare.
Glädjande nog så syns också effekten
med en kraftig förbättring på medelvärdena. Ledarskapet är fortsatt starkt
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inom sektorn och ligger över
kommungenomsnittet.
”Att lära nytt och utvecklas i
mitt dagliga arbete” har trenden
äntligen vänt från negativ till
positiv. I handlingsplanen fanns
en åtgärd med om att tydliggöra
kompetensutvecklingsplanen i
målsamtalet och att återställa
kompetensutvecklingsbudgeten.

Vår åtgärd har givit effekt vilket
syns på resultatet.
Den sista punkten i sektorns
handlingsplan 2020 handlade om
att alla skulle behandlat sig jämlika på arbetsplatsen. Jämställdhetsplanen har gåtts igenom på
ChefSAM. Tyvärr ser vi en negativ trend, vilket gör att sektorn
arbetar vidare med frågan tillsammans med HR-specialisstöd.

Resultat medarbetarenkät

Ö (övergripande) anger åtgärd överenskommen
i SU ledningsgrupp. Respektive enhetschef ska

sedan tillsammans med sin arbetsgrupp tillägga arbetsplatsens (A) specifika åtgärder utifrån sitt egna
resultat.

1

Ö

Åtgärd för: Att alla ska behandlas jämlikt på sin arbetsplats
•Gå igenom jämställdhetsplanen genom ChefSAM och ge HR-specialiststöd i arbetet.

2

Ö

Åtgärd för: Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier
•Gå igenom riktlinjer på respektive APT regelbundet

3

Ö

Fortsatt ledarutveckling
Kompetensutveckling, fortsatt stöd i mål– och uppföljning och systematiska arbetsmiljöarbetet.

4

A

5

A
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Kommunförvaltningen
Markus Ekstorm
telefon 0304-33 41 54
e-post: markus.ekstorm@orust.se

Beslut om försäljning av kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och
s:6
Förslag till beslut
Utskottet beslutar att:
Erbjuda sökande att köpa kommunens andelar till marknadsvärde
Sammanfattning av ärendet
En sökande har inkommit med en förfrågan om att få förvärva kommunens andelar i
samfälligheterna Ängön s:2 och s:6 som är belägna på Flatön. På Flatön äger kommunen
fastigheterna Ängön 1:14 och 1:15 som är fastigheterna som har i del i dessa två
samfälligheter. Kommunen har inga planer på att utveckla detta område och
förvaltningen ser inget hinder i att sälja kommunens andelar. Blir en försäljning aktuell
anlitas en auktoriserad värderingsman för att bedöma ett marknadsvärde för
kommunens andelar i samfälligheten.
Utredning
Nuläge
Förvaltningen har fått in en förfrågan från en fastighetsägare om kommunen är
intresserad av att sälja sina andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Fastighetsägaren har själv andelar i dessa båda samfälligheter genom sina fastigheter
Ängön 1:16 och 1:17.
Samfälligheterna Ängön s:2 och s:6 är belägna ute på Flatön och kommunen har genom
fastigheterna Ängön 1:14 och 1:15 andelar i dessa samfälligheter. Ängön s:2 är ca 1600
kvm stor och består till största delen av ett vattenområde. Den övriga marken består av
ett litet berg och resterande yta ur upplåten som vägrätt till trafikverket. Ängön s:6 är ca
5700 kvm stor och består också till största del vatten med en bit strand.
Bedömning
Det kommunala markinnehavet på Flatön består endast av fastigheterna Ängön 1:14
och 1:15, samt dessa fastigheters del i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6.
Markområdena ligger utanför detaljplanerat område och kommunen har i dagsläget inga
planer på att utveckla närområdet. Del av Ängön s:2 är upplåten med vägrätt till
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trafikverket, bestående av färjeläge och allmän väg. Inom Ängön s:6 finns en enskild
väg, i övrigt finns inga byggnader eller anläggningar inom samfälligheterna.
Förvaltningen ser inga hinder i att sälja delarna i samfälligheten. Om försäljning sker
anlitas en auktoriserad värderare som bedömer ett marknadsvärde för kommunens
andelar innan försäljning sker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Karta över Ängön s:2 och s:6
Översiktskarta Ängön s:2 och s:6
Beslutet skickas till
Mark och exploatering

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön
1:128 samt friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå ansökan om överföring av servitutet med hänvisning till kommunens
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
2. Avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-p13 med
hänvisning till kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av
mark.
Sammanfattning av ärendet
Käringön 1:147 har idag ett servitut (1421-865.C) för ändamålet uthus på kommunens
fastighet Käringön 1:1. Idag benämns detta uthus med namnet Brygghuset.
Ägarna till Käringön 1:128 håller idag på att starta upp en verksamhet i Brygghuset som
består av flera olika delar där bland annat undervattensinspektioner, kajakuthyrning samt
båtutflykter erbjuds. Ägarna av Käringön 1:128 har därför förvärvat brygghuset ifrån
ägaren av Käringön 1:147 och för att köpet inte ska ogiltigförklaras behöver servitutet
överföras till Käringön 1:128. För att kunna överföra servitutet krävs ett godkännande
ifrån Orust kommun som ägare till den tjänande fastigheten Käringön 1:1. Ägarna till
fastigheten Käringön 1:128 har därför ansökt till Orust kommun om att få överföra
servitutet från den härskande fastigheten Käringön 1:147 till sin fastighet Käringön
1:128.
Ägarna till Käringön 1:128 har även utryckt en önskan om att genom sitt aktiebolag
Vinga Konstruktion få friköpa markområdet inom detaljplanen 1421-P13, i det fall att
överföringen av servitutet inte går att genomföra.
Utredning
Nuläge
Ägarna till Käringön 1:128 har utan att informera Orust kommun tagit initiativ till en
lantmäteriförrättning för att kunna möjliggöra överföringen av servitutet. Överföring av
ett servitut innebär att det ursprungliga servitutet upphävs och ersätts med ett nybildat
servitut, vilket utförs av Lantmäteriet, genom en fastighetsreglering. Lantmäteriet måste
därför göra en ny bedömning och därmed tillämpa bestämmelserna i
fastighetsbildningslagen (FBL) vid bildandet av det nya servitutet. Enligt FBL ska
servitut som bildas genom fastighetsreglering vara av väsentlig betydelse för fastighetens
ändamålsenliga användning.
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Enligt detaljplan 1421-P19 är den tillåtna markanvändningen inom fastigheten Käringön
1:128 planlagd som bostadsändamål (B). Enligt detaljplan 1421-P13 del av Käringön
(Affärsbod) är den tillåtna markanvändningen för brygghuset planlagd för ändamålen
hamn, handel och hantverk (VH).
Enligt detaljplan 1421-P13 saknas det förbud emot avstyckning, vilket innebär att ett
frigörande av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 kan möjliggöras, ifall
kommunen som fastighetsägare till Käringön 1:1 medger detta. En sådan
fastighetsbildningsåtgärd utförs av Lantmäteriet och benämns avstyckning.
Förrättningsåtgärden innebär att markområdet inom detaljplanen 1421-P13 blir
avstyckad från kommunens fastighet Käringön 1:1 (stamfastighet) och således bildar en
ny fastighet (styckningslott).
Bedömning
Förvaltningen ser problematiken med att upphäva servitutet 1421-865.C för att sedan
försöka skapa ett nytt servitut, till förmån för Käringön 1:128. Detta med anledning av
att Käringön 1:128 är planlagd för bostadsändamål och brygghuset för ändamålen hamn,
handel och hantverk. Förvaltningen menar därför att det skulle vara felaktigt att hävda
att det är av väsentlig betydelse för en bostadsfastighet som Käringön 1:128 att erhålla
ett servitut för en byggnad där det ska bedrivas verksamhet.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges
följande: ”Servitut är en rättighet för en fastighet att använda en del av en annan
fastighet för t.ex. väg, byggnad eller brunn. Ett servitut är knutet till en fastighet och
gäller oavsett vem som är fastighetsägare. Kommunens mark upplåts genom servitut
enbart där ändamålet är av västenlig betydelse.
Förvaltningen anser att det inte är av väsentlig betydelse för en bostadsfastighet att
erhålla ett servitut för en byggnad där det ska bedrivas verksamhet. Ett beslut om att
avslå ansökan om överföring av servitutet har således stöd i kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark samt FBL.
Kommunens ambition är att så många kommunmedlemmar som möjligt ska ha
möjlighet att inneha sjöbod. Käringön 1:128 har redan idag servitut för två byggnader
varav den ena ligger vid stranden och bedöms av förvaltningen definieras som en
sjöbod. Ägarna av Käringön 1:128 innehar även ett arrende för sjöbod och brygga på
kommunens mark. Ett medgivande till den ansökt överföring av servitut skulle
motverka kommunens ambition.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges
följande: ”Innan försäljning av en fastighet eller del av fastighet genomförs bör
kommunen göra en bedömning om marken utgör strategisk mark eller av andra skäl bör
stanna kvar i kommunens markreserv”.
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att värna allmänhetens fria rörlighet i
strandnära läge och friköp innebär en stor risk för ökad privatisering. Ett beslut om att
avslå ansökan om friköp av markområdet inom detaljplanen 1421-P13 har således stöd i
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-22
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Käringön 1:147 och Brygghuset

Käringön 1:147 och Brygghuset

Brygghuset

Käringön 1:147

Käringön 1:147 och 1:128

Käringön 1:128

Käringön 1:147, 1:128 och Brygghuset

Översiktsbild, Käringön 1:128 (Längst till vänster), Käringön 1:147 (Mitten) och
Brygghuset (Längst åt höger).
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/
överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2020-12-15, för 116 200
kronor.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att få köpa hela eller
delar av kommunens fastighet Brattorp 1:2. Fastighetens totala areal uppgår till en yta på
cirka 11 hektar. Den sökande önskar att använda förvärvsytorna som betesmark för
nötkreatur, åkermark samt skogsbruk. Den sökande äger idag två lantbruksfastigheter i
direkt anslutning till Brattorp 1:2.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att
det är viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens
bedömning är att fastighetens mittersta skifte inte utgör strategiskt viktig mark för
kommunen och kan därför överlåtas mot en ersättning om 116 200 kronor.
Utredning
Nuläge
Fastigheten Brattorp 1:2 utgör en del av kommunens markreserv. Enligt kommunens
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är viktigt att
kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Det finns olika marktyper som kan
anses vara strategiskt viktiga för en kommun, exempel på detta är mark som behövs för
att kunna vidareutveckla områden för bostäder, verksamheter och infrastruktur.
Det finns ingen detaljplan som reglerar markanvändningen inom eller i direkt anslutning
till fastigheten Brattorp 1:2. Delar av fastigheten är upplåten med jordbruksarrende
(sidoarrende). Enligt arrendeavtalet skall det mittersta skiftet som utgör cirka 3,4 hektar
användas för betesändamål.
Bedömning
Fastigheten bedöms huvudsakligen bestå av strategiskt viktig mark, förvaltningen
bedömer det därför som viktigt att kommunen fortsatt äger dessa strategiskt viktiga
markområden. Den norra delen av fastigheten utgörs av ett skifte produktiv skogsmark
som förvaltas aktivt av kommunen. Den södra delen av fastigheten utgörs av två skiften
som består av jordbruksmark och betesmark som delvis är utarrenderad. Båda de södra
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skiftena är intressanta för utveckling eftersom de ligger nära vägar och allmänna
kommunikationer centralt på Orust. Både den norra och södra delen av fastigheten
föreslås att behållas av kommunen för att fortsättningsvis ingå i kommunens
markreserv. Markreserven kan exempelvis vara en tillgång vid förhandlingar när
kommunen vill komma över ett eller flera strategiskt viktiga markområden.
Resterande markområde som utgör fastighetens mittersta skifte föreslås att överlåtas till
ägaren av Brattorp 1:5, skiftet utgörs av cirka 3,4 hektar obebyggd betesmark.
Förvaltningens bedömning är att det mittersta skiftet inte utgör strategiskt viktig mark
för kommunen, vilket möjliggör en potentiell försäljning. Genom försäljning av
föreslaget markområde till ägaren av Brattorp 1:5 kan denne utveckla sin verksamhet.
Markområdet föreslås att överföras från Brattorp 1:2 till Brattorp 1:5 genom en
fastighetsreglering.
Enligt jordbruksverket var det genomsnittliga priset för en hektar betesmark i Sverige
34 200 kr/hektar år 2019. Förvaltningen föreslår att tillämpa jordbruksverkets
genomsnittliga pris för betesmark 2019, vilket resulterar i ett försäljningspris på 116 200
kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-12-15
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Brattorp 1:2

Brattorp 1:2 (Flygfoto)

Fastighetens lokalisering söder om Henån

Förvärvsområdet cirka 3,4 hektar betesmark.

Datum

Diarienummer

2021-01-21

KS/2016:1587

1(2)

Kommunförvaltningen
Erik Ysander
telefon 0304-33 40 00
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om ansökan om köp av mark, Hällevik 2:208
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Avslå ansökan om köp av mark från fastigheten Hällevik 2:208.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit en ansökan om markköp från fastigheten Hällevik 2:208.
Enligt kommunens Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska
kommunen innan försäljning bland annat bedöma om markområdet utgör strategiskt
mark.
Markområdet skulle kunna utgöra en fastighet lämplig för bostadsändamål om ett
positivt förhandsbesked erhålls. Fastigheten bör i sådant fall säljas via upphandlad
fastighetsförmedlare vilket genererar en högre intäkt för kommunen än vid försäljning
till angränsande fastighet.
Utredning
En fastighetsägare i Morlanda-Bräcke har ansökt om att köpa en del av kommunens
fastighet Hällevik 2:208. Markområdet som ansökan gäller utgör ett eget skifte av
fastigheten Hällevik 2:208 och angränsar sökandens fastighet.
Enligt kommunens Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska
kommunen innan försäljning bland annat bedöma om markområdet utgör strategiskt
mark och om försäljning skulle leda till en lämplig fastighetsindelning, vidare ska
kommunen bedöma om markområdet kan utgöra en fastighet för bostads- och
verksamhetsändamål.
Bedömning (Ska användas)
Enligt förvaltningens bedömning kan markområdet anses utgöra strategisk mark. En
försäljning till en angränsande fastighet genom fastighetsreglering skulle leda till en
lämplig fastighetsindelning men markområdet skulle även kunna vara lämpligt för
bostadsändamål vilket skulle generera en högre intäkt vid försäljning. Enligt
kommunens riktlinjer ska kommunen i ett sådant fall sälja marken via
fastighetsförmedlare efter beviljat förhandsbesked för bostad.

Datum

Diarienummer

2021-01-21

KS/2016:1587

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Karta över markområde
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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Datum

Diarienummer

2020-11-03

KS/2017:423
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Kommunförvaltningen
Linda Johansson
telefon 0304-33 40 31
e-post: linda.johansson@orust.se

Godkännande av planprogram Henån centrum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna och anta planprogram för Henån centrum.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-11 § 53 om planläggning av Henån centrum.
Syftet med planprogrammet för Henån centrum är att redovisa ett helhetsgrepp för
utvecklingen av centrum som utgångspunkt för kommande detaljplaner. Det innebär
en beskrivning av nödvändiga åtgärder för översvämningssäkring och skredsäkring och
att de genomförs så att det samtidigt tillförs kvaliteter i centrum, ger möjlighet till
utveckling av fler verksamheter och bostäder, stärker kontakten till hamnen, havet och
vattendraget Henån- så att samhället Henån kan stärkas som centralort och besöksmål.
Kommunstyrelsen beslutade den 2020-02-26 § 37 att godkänna planprogram för
Henåns centrum för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. Planprogrammet
var utsänt på samråd från 9 mars till 24 april 2020.
Utredning
Under samrådstiden inkom 32 yttranden från myndigheter, föreningar och
privatpersoner. Yttrandena var till största del positiva och har inte föranlett några
större förändringar i programhandlingen, endast min justeringar och förtydliganden
har gjorts. De viktigaste synpunkterna kom från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens
synpunkter innebar att beskrivning om hur miljökvalitetsnormer för vatten och hur de
påverkas av förslaget har lagts till, samt hur strandskyddet ska hanteras i
detaljplaneskedet.
Bedömning
Planprogrammet bedöms nu innehålla det som krävs för att det ska vara ett fullgott
underlag för vidare detaljplanearbete. Planprogrammet bedöms därför vara klart för
godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03
Planprogram för Henån centrum daterad 2020-12-04
Samrådsredogörelse daterad 2020-12-04

Datum

Diarienummer

2020-11-03

KS/2017:423

Beslutet skickas till
Planenheten
Mark-och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef
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Sammanställning av
planeringsunderlag till

Förstudie
Om möjlig omvandling av fritidshusområden
till permanentboenden

Sektor Samhällsbyggnad
Orust kommun, utkast,
2021-01-28

Sammanställning av planeringsunderlag till
Förstudie - Om möjlig omvandling av fritidshusområden till permanentboenden
Beslutsunderlag, utkast, 2021-01-28
Förstudien har tagits fram av Orust kommun och AL Studio
Medverkande från Orust kommun
Rickard Karlsson, planchef
Klara Sjögren Holtz, planarkitekt
Boo Widén, planarkitekt
Medverkande från AL Studio
Inger Bergström, planarkitekt och uppdragsansvarig
Isabella Bergh, planarkitekt och bitr. handläggare

Bilagor, planeringsunderlag
• Mölneby Nedergård
• Hals stora (stora 2:3 m.fl.)
• Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)
• Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)
• Sörbo
• Rossö
• Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)
• Trätte Nedre
• Säckebäck

Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Mölneby Nedergård
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget ca 1 km nordväst om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i
dagsläget av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter.
Planområdet är ca 13 hektar och inrymmer i dagsläget 75 bostäder, varav 49 % utgörs av
permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av natur- och åkermark. Med närhet till
Svanesunds centrum finns tillgång till service och kommunikationer.

Översiktskarta, Mölneby Nedergård utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Planområdet är i kommunens översiktsplan utpekat som ”område med gällande detaljplan”. Söder om
området pekas mark ut som reservområde för bostäder. Kommunen ställer sig i översiktsplanen
positiv till att ändra gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal
standard för helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande
sätt.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
I kommunens översiktsplan har man valt att dela in Orust i tre delar; den västra, norra och södra delen
med Ellös, Henån och Svanesund som respektive områdes serviceort. Mölneby beskrivs inte specifikt
i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i anslutning till Svanesund som har hög
prioritet i programmet och där det pågår ett flertal planprocesser för att ta fram nya bostäder och
service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av Mölneby
Nedergård 3:5”, laga kraft 1968-09-19. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående
samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om högst
80 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om högst 20
kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,6 meter. Byggnadernas taklutning får inte
överstiga 30 grader.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av Mölneby Nedergård 3:5, laga kraft 1968-09-19.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Området berörs inte av strandskydd.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Recipient av vatten från planområdet är kustvattnet
Halsefjorden som idag har måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska
uppnå god ekologisk status till 2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom
övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormen för Halsefjorden då området redan är anslutet till kommunalt VA.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen ändring av detaljplan om
dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms kunna ha en
positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området kännetecknas av en måttligt kuperad terräng som stiger från väster till öster. Markytans
nivåer varierar mellan ca +45 meter i de låglända delarna av planområdet och ca +65 meter vid de
högsta partierna i planområdets nordvästra del. Marken består i huvudsak av äng-, berg- och
skogsmark. Enligt naturskyddsföreningens inventering finns en registrerad nyckelbiotop (SVS) inom
fastigheten 3:49.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
Området sluttar ner mot väg 770 och inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en
översiktlig undersökning. I dagsläget finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske på
kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 75 bostäder varav 49 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 20
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning. Planområdet är beläget i anslutning till Svanesund med tillgång till viss
service och kommunikation. I Svanesund pågår ett programarbete med syftet att ta fram nya bostäder
och service vilket på längre sikt ökar utbudet ytterligare.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Mölneby
Mölneby utgörs av en relativt stor andel permanentboenden med fastigheter som har byggts om eller
ut. Områdets terräng är relativt okomplicerad och en utökad byggrätt bedöms kunna ske antingen
genom en utökad byggnadsarea eller genom en högre byggnadshöjd med reservation för att viss
insynsproblematik skulle kunna uppstå. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.
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TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770 som sträcker sig mellan och förbinder
Svanesund och Hälleviksstrand. Siktförhållandena vid utfarten mot väg 770 bedöms goda. Skyltad
hastighet på sträckan utanför planområdet är 70 km/tim. Den enskilda vägen, Hjälperödsvägen, är
utformad som återvändsgata och förgrenar sig längre in i bostadsområdet. Huvudparten av
fastigheternas angöringsgator är utformade med vändplan. Gatan är asfalterad och i relativt gott skick.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några krav för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Mölneby ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör att VA-lösningen
bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för planändringens genomförande.
Oavsett om planändringen genomförs eller inte kommer de fastigheter inom verksamhetsområdet
som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet behöva betala avgifter enligt kommunens taxa.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
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soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Inga ekonomiska frågor berörs.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i dagsläget
av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är ca
16 hektar och inrymmer i dagsläget 32 bostäder, varav 34 % utgörs av permanentboenden.
Angränsande mark består i huvudsak av bergbunden skogsmark och åkermark. Närheten till
Svanesunds centrum ger viss tillgång till service och kommunikationer.

Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart medger
bostadshus om 60-80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i översiktsplanen positiv till att ändra
gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal standard för
helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande sätt. I
kommunens översiktsplan betonas att detaljplanerna ska ha en genomförandetid som startar först när
VA-saneringen är utförd och godkänd av kommunen. I kommunens översiktsplan pekas Halsområdet
ut som område med äldre detaljplan och som bör göras om och anpassas för permanentboende.
Översiktsplanen understryker också att viss förtätning är möjlig.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras.
Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i
anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal
planprocesser för att ta fram nya bostäder och service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ” Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Hals
stora 2:3 m.fl, laga kraft 1965-09-29”. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående
samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst
30 och högst 60 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om
högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte
inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. Övriga bestämmelser
anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader samt att byggnader som
påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten
Hals stora 2:3 m.fl (laga kraft 1965-09-29).
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess
omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i
natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Inom aktuellt planområdets södra del finns en fornlämning (RAÄ-nummer: Långelanda 187:1).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar bland annat åt att möjliggöra för fastigheterna att anslutas till kommunalt VA
vilket bidrar till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. I de fall där kommunal
anslutning inte är möjlig föreslås istället enskild lösning enligt Miljöbalkens krav. Aktuellt förslag
bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Enligt naturskyddsföreningens
inventering inrymmer området två registrerade nyckelbiotoper (SVS). I övrigt omfattar området inga
kända naturvärden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
En kort sträcka av Stora Halsvägen hamnar inom zon 2 (+2,9-3,4 meter över havet). Utifrån en bedömd
nettohavshöjning på ca +0,7 m innebär det ett högsta högvatten år 2100 på +2,4 m, samt 0,5 m
säkerhetsmarginal för zon 2. Övrig infrastruktur samt tillfartsvägar ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga bostäder är placerade inom dessa ytor, endast enklare byggnader.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns i huvudsak utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första
hand ske på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 34 bostäder, varav merparten av bostäderna nyttjas som fritidshus. Området är
indelat i relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i en våning. Enligt
gällande detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 60 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
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•

•

Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Hals Stora
Området utgörs av en relativt stor andel fastigheter som har byggts om eller ut. Tomterna är
förhållandevis stora och en utökad byggrätt skulle därför kunna ske genom en utökad byggnadsarea.
En del av fastigheterna är lokaliserade på bergbunden mark/i terräng och för dessa föreslås en större
försiktighet i utökandet av områdets byggnadsarea för att undvika sprängning. Ett alternativ är istället
att tillåta en högre byggnadshöjd för att möjliggöra en ökad BTA. Förändringen bör ske på ett sådant
sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland annat vad gäller områdets
utsiktsförhållanden mot Halsefjorden. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås i huvudsak med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770, vilken
sträcker sig från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen förgrenar sig
strax norr om aktuellt planområde och bildar Jeanna Oterdahls väg vilken utgör angöringsväg till
fastigheterna inom områdets östra del. Skogslyckevägen utgör i dagsläget återvändsgata och
fastigheterna inom områdets södra del nås istället med Stora Halsvägen vilken utgörs av enskild väg
som ansluter till statlig väg 734, Varekilsvägen, strax väster om Ängås Industriområde. Stora
Halsvägen är asfalterad och har en skyltad hastighet på 50 km/tim. Utfarten mot Varekilsvägen har
goda siktförhållanden. Varekilsvägen har en skyltad hastighet på 70 km/tim. Skogslyckevägen är
asfalterad och i gott skick. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 50 km/tim. Utfarten
mot väg 770 är utformad med ett vänstersvängfält och har relativt begränsade siktförhållanden pga.
ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten.

Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen.
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Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Området ingår till största del i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör att
VA-lösningen i dessa delar bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för
planändringens genomförande i dessa delar. Vattenförsörjningen sker i huvudsak via kommunalt
vatten. Enskilda avlopp förekommer.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Om området i större utsträckning än idag kommer att utnyttjas för
permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan
är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutning till kommunens VA-nät kan ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt
verksamhetsområde eller att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi och ansluts till det
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kommunala nätet via ett så kallat avtalsområde. Utifrån nuvarande prioritering i gällande VA-plan
framstår alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi som det mer sannolika
alternativet.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Hals lilla 1:2 och
Hals stora 2:2
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)
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•

Sörbo

•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i dagsläget
av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är ca 9
hektar och inrymmer i dagsläget 28 bostäder, varav 25 % utgörs av permanentboenden. Angränsande
mark består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Närheten till Svanesunds centrum ger viss tillgång
till service och kommunikationer.

Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart medger
bostadshus om 60-80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i översiktsplanen positiv till att ändra
gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal standard för
helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande sätt. I
kommunens översiktsplan betonas att detaljplanerna ska ha en genomförandetid som startar först när
VA-saneringen är utförd och godkänd av kommunen. I kommunens översiktsplan pekas Halsområdet
ut som område med äldre detaljplan och som bör göras om och anpassas för permanentboende.
Översiktsplanen understryker också att viss förtätning är möjlig.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras.
Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i
anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal
planprocesser för att ta fram nya bostäder och service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 och
Hals stora 2:2, laga kraft 1969-02-10”. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående
samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst
30 och högst 80 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om
högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte
inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. Övriga bestämmelser
anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader samt att byggnader som
påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 och
Hals stora 2:2 (laga kraft 1969-02-10).

5(11)

RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess
omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i
natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom aktuellt planområde.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar bland annat åt att möjliggöra för fastigheterna att anslutas till kommunalt VA
vilket bidrar till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. I de fall där kommunal
anslutning inte är möjlig föreslås istället enskild lösning enligt Miljöbalkens krav. Aktuellt förslag
bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark och åkermark. Området omfattas
inte av några kända naturvärden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns utbyggt inom en mindre del av området. Fördröjning av dagvatten bör i
första hand ske på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 28 bostäder, varav 25 % utgörs av permanentboenden. Området är indelat i
relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen
•
•
•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta om 1000 kvadratmeter föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan 130-150 kvadratmeter beroende på områdets karaktär.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjlighet att hyra ut till
bostadsbehövande.

Specifika förutsättningar Hals Lilla
Området är lokaliserat en bit upp i terrängen och fastigheterna ligger relativt avskilt från bebyggelsen
utmed Skogslyckevägen. En utökad byggrätt bedöms framförallt kunna ske genom en utökad
byggnadsarea men även genom en högre byggnadshöjd. Förändringen bör dock ske på ett sådant sätt
som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland annat vad gäller områdets
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utsiktsförhållanden mot Halsefjorden. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770, vilken sträcker sig
från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen förgrenar sig i höjd med
aktuellt planområde och bildar Axel Börjessons väg vilken utgör angöringsväg till befintliga
fastigheter. Den enskilda vägen är asfalterad och i gott skick. Utfarten mot väg 770 är utformad med
ett vänstersvängfält och har relativt begränsade siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med
vegetation till höger om utfarten. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 50 km/tim.

Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
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Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
En mindre del av området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör att
VA-lösningen i dessa delar bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för
planändringens genomförande i denna del. Merparten av fastigheterna har dock enskilda VAlösningar.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Om området i större utsträckning än idag kommer att utnyttjas för
permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan
är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutning till kommunens VA-nät kan ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt
verksamhetsområde eller att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi och ansluts till det
kommunala nätet via ett så kallat avtalsområde. Utifrån nuvarande prioritering i gällande VA-plan
framstår alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi som det mer sannolika
alternativet.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Skogslyckan
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras av en relativt
bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är ca 45 hektar och
inrymmer 83 bostäder, varav 31 % utgörs av helårsboenden. Angränsande mark består i huvudsak av
bergbunden skogsmark. Närheten till Svanesunds centrum ger viss tillgång till service och
kommunikationer.

Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består i huvudsak av kommunalägd mark (röd skrafferad yta).

Markägoförhållanden, kommunal mark markerad med röd skrafferad yta.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart medger
bostadshus om 60-80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i översiktsplanen positiv till att ändra
gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal standard för
helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande sätt. I
kommunens översiktsplan betonas att detaljplanerna ska ha en genomförandetid som startar först när
VA-saneringen är utförd och godkänd av kommunen. Översiktsplanen understryker också att viss
förtätning är möjlig. Inom angränsande område nordväst om aktuellt planområde pekar
översiktsplanen ut ett reservområde för bostäder.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras.
Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i
anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal
planprocesser för att ta fram nya bostäder och service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för
Svanesunds samhälle, laga kraft 1961-03-13”. Gällande
detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående samt
att tomtytan inte ska vara mindre än 1500 (F1) respektive
800 (F2) kvadratmeter. Varje tomtplats får inrymma en
huvudbyggnad med tillhörande uthus/gårdsbyggnad.
Huvudbyggnad får uppföras om högst 80 (F1) respektive
125 (F2) kvadratmeter samt med ett uthus/gårdsbyggnad
om högst 15 (F1) respektive 25 (F2) kvadratmeter och
som inte får uppföras högre än 2,5 meter. Huvudbyggnad
får i huvudsak uppföras med en våning (I) men i vissa
Förslag till byggnadsplan för Svanesunds
delar även i två våningar (II). Med (I) eller (Iv) betecknat
samhälle (laga kraft 1961-03-13).
område får huvudbyggnad inte uppföras till en större
höjd än 3,6 respektive 4,4 meter. Inom (II) betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras högre
än 7,2 meter. Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av
25 grader samt att byggnader som påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess
omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i
natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Aktuellt planområde omfattas av två fornlämningar (RAÄ-nummer: Långelanda 251:1 och Långelanda
181:1). I anslutning till planområdets norra del finns ytterligare kulturhistoriska lämningar (RAÄnummer Långelanda 70:1, Långelanda 70:2 och Långelanda 74:1).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar bland annat åt att möjliggöra för fastigheterna att anslutas till kommunalt VA
vilket bidrar till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. I de fall där kommunal
anslutning inte är möjlig föreslås istället enskild lösning enligt Miljöbalkens krav. Aktuellt förslag
bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Enligt naturskyddsföreningens
inventering inrymmer området åtta registrerade nyckelbiotoper (SVS) samt ett avgränsat område med
rödlistade missgynnade kärlväxter (NT). I övrigt omfattar området inga kända naturvärden.
Recipienten har måttlig ekologisk status enligt Länsstyrelsens VISS-karta för Halsefjorden/Havstensfjorden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Även tillfartsvägar ligger inom zon 1.
En pumpstation nära Skräddevägen ligger inom zon 4 (under +2,4 meter över havet), det vill säga
under beräknat högsta högvatten år 2100. Övrig infrastruktur ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga bostäder är placerade inom dessa ytor, endast enklare byggnader.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.
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DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns i huvudsak utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första
hand ske på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 83 bostäder, varav 31 % utgörs av permanentboenden. Området är indelat i
relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i en våning. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. För vissa fastigheter tillåts huvudbyggnaden uppgå till
125 kvadratmeter och uthuset till 25 kvadratmeter. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Skogslyckan
Området utgörs av en karaktär där byggnader vuxit över tid med tillbyggnader eller
komplementbyggnader. Tomterna är relativt stora och välväxta gröna allmänningar bidrar med
kvalitet till området. Det finns flera större villor från 1900-talets början blandade med nyare
fritidshusbebyggelse. Då tomterna är relativt stora bedöms en utökad byggrätt kunna ske genom en
utökad byggnadsarea. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i detaljplanearbetet.
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TRAFIK
Området nås med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770, vilken sträcker sig
från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen är asfalterad och i gott skick.
Utfarten mot väg 770 är utformad med ett vänstersvängfält och har relativt begränsade
siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten. Skyltad
hastighet på sträckan utanför planområdet är 50 km/tim.

Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.
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PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Skogslyckan ingår till största del i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör
att VA-lösningen i dessa delar bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för
planändringens genomförande i dessa delar. Vattenförsörjningen sker i huvudsak via kommunalt
vatten. Enskilda avlopp förekommer.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Om området i större utsträckning än idag kommer att utnyttjas för
permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan
är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutning till kommunens VA-nät kan ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt
verksamhetsområde eller att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi och ansluts till det
kommunala nätet via ett så kallat avtalsområde. Utifrån nuvarande prioritering i gällande VA-plan
framstår alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi som det mer sannolika
alternativet.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
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Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Sörbo
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck

3(11)

PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid kusten, nordost om Ellös, på Orust västra sida. Aktuellt planområde är ca 30
hektar och inrymmer i dagsläget 78 bostäder, varav 6 % utgörs av permanentboenden. Området
karaktäriseras av en friliggande småhusbebyggelse som varsamt placerats in i den typiska
Bohuslänska bergsterrängen. Området nås via Morlandavägen som sträcker sig en bit söder om
aktuellt planområde och förbinder Ellös och Henån. I sydväst angränsar området till Slätthults
industriområde.

Översiktskarta, Sörbo utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat som ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Sörbo pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller vidare att utflyttningsproblematiken är som
störst på västra Orust och att kommunen därför föreslår att omforma ett befintligt fritidshusområde
till året-runt-bostäder. Programmet beskriver vidare att val av område/plats kan ske utifrån de
boendes egna intressen och att kommunen ska vara delaktig i finansieringen genom skapandet av ett
kommunalt VA-område. I detta sammanhang föreslås bland annat Sörbo som ett möjligt alternativ.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsområde inom Sörbo 3:1 m.fl.”, laga kraft
1961-01-30. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående samt att tomtytan inte ska
vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om högst 75 kvadratmeter och i en
våning som inte får överstiga 3 meter. Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och
friliggande uthus får inte uppföras. Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får
överstiga en taklutning av 30 grader samt att byggnader som påkallar ett anläggande av
avloppsledning inte får uppföras. Källare får inte uppföras.

”Förslag till byggnadsplan för fritidsområde inom Sörbo 3:1 m.fl.”, laga kraft 1961-01-30.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (södra Bohusläns kust; FO 39), på grund
av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och särskilt goda
förutsättningar för friluftsaktiviteter och vattenanknutna friluftsaktiviteter. Enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Området omfattas av flertalet fornlämningar, se lokaliseringar markerade i kartan nedan. De flesta
lämningarna består av stensättningar/rösen eller övrig kulturhistorisk lämning/fyndplats. Inom
områdets norra del finns ett större område markerat vilket är registrerat som boplats (RAÄ-nummer:
Morlanda 246:1).

Riksantikvarieämbetets informationskarta, 2020-10-26.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp på sikt kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte
medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Ellösefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Ellösefjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området har en relativt kuperad terräng och består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Det är i
Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur utpekat som del av en större värdetrakt för
särskilt skyddsvärda lövträd. Aktuellt planområde saknar dock skyddsvärda träd. Enligt
naturskyddsföreningens inventering inrymmer en av fastigheterna rödlistade missgynnade kärlväxter
(NT).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
En damm är belägen inom nordvästra delen av planområdet. I dagsläget finns inga kända problem med
skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 78 bostäder varav 6 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer en något mindre och friliggande villabebyggelse i 1 plan.
Enligt gällande detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 75 kvadratmeter. En
relativt stor del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet område som inte får bebyggas
(prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till nuvarande fastighetsbildning.
Planområdet är beläget i anslutning till Ellös med tillgång till viss service och kommunikation.

Bilder från platsbesök, 20-09-23.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.
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Specifika förutsättningar Sörbo
På grund av områdets karaktär med en något lägre bebyggelse som placerats varsamt i naturen samt
med närheten till havet föreslås en större försiktighet i utökandet av byggrätten. Förändringen bör ske
på ett sådant sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland annat vad gäller
områdets natur- och utsiktsförhållanden. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare
i detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770, Morlandavägen, som sträcker sig
mellan och förbinder Ellös med Henån. Siktförhållandena vid utfarten mot Morlandavägen bedöms
som relativt goda. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 70 km/tim. Den enskilda
vägen är asfalterad och utformad som återvändsgata som förgrenar sig längre in i bostadsområdet.
Vägen är i dagsläget i relativt gott skick med ett antal mötesplatser placerade utefter gatan. Möjligheten
att ta sig till och från området med cykel är idag begränsade, i kommunens cykelstrategi finns dock
planer på att koppla samman befintlig GC-väg i planområdets västra del med Slätthultsvägen, strax
ovanför Slätthults industriområde, vilket ökar möjligheten att ta sig till Ellös samhälle utan bil.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.
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VATTEN OCH AVLOPP
Inom området finns flera gemensamma vattentäkter för användning sommartid, och ett antal
fastigheter med egen vattentäkt. De gemensamma vattentäkterna bedöms ha återkommande
kvalitetsproblem. Ledningsnätet är outrett och har okänd status. Avloppsfrågan är genomgående löst
genom enskilda anläggningar. Flertalet avloppsanläggningar har bedömts som tillfredsställande med
hänsyn till områdets nuvarande användning.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutningspunkter för kommunens VA-nät finns strax utanför planområdet. I kommunens VA-plan
föreslås inte att Sörbo införlivas i kommunalt verksamhetsområde till följd av att högre prioriterade
områden bör åtgärdas i första hand. Utifrån nuvarande prioritering kvarstår alternativet att VAutbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta soptömningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. Det finns i dagsläget viss problematik kring att flera av de gator som leder till befintliga fastigheter
saknar vändplaner vilket komplicerar arbetet med sophämtningen då renhållningsfordonet istället
tvingas backa. I vissa fall, om vägen inte är farbar, meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället
vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. Då en del av fastigheterna är belägna i
sluttande terräng finns även problematik kring framkomligheten p.g.a. gatornas lutning. Detta gäller
främst den första angöringsvägen åt väster inom planområdets södra del.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
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eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid Kalvöfjorden, på den södra delen av Rossöhalvön, sydväst om Svanvik och
Varekil, på Orusts södra sida. Det karaktäriseras av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en
del om/utbyggda fastigheter. Aktuellt planområde är ca 17 hektar och inrymmer i dagsläget 36
bostäder, varav 28 % utgörs av permanentboenden. Befintlig och angränsande mark består i huvudsak
av bergbunden skogsmark med ett antal mindre insprängda åkerpartier. Området är beläget relativt
nära väg 178 som förbinder Ellös med Varekil och väg 160 som förbinder Henån i norr vidare söderut
mot Tjörn och Stenungsund.

Översiktskarta, Rossö utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat med bevarandeintresse (hänsynsnivå 2 och 3) och angränsar till Rossö Naturreservat
som i kommunens översiktsplan pekas ut med skyddad natur.

Bevarandeintresse – hänsynsnivå 2
För hänsynsnivå 2 anges rekommendationer om att ingen omfattande exploatering bör förekomma.
Mindre omfattande exploatering får förekomma om det sker på ett sådant sätt att de redovisade
värdena inte skadas påtagligt. Även exploatering i närheten ska ske med hänsyn till kultur- och
naturvärden.

Bevarandeintresse – hänsynsnivå 3
Hänsynsnivå 3 innebär att all exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till
speciella värden för landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Särskild
hänsyn ska tas till äldre kulturspår och rester av hävdpräglade gräsmarker och fetörtrika klipphedar.
Generellt för området gäller att ny bebyggelse enbart bör medges i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse med undantag för de områden som särskilt redovisats som utbyggnadsområden samt att
all bebyggelse ska ske med stor hänsyn till landskapsbilden och områdets stora värden för natur- och
kulturminnesvård samt friluftsliv.

Naturreservat – Råssöhalvön
Aktuellt planområde angränsar till Rossö Naturreservat som i kommunens översiktsplan pekas ut som
skyddad natur enligt 3 kap. Miljöbalken. Kringliggande mark ingår i ett äldre reservat inom
Stigfjordsområdet. Området anges som värdefullt kulturlandskap med intressant bebyggelsestruktur,
ekdungar, hagar, barrskog samt stränder och strövarområden för friluftslivet.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Åskskalla pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för

fritidsbebyggelse över delar av fastigheterna Råssö 1:2, 1:7 och 1:51
m.fl.”, laga kraft 1967-09-15. Gällande detaljplan anger att bostäder
får uppföras fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än
1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst 30 och
högst 75 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3
meter. Uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning
som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte inrymma
mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål.
Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får
överstiga en taklutning av 30 grader.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Naturvård (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för naturvård (Stigfjorden/Halsefjorden; NRO 14 111),
bland annat på grund av sina strandnära marina våtmarker, öar/skär/holmar/fågelfjäll,
naturbetesmarker och ädellövskog. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden och miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (södra Bohusläns kust; FO 39), på grund
av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och särskilt goda
förutsättningar för friluftsaktiviteter och vattenanknutna friluftsaktiviteter. Enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende med modern
standard inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Området omfattas inte av några kända fornlämningar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Stigfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Stigfjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Markytans nivåer varierar mellan ca +5 meter
i de låglänta delarna av planområdet och ca +17 meter i de högre partierna inom planområdets norra
del. Enligt naturskyddsföreningens inventering finns en registrerad nyckelbiotop (SVS) väster om
fastigheten 1:38. Centralt i området finns registrerat område för markavvattning. Området har i
Länsstyrelsens informationskarta pekats ut att ingå i ett större regionalt värdefullt odlingslandskap
inom Stigfjorden, Kalvöfjorden och Svanviks kile. Planområdet är dock lokaliserat söder om befintlig
jordbruksmark och bedöms därför inte påverkas. Området gränsar till Stigfjorden som är skyddad
genom den s.k. Ramsarkonventionen om skydd för internationellt betydelsefulla våtmarker.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.

STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Stora delar av väg 735 ligger inom zon 4 (under +2,4 meter över havet), det vill säga under beräknat
högsta högvatten år 2100. Även en kortare sträcka av den enskilda tillfartsvägen ligger inom zon 4.
Övrig infrastruktur ligger inom zon 1.
Enstaka strandnära fastigheter kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande havsnivåer.
Inga byggnader är placerade inom dessa ytor.
En damm är belägen inom nordvästra delen av planområdet. En sänka centralt i planområdet utgörs
av allmän plats, park. I dagsläget finns inga kända problem med skyfallshanteringen.
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DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske på
kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 36 bostäder varav merparten av bostäderna nyttjas som fritidshus. Det
karaktäriseras av en relativt gles bebyggelse och är indelat i relativt stora tomter som i huvudsak
inrymmer bebyggelse i 1 plan. Enligt gällande detaljplan medges största byggnadsyta för
huvudbyggnad som 75 kvadratmeter och som 15 kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del
av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom
ändring av detaljplanen bör uppdateras till nuvarande fastighetsbildning. Det finns i dagsläget ett fåtal
fastigheter som är obebyggda.

Bilder tagna från platsbesök, 20-09-23.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar - Rossö
På grund av områdets karaktär med en något lägre bebyggelse som placerats varsamt i naturen samt
med närheten till naturreservatet föreslås en större försiktighet i utökandet av byggrätten.
Förändringen bör ske på ett sådant sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland
annat vad gäller områdets natur- och utsiktsförhållanden, vilket också framkommer av inkomna svar
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under enkätundersökningen. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 735, vilken övergår till väg 733 och 178
som binder samman Ellös och Varekil. Den enskilda vägen har i samband med utbyggnaden av
kommunalt VA asfalterats om och är därför i gott skick. Utfarten mot väg 735 har relativt begränsade
siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten i kombination
med att vägen lutar uppåt. Skyltad hastighet på väg 735 och 733 är 70 km/tim. Vägens (735)
utformning är i höjd med utfarten mer begränsad vilket håller nere hastigheten för bilar att ta sig fram.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder kopplat till siktförhållandena vid anslutning till
statlig väg. Trafikverket påtalade för Rossö ett eventuellt behov av ökat antal mötesfickor längs den
enskilda vägen vilket bör utredas i det fortsatta planarbetet.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen. Trafikverket pekar på följande
anslutningar där förbättringar rekommenderas:
•
•
•

Säckebäck – Begränsad sikt västerut.
Rossö – Begränsad sikt i båda riktningarna, behov av mötesfickor längs den enskilda vägen.
Åskskalla – Mycket begränsad sikt på den södra anslutningen.

Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.
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VATTEN OCH AVLOPP
Område Rossö ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten. Förberedelser har gjorts så att
området senare skall kunna anslutas även till kommunens avloppsnät och då också tas i kommunens
verksamhetsområde för avlopp. Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade
överföringsledningen mellan Ellös och Varekil färdigställts.
Området har idag genomgående enskilda avloppsanläggningar som i ett flertal fall bedömts vara av
otillfredsställande status. En anslutning till kommunens avloppsnät bedöms därför som angelägen
oavsett den föreslagna planändringen genomförs eller ej.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.

AVFALLSHANTERING
Avfallshanteringen sker genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den enskilda
fastigheten.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Området inväntar färdigställandet av överföringsledningen mellan Ellös och Varekil innan kommunal
avloppsanslutning är möjlig. Det finns kostnader kopplat till utbyggnaden av kommunalt avlopp samt
behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
Eventuella kostnader för åtgärder kopplat till förbättrad sikt vid anslutning till statlig väg och ökat
antal mötesfickor längs den enskilda vägen bekostas av vägföreningen.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid Havstensfjorden, i höjd med Stora och Lilla Hasselön, på Orusts norra sida. Det
karaktäriseras av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter.
Aktuellt planområde är ca 18 hektar och inrymmer i dagsläget 40 bostäder, varav 13 % utgörs av
permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av berg- och skogsmark. Området ligger
inom SCB tätortsområde för Slussen/Höggeröd med relativt hög inflyttning, bland annat på grund av
närheten till förskola och skola.

Översiktskarta, Åskskalla utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Åskskalla pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över delar av fastigheterna
Höggeröd 1:62, 1:63 och 1:81 m.fl.”, laga kraft 1967-06-06. Gällande detaljplan anger att bostäder får
uppföras fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får
uppföras om lägst 40 och högst 75 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus
får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Huvudbyggnad
får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. Övriga
bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över delar av fastigheterna Höggeröd 1:62, 1:63 och 1:81 m.fl., laga
kraft 1967-06-06.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess omgivande
stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och
kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter. Enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende med modern
standard inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Området omfattas inte av några kända fornlämningar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Havstensfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Stigfjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde är beläget på höjdplatån, väster om Höggeröd kast, och består i huvudsak av
bergbunden skogsmark. Centralt i området finns, enligt naturskyddsföreningens inventering,
rödlistade hotade kärlväxter (CR, EN, VU).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
Området sluttar ner mot havet. Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en
översiktlig undersökning. I dagsläget finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 40 bostäder varav 13 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 75 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av fastigheterna utgörs av relativt kuperad
terräng vilket kan försvåra eventuella om-/utbyggnader utan sprängning. En del av bebyggelsen ligger
i dagsläget på angivet område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen
bör uppdateras till nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-23.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.
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Specifika förutsättningar Åskskalla
Området är indelat i relativt stora tomter som idag regleras med en största byggnadsyta om 75
kvadratmeter. En utökad byggrätt bedöms kunna ske antingen genom en utökad byggnadsarea eller
genom en högre byggnadshöjd med reservation för att en del av fastigheterna utgörs av relativt
kuperad terräng vilket kan försvåra eventuella om-/utbyggnader utan sprängning. För de fastigheter
där sprängning krävs rekommenderas istället att tillåta utbyggnad genom en utökad byggnadshöjd.
Förändringen bör ske på ett sådant sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland
annat vad gäller områdets utsiktsförhållanden mot Havstensfjorden. Förutsättningarna för respektive
område studeras närmare i detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 774 via Slussen, alternativt enskild väg
från anslutning till statlig väg 766 strax söder om Stenshult. Bebyggelsen ansluter till den enskilda
vägen från utfarten i den södra delen av aktuellt planområde. Den enskilda vägen är asfalterad och i
relativt gott skick. Utfartens siktförhållanden bedöms i dagsläget som godtagbara med undantag för
att viss sly och buskage kan behöva undanröjas. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är
40 km/tim.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder kopplat till siktförhållandena vid anslutning till
statlig väg.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen. Trafikverket pekar på följande
anslutningar där förbättringar rekommenderas:
•
•
•

Säckebäck – Begränsad sikt västerut.
Rossö – Begränsad sikt i båda riktningarna, behov av mötesfickor längs den enskilda vägen.
Åskskalla – Mycket begränsad sikt på den södra anslutningen.

Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark. Besöksparkering finns i anslutning till fastigheten Orust
Höggeröd 1:116.
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BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Inom område Höggeröd/Åskskalla finns en gemensam vattentäkt för användning sommartid, och ett
antal fastigheter har egen vattentäkt. Avloppsfrågan är genomgående löst genom enskilda
anläggningar. Enligt uppgift från kommunens miljöenhet har den gemensamma vattentäkten
återkommande kvalitetsproblem, och tillgången på vatten bedöms vara mindre god. De befintliga
avloppsanläggningarna bedöms generellt vara av äldre modell och med enklare utförande.
Havstensfjorden har en otillfredsställande ekologisk status, och ytterligare utsläpp av avloppsvatten
bör undvikas.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Genom den utbyggnad som skett av kommunalt VA i Slussen finns nu möjligheter att ansluta även
Åskskallaområdet till kommunens VA-nät. I kommunens VA-plan föreslås inte att
Höggeröd/Åskskallaområdet införlivas i kommunalt verksamhetsområde, till följd av att högre
prioriterade områden åtgärdas i första hand. Utifrån nuvarande prioritering kvarstår alternativet att
VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi genom avtalsanslutning.
Anslutning till kommunens va-nät kan ske kan ske vid skolan i Slussen. Bland fastighetsägare inom
Kockhedsområdet har intresse visats för att få ansluta sina hus till kommunens VA-nät.
Förutsättningar för en samverkan med dessa fastigheter kan därför undersökas närmare när det gäller
ledningsdragningen fram till Åskskalla.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. Det finns i dagsläget viss problematik kring att flera av de gator som leder till befintliga fastigheter
saknar vändplaner vilket komplicerar arbetet med sophämtningen då renhållningsfordonet istället
tvingas backa. I vissa fall, om vägen inte är farbar, meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället
vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. Då en del av fastigheterna är belägna i
sluttande terräng finns även problematik kring framkomligheten p.g.a. gatornas lutning. Detta gäller
främst den väg som sträcker sig inom planområdets nordöstra hörn, där tillgängligheten minskar
under vinterhalvåret på grund av försvårat väglag.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar. Eventuella kostnader för
åtgärder kopplat till förbättrad sikt vid anslutning till statlig väg bekostas av vägföreningen.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)
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•

Sörbo

•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid Halsefjorden, mellan Varekil och Svanesund, på Orusts södra sida. Det
karaktäriseras av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter.
Aktuellt planområde är ca 6 hektar och inrymmer i dagsläget 16 bostäder, varav 13 % utgörs av
permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av berg- och ängsmark. Området ligger
mellan Varekil och Svanesund med närhet till viss service och kommunikationer.

Översiktskarta, Trätte utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Trätte pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten
Trätte Nedra 1:17”, laga kraft 1968-02-27. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras
fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras
om lägst 30 och högst 60 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får
uppföras om högst 15 kvadratmeter under förutsättning att det byggs samman med huvudbyggnaden.
Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål.
Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader samt
att byggnader som påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Trätte Nedra 1:17, laga kraft 1968-02-27.
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Angränsande område Burås Grenegård 4:2
Angränsande område, Burås Grenegård 4:2, har under 2004 genomgått en planändring då kommunen
mottagit önskemål från fastighetsägare om att få bygga ut. Ändringsplanen syftar därför till att
möjliggöra en utökad byggyta från 60 till 120 kvadratmeter/tomt samt att ansluta området till
kommunalt vatten.

RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess omgivande
stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och
kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed
berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Naturvård (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för naturvård (Stigfjorden/Halsefjorden; NRO 14 111),
bland annat på grund av sina strandnära marina våtmarker, öar/skär/holmar/fågelfjäll,
naturbetesmarker och ädellövskog. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden och miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Natura 2000
Området angränsar till Halsefjorden som omfattas av fågel- och habitatdirektivet (Natura 2000).
Fornlämningar
Området omfattas inte av några kända fornlämningar.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Havstensfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Stigfjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av berg- och ängsmark. Enligt naturskyddsföreningens
inventering inrymmer den södra delen av området rödlistade missgynnade kärlväxter (NT) samt en
registrerad nyckelbiotop (SVS). I övrigt omfattar området inga kända naturvärden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Infrastruktur inklusive tillfartsvägar ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga byggnader är dock placerade inom dessa områden.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 16 bostäder varav 13 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 60 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En relativt stor del av bebyggelsen ligger i dagsläget på
angivet område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör
uppdateras till nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
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fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Trätte
Då huvuddelen av tomterna är lokaliserade på bergbunden mark föreslås en större försiktighet i
utökandet av områdets byggnadsarea för att undvika sprängning. Ett alternativ är istället att tillåta en
högre byggnadshöjd för att möjliggöra en ökad BTA. En del av tomterna utgörs också av brant terräng
där bestämmelse om att byggnad inte får uppföras (prickmark) bör bevaras. Förutsättningarna för
respektive område studeras närmare i detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 734, Varekilsvägen, som förbinder Varekil
med Svanesund och har en skyltad hastighet på 70 km/tim. Den enskilda vägen är grusad och i ok skick
med få trafikrörelser både i nuläge och i maximalt utbyggnadsscenario. Siktförhållandena bedöms vid
utfarterna mot Varekilsvägen goda.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.
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VATTEN OCH AVLOPP
Inom område Trätte finns en gemensam vattentäkt för användning sommartid, och ett antal fastigheter
har egen vattentäkt. Inom planområdet finns enskilda anläggningar för toalettavlopp samt en
gemensam anläggning för BDT-avlopp. BDT-anläggningen är dimensionerad för 15 hushåll.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Då recipienten (Halsefjorden) är ekologiskt känslig och redan hårt belastad
kommer en ökning av utsläpp inte accepteras ur miljösynpunkt. Om området i större utsträckning än
idag kommer att utnyttjas för permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet.
Anslutning till det kommunala VA-nätet ses som ett förstahandsalternativ. Om enskilda anläggningar
kan uppgraderas på ett sådant sätt att de bedöms klara miljökraven kan denna lösning övervägas.
I kommunens VA-plan föreslås inte att Nedre Trätte införlivas i kommunalt verksamhetsområde, till
följd av att högre prioriterade områden åtgärdas i första hand. Möjligheten att ansluta området till
kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen
genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.
Inom angränsande område Burås Grenegård är fastigheterna anslutna till kommunalt vatten.
Möjligheterna att ansluta även Trätte till detta vattenledningsnät är beroende av bland annat
ledningarnas kapacitet och godkännande från samfälligheten inom Burås Grenegård. Anslutning till
kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade överföringsledningen mellan Svanesund och
Varekil färdigställts.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. I vissa fall då vändplan inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar
arbetet med soptömningen. Om gatan inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker
istället vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. Området har i dagsläget relativt
goda vändmöjligheter bortsett från gatan längst i söder intill fastigheten 1:54 som är mer begränsad i
sin utformning.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

10(11)

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Det finns behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och finansiering kopplat till vatten
och avlopp innan planen startar.
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Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Säckebäck
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid kusten, ca 4 km söder om Varekil, på Orust södra sida. Det karaktäriseras av
relativt höga bergspartier där bebyggelsen har placerats vid mellanliggande lägre platåer och
sluttningar. Aktuellt planområde är ca 20 hektar och inrymmer i dagsläget 52 bostäder, varav 37 %
utgörs av permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av berg- och skogsmark. Området
ligger i anslutning till väg 160 med förbindelser till Tjörn och Stenungsund, vidare söderut mot
Kungälv och Göteborg.

Översiktskarta, Säckebäck utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består i huvudsak av kommunalägd mark (röd skrafferad yta).

Markägoförhållanden, kommunal mark markerad med röd skrafferad yta.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat som ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Säckebäck pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan över Säckebäck 1:21 m.fl.”, laga kraft 1968-09-19.
Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre
än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst 40 och högst 100 kvadratmeter och i en
våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning
som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får
inte inredas för bostadsändamål. Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga
en taklutning av 30 grader.

”Förslag till byggnadsplan över Säckebäck 1:21 m.fl.”, laga kraft 1968-09-19.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess omgivande
stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och
kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed
berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Naturvård (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för naturvård (Stigfjorden/Halsefjorden; NRO 14 111),
bland annat på grund av sina strandnära marina våtmarker, öar/skär/holmar/fågelfjäll,
naturbetesmarker och ädellövskog. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden och miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Natura 2000
Området angränsar till Halsefjorden som omfattas av fågel- och habitatdirektivet (Natura 2000).
Fornlämningar
Fornlämning finns inom aktuellt planområdes nordvästra
del vilken enligt Riksantikvarieämbetets informationskarta
utgörs av tidigare boplats (RAÄ-nummer: Stala 113:1).

Riksantikvarieämbetets
informationskarta, 2020-10-26
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp på sikt kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte
medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Askeröfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Askeröfjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området kännetecknas av en kuperad och bergig terräng med riklig skogsvegetation. Markytans nivåer
varierar mellan ca +15 meter i de låglända delarna av planområdet och ca +50 meter i de högsta
bergspartierna. Området inkluderar delar av ädellövskog som bedömts med naturvärdesklass 3 (visst
skyddsvärde).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Infrastruktur inklusive tillfartsvägar ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga byggnader är dock placerade inom dessa områden.
En damm är belägen inom nordvästra delen av planområdet. I dagsläget finns inga kända problem med
skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 52 bostäder varav 37 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan, placerade på olika
nivåer i terrängen. Enligt gällande detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 100
kvadratmeter och som 15 kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.
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Specifika förutsättningar Säckebäck
Området är indelat i relativt stora tomter som idag regleras med en största byggnadsyta om 100
kvadratmeter. På grund av tomternas lokalisering i terrängen, och där flertalet byggnader utgörs av
suterränghus, skulle en högre byggnadshöjd kunna tillåtas då placeringen av husen i olika nivåer kan
tänkas minska insynsproblematiken. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 1158, vilken sträcker sig ut till Askeröarna
öster om aktuellt planområde och till länsväg 160 i höjd med Varekilsnäs. Den enskilda vägen är i
dagsläget grusad och i gott skick. Utfarten mot väg 1158 har relativt begränsade siktförhållanden pga.
ett antal träd och vegetation som är placerade till höger om utfarten i kombination med utfartens
placering i en kurva. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är enligt Trafikverkets
informationskarta 70 km/tim.
Bebyggelsen som placerats högt i terrängen har medfört relativt branta angöringsvägar. Då området i
dagsläget är planerat för fritidshusbebyggelse, vilket ger en större dygnstrafik under sommarhalvåret,
blir en viktig fråga hur tillgängligheten och underhållet av den enskilda vägen tillgodoses även under
vinterhalvåret, exempelvis för utryckningsfordon, hemtjänsten, snöröjning m.m. För området finns två
vägpartier som överstiger 12 % lutning samt en backe som leder till de två fastigheter som ligger
närmast vattnet vilken har en lutning på ca 20 %. Förutsättningarna för vägarnas lutning samt
eventuella åtgärder bör studeras närmare i detaljplanearbetet.

Identifierade lutningar på vägar, Säckebäck.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.
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Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen. Trafikverket pekar på följande
anslutningar där förbättringar rekommenderas:
•
•
•

Säckebäck – Begränsad sikt västerut.
Rossö – Begränsad sikt i båda riktningarna, behov av mötesfickor längs den enskilda vägen.
Åskskalla – Mycket begränsad sikt på den södra anslutningen.

Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark. Besöksparkering finns i anslutning till fastigheten Orust
Säckebäck 1:39.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Inom område Säckebäck finns en gemensam vattentäkt för användning sommartid, men flertalet
fastigheter har egen vattentäkt. Enligt representanter för samfälligheten är anläggningen för
sommarvatten är i behov av en mer omfattande upprustning alternativt behöver den ersättas ny
vattenförsörjning. Avloppsfrågan är genomgående löst genom enskilda anläggningar.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Då recipienten (Halsefjorden) är ekologiskt känslig men idag hårt belastad kommer
en ökning av utsläpp inte accepteras ur miljösynpunkt.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
I kommunens VA-plan föreslås inte att Säckebäck införlivas i kommunalt verksamhetsområde, till följd
av att högre prioriterade områden åtgärdas i första hand. Utifrån nuvarande prioritering kvarstår
alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi.
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För kommunalt vatten finns anslutningspunkt vid väg 160. Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt
först när den planerade överföringsledningen mellan Svanesund och Varekil färdigställts, varpå detta
kommer att kunna anslutas vid samma plats som anslutningspunkten för vatten.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta soptömningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. I de fall vändplan inte finns måste renhållningsfordonet istället backa vilket komplicerar arbetet.
Planområdet har i dagsläget relativt goda vändmöjligheter bortsett från gatan i sydost som saknar
vändplan. Fastigheternas lokalisering i terrängen har inom vissa delar av området medfört relativt
branta angöringsvägar vilket minskar tillgängligheten för renhållningsfordonet vid försvårat väglag,
främst under vintertid.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Området inväntar färdigställandet av överföringsledningen mellan Ellös och Varekil innan kommunal
avloppsanslutning är möjlig. Det finns kostnader kopplat till utbyggnaden av kommunalt VA som kan
ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt
beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Genomförandefrågor och finansiering för
utbyggnaden av VA bör utredas innan planen startar. Eventuella kostnader för åtgärder kopplat till
förbättrad sikt vid anslutning till statlig väg bekostas av vägföreningen.
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Introduktion
Bakgrund
Inom kommunen finns idag ett 30-tal gällande planer för fritidshusändamål, upprättade under perioden 1950 till 1970-talet. En utbyggnad
av kommunalt VA pågår och det finns en efterfrågan och politiskt
önskemål om att kunna tillåta större byggrätter för att möjliggöra året
runt boende av modern standard. Av de 30 planerna har 9 planer valts
ut att ingå i en första etapp som kan prövas parallellt genom ändring
av detaljplan:

• Mölneby Nedergård
• Hals (3 planer)
• Sörbo
• Rossö
• Åskskalla
• Trätte Nedre
• Säckebäck

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.orust.se
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Sammanfattning
Generella förutsättningar
Utbyggnadsmöjligheter, närhet till service och kommunikationer etc.

Vatten och avlopp
Verksamhetsområde, avtalsområde, enskilda lösningar?

Trafik
Inga krav på åtgärder vid anslutning till statlig väg.
Vissa siktförbättringar rekommenderas.
Behov av mötesplatser på Rossö.

Omvandlingspotential
Kategorier
Befintliga fritidshusägare permanentar sina hus - har redan skett i viss mån, VA och byggrätt begränsar i vissa fall.
Inflyttare bosätter sig inom område med bekvämt pendlingsavstånd (Stenungssund, Uddevalla,
Göteborg).
Befintliga fritidshusägare bosätter sig permanent vid pensionering eller flexibel arbetsplats.

Genomförande
Stort beroende av VA-frågor.

Kommunala kostnader
Beror på behov av VA-utbyggnad.

Prioritering
Lätt genomförbara planer föreslås göras först.

Process
Arbetspaket föreslås för effektivare planarbete.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Mölneby Nedergård

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Alla fastigheter omfattas av verksamhetsområde för VA.
•

Oavsett om planändringen genomförs eller inte kommer de fastigheter inom verksamhetsområdet som idag inte är anslutna till
det kommunala VA-nätet behöva betala avgifter vid VA-anslutning.

•

Området är ca 13 hektar och inrymmer i dagsläget 75 bostäder, varav 49 % utgörs
av helårsboenden.
Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 80 kvadratmeter i en våning.
Maximal byggnadshöjds 3 meter.

Vatten och avlopp

Trafik

•

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

•

•

Huvuddelen av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA, enstaka enskilda
avloppsanläggningar förekommer dock.

Omvandlingspotential

Inga åtgärder föreslås.

•

49 % permanentboenden.

Trafik
•

Nära tätort med tillgång till kommunikationer och service.

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

•

Siktförhållandena vid utfarten mot Morlandavägen bedöms goda.

Genomförande
Idag verksamhetsområde.

Kommunala kostnader

2

Inga kommunala kostnader.

www.orust.se
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Hals (stora 2:3 m.fl.)

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala VA-systemet.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Området är ca 16 hektar och inrymmer i dagsläget 32 bostäder,
varav 34 % utgörs av helårsboenden.
Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 60 kvadratmeter i en våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

I huvudsak kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Trafik

•

Huvuddelen av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA, enstaka
enskilda avloppsanläggningar förekommer dock.

•

•

Nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte
redan är anslutna till det kommunala VA-nätet.

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
34 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service och kommunikationer.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

Trafik

•

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770
(Färjevägen) och 734 (Varekilsvägen).
•

Begränsade siktförhållanden österut vid utfart mot Färjevägen.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.

•

Genomförande
Ev. mindre utbyggnad av ledningsnät.

•

Kommunala kostnader

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Hals (lilla 1:2 och stora 2:2)

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala VA-systemet.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

Området är ca 9 hektar och inrymmer i dagsläget 28 bostäder, varav 25 % utgörs
av helårsboenden.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 80 kvadratmeter i en våning.
Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Trafik

En mindre del av området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
•

Merparten av fastigheterna har enskilda VA-lösningar.
•

Nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan är anslutna
till det kommunala VA-nätet.

•

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
25 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service och kommunikationer.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

Trafik

•

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770 (Färjevägen).
•

Begränsade siktförhållanden österut vid utfart mot Färjevägen.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.

•

Genomförande
Ev. utbyggnad av ledningsnät.

Kommunala kostnader
•

www.orust.se
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Ev. utbyggnad av ledningsnät.
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Skogslyckan

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala VA-systemet.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Området är ca 45 hektar och inrymmer i dagsläget 83 bostäder, varav 31 % utgörs
av helårsboenden.
Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 80 resp. 125 kvadratmeter i
en våning. Maximal byggnadshöjd 3,6 resp. 4,4 meter.

Vatten och avlopp
•

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Trafik

•

Huvuddelen av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA, enstaka enskilda
avloppsanläggningar förekommer dock.

•

•

Nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan är anslutna
till det kommunala VA-nätet.

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
31 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service
och kommunikationer.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

Trafik

•

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770 (Färjevägen).
•

Begränsade siktförhållanden österut vid utfart mot Färjevägen.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.
•

Genomförande
Ev. utbyggnad av ledningsnät.

Kommunala kostnader
•

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Sörbo
Generella förutsättningar
•

Området är ca 30 hektar och inrymmer 78 bostäder, varav 6 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

I Bostadsförsörjningsprogrammet utpekas Sörbo som möjligt läge för att omforma
befintligt fritidshusområde till året-runt-bostäder.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 75 kvadratmeter i en våning.
Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Flera gemensamma vattentäkter för användning sommartid och ett antal fastigheter med egen vattentäkt.
•

Gemensamma vattentäkter bedöms ha återkommande kvalitetsproblem.
•

Ledningsnätet är outrett och har okänd status.
•

Enskilda avloppsanläggningar med tillfredsställande status samt ett antal fastigheter
med BTD-avlopp av äldre modell.
•

Kommunalt VA finns framdraget till fastigheterna utmed Slätthultsvägen, strax
utanför planområdet. Närheten till Ellös reningsverk och befintliga kommunala
VA-ledningar ger tekniskt goda förutsättningar för utbyggnad inom planområdet.
•

391-021

391-025
391-022

Möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från
fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770, Morlandavägen.
•

Siktförhållandena vid utfarten mot Morlandavägen bedöms som relativt goda.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp

•

•

Kräver framdragning av ledningar.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

6 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service.
•

Attraktiv havsnära karaktär.

•

Genomförande
Ev. utbyggnad av ledningsnät.

•

Kommunala kostnader
Ev. utbyggnad av ledningsnät.
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Rossö
Generella förutsättningar
•

Aktuellt planområde är ca 17 hektar och inrymmer 36 bostäder, varav 28 % utgörs
av helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 2 och 3, vilket
innebär att mindre omfattande exploatering får förekomma om värdena inte skadas
påtagligt samt att all exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn
till landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Angränsar till Rossö Naturreservat som i kommunens översiktsplan pekas ut som
skyddad natur enligt 3 kap. Miljöbalken.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 75 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Kommunalt verksamhetsområde för vatten.
•

Genomgående enskilda avloppsanläggningar och där övervägande delen har otillfredsställande status.
•

Anslutning till kommunens avloppsnät bedöms som angelägen oavsett den föreslagna planändringen genomförs eller ej.
•

Förberedelser har gjorts så att området senare ska kunna anslutas till kommunens
avloppsnät och då också ingå i kommunens verksamhetsområde för avlopp.
•

Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade överföringsledningen mellan Varekil och Ellös färdigställts.
•

Ekologiskt känslig recipient - Stigfjorden.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 735, vilken norrut
övergår till väg 733 och 178 som binder samman Ellös och Varekil.
•

Den enskilda vägen har asfalterats om och är i gott skick.
•

Begränsade siktförhållanden vid utfarten mot väg 735.
•

Eventuellt behov av mötesfickor enligt Trafikverket.
•

Risk för översvämning på tillfartsväg.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten finns.
•

Beroende av överföringsledning för avlopp mellan Varekil och Ellös.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.

•

•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

Trafik
•

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

28 % permanentboenden.
•

Attraktiv naturnära karaktär.
•

Nära Stenungssund.

Genomförande
•

Utbyggnad av kommunalt avlopp.
•

Beroende av överföringsledning för avlopp mellan Varekil och Ellös.

•

Kommunala kostnader
Utbyggnad av kommunalt avlopp.
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Åskskalla
Generella förutsättningar
•

Planområdet är ca 18 hektar och inrymmer 40 bostäder, varav 13 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 75 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Gemensam vattentäkt för användning sommartid samt ett antal fastigheter med
egen vattentäkt.
•

Gemensam vattentäkt har återkommande kvalitetsproblem och tillgången på vatten
bedöms vara mindre god.
•

Enskilda avloppsanläggningar i äldre/enklare modell.
•

Ekologiskt känslig recipient - Havstensfjorden.
•

Möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från
fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.
•

191-013
191-013

Närmsta anslutningspunkt finns vid Slussen, ca 2 km söder om området.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 774 via Slussen, alternativt enskild väg från anslutning till statlig väg 766 strax söder om Stenshult.
Siktförhållandena bedöms vid utfarten goda med undantag för att viss sly och
buskage kan behöva undanröjas.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
•

Anslutning till det kommunala VA-nätet ses som ett förstahandsalternativ och en förutsättning för ett godtagbart VA året runt.

•

I första hand prövas intresset att bygga ut VA-nätet på fastighetsägarnas initiativ genom ett s.k. avtalsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

13 % permanentboenden.
•

Närhet till skola och arbetsplatser (Uddevalla).

Genomförande
•

Förslagsvis avtalsområde.
•

Drygt 2 km ledningsutbyggnad på initiativ av fastighetsägare inom
planområdet. Eventuell samverkan/medfinansiering av fastighetsägare längs Höggerödsvägen.

Kommunala kostnader
•

Inga kommunala kostnader vid avtalsområde.
•

Kräver förankring hos de boende.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Trätte Nedre
Generella förutsättningar
•

Planområdet är ca 6 hektar och inrymmer 16 bostäder, varav 13 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 60 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Gemensam vattentäkt för användning sommartid samt ett antal fastigheter med
egen vattentäkt.
•

Enskilda avloppsanläggningar (toalettavlopp).
•

Gemensam anläggning för BDT (dimensionerad för 15 hushåll).
•

Möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från
fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.
•

Ekologiskt känslig recipient - Halsefjorden.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 734, Varekilsvägen.
•

Den enskilda vägen är i dagsläget grusad och i gott skick.
•

Siktförhållandena bedöms vid utfarterna goda.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
•

Beroende av överföringsledning mellan Varekil och Svanesund för
kommunal avloppsanslutning.
•

Eventuell möjlig anslutning till kommunalt vatten genom Burås
Grenegård 4:2.
•

Möjlig utökning av gemensam BDT och sluten tank på grund av få
fastigheter.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

16 % permanentboenden (2 hushåll).
•

Nära Stenungssund.

Genomförande
•

Behov av ledningsdragning genom angränsande område.
•

Utökad BDT och sluten tank.

Kommunala kostnader
•

Inga kommunala kostnader vid avtalsområde.
•

Kräver förankring hos de boende.
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Säckebäck
Generella förutsättningar
•

Planområdet är ca 20 hektar och inrymmer 52 bostäder, varav 37 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 100 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Gemensam vattentäkt för användning sommartid samt ett antal fastigheter med
egen vattentäkt - behov av omfattande upprustning alternativt ny vattenförsörjning.
•

Enskilda avloppsanläggningar.
•

Möjligheten att ansluta området till kommunalt VA är inte prioriterat i kommunens
VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för
att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA.

•

För kommunalt vatten finns anslutningspunkt vid väg 160. Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade överföringsledningen mellan Varekil
och Ellös färdigställts.
•

Ekologiskt känslig recipient - Halsefjorden.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 1158, vilken sträcker
sig ut till Askeröarna öster om aktuellt planområde och till länsväg 160 i höjd med
Varekilsnäs. Den enskilda vägen är grusad och i gott skick.
•

Begränsade siktförhållanden vid utfart mot väg 1158.
•

Bebyggelsen som placerats högt i terrängen har medfört relativt branta angöringsvägar. En viktig fråga är hur tillgängligheten och underhållet av den enskilda
vägen tillgodoses även under vinterhalvåret, exempelvis för utryckningsfordon,
hemtjänsten, snöröjning m.m.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
•

Kommunalt VA finns framdraget till väg 160.
•

Beroende av överföringsledning mellan Varekil och Ellös för kommunal avloppsanslutning.

•

Anslutning till det kommunala VA-nätet ses som ett förstahandsalternativ. Om enskilda anläggningar kan uppgraderas på ett sådant
sätt att de bedöms klara miljökraven kan denna lösning övervägas
under en övergångsperiod.
•

I första hand prövas intresset att bygga ut VA-nätet på fastighetsägarnas initiativ genom ett s.k. avtalsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

37 % permanentboenden.
•

Naturnära karaktär.
•

Nära Stenungssund och Göteborg.

Genomförande
•

Förslagsvis avtalsområde.
•

Beroende av överföringsledning mellan Varekil och Ellös.

Kommunala kostnader
•

Inväntar överföringsledning.
•

Inga kommunala kostnader vid avtalsområde.
•

Kräver förankring hos de boende.
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Sammanfattning och rekommendationer
Område

Trafik

VA

Omvandlingspotential

Genomförande

Kommunala kostnader

Förslag till arbetspaket

Mölneby

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 770

Kommunalt verksamhetsområde

49 % permanentboenden

Idag verksamhetsområde

Inga kommunala kostnader

1

Förslagsvis verksamhetsområde

Mindre utbyggnad av ledningsnätet

1 eller 2

Förslagsvis verksamhetsområde

Utbyggnad av ledningsnätet

1 eller 2

Förslagsvis verksamhetsområde

Utbyggnad av ledningsnätet

1 eller 2

Förslagsvis verksamhetsområde

Utbyggnad av ledningsnätet

2

2 eller 3

Nära tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 45 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 30 min

Hals (stora)

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 770

I huvudsak kommunalt verksamhetsområde
(7 fastigheter ej anslutna)

34 % permanentboenden
Nära tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 50 min
Stenungsund, 20 min
Uddevalla, 35 min

Hals (lilla)

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 770

Huvuddelen av fastigheterna ingår inte i
kommunalt verksamhetsområde (20 fastigheter ej anslutna)

25 % permanentboenden
Nära tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 45 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 35 min

Skogslyckan

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 770

Delvis kommunalt verksamhetsområde (15
fastigheter ej anslutna)

31 % permanentboenden
Inom tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 45 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 30 min

Sörbo

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 770

Sommarvatten (kvalitetsproblem)

41 % permanentboenden

Enskilda avlopp (tillfredsställande)

Nära tätort med tillgång till service

Framdraget VA till Slätthultsvägen

Attraktiv havsnära karaktär
Göteborg, 1 tim
Stenungsund, 30 min
Uddevalla, 40 min

Rossö

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 735
Behov av mötesfickor

Åskskalla

Trätte

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 774

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 734

Kommunalt vatten finns

28 % permanentboenden

Beroende av överföringsledning

Inväntar överföringsledning

Enskilda avlopp (otillfredsställande)

Attraktiv naturnära karaktär

Förberett verksamhetsområde

Utbyggnad av avlopp

Beroende av överföringsledning

Göteborg, 1 tim
Stenungsund, 25 min
Uddevalla, 45 min

Sommarvatten (otillfredsställande)

13 % permanentboenden

Förslagsvis avtalsområde

Enskilda avlopp (enklare modell)

Närhet till skola och arbetsplatser (Uddevalla)

Inga kommunala kostnader vid
avtalsområde

Anslutning 2 km (Slussen)

Göteborg, 1 tim och 10 min
Stenungsund, 40 min
Uddevalla, 30 min

Ledningsutbyggnad (2 km) på initiativ
av fastighetsägare

Sommarvatten

16 % permanentboenden (2 hushåll)

Enskilda avlopp

Göteborg, 1 tim
Stenungsund, 25 min
Uddevalla, 40 min

Gemensam BDT
Kommunalt vatten vid intilliggande område

Säckebäck

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 1158

Gemensamt sommarvatten och enskilda
borrade brunnar

Branta angöringsvägar (tillgänglighet)

Enskilda avlopp
Kommunalt VA framdraget (väg 160)
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Kräver förankring hos de boende

Behov av ledningsdragning genom
angränsande område Burås Grenegård

Inga kommunala kostnader vid
avtalsområde

Utökad BDT

Kräver förankring hos de boende

2

Sluten tank pga få fastigheter

37 % permanentboenden

Beroende av överföringsledning

Inväntar överföringsledning

Göteborg, 50 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 40 min

Förslagsvis avtalsområde

Inga kommunala kostnader vid
avtalsområde

2 eller 3

Kräver förankring hos de boende
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Datum

Diarienummer

2021-01-19

KS/2020:1059

1(3)

Kommunförvaltningen
Rickard Karlsson
telefon 0304-334307
e-post: rickard.karlsson@orust.se

Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Varekil 1:187 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. meddela positivt planbesked för att i en detaljplan pröva förutsättningarna för
att etablera ett handels- och verksamhetsområde inom fastigheterna Varekil
1:187 och Varekil 1:7. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL
2. ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen.
3. förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet
påbörjas.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked syftar till att i en detaljplan skapa förutsättningar för ett nytt
handels- och verksamhetsområde i centrala Varekil. Platsen bedöms i enlighet med ÖP
2009 lämplig för utveckling av bl.a. verksamheter. En flytt av nuvarande ICA butik till
en större etablering i hörnan väg 178/väg 160 ger förbättrade förutsättningar för
utveckling av annan handel och service i Varekil samt stärker samhällets attraktivitet
som bostadsort. Inriktning, placering, utformning och omfattning av den föreslagna
bebyggelsen och parkeringsytorna behöver utredas vidare inom ramen för detaljplanen.
Reningskapaciteten för avlopp måste kunna säkerställas - via ett investeringsbeslut om
överföringsledning – senast innan detaljplanen kan antas. Placeringen i anslutning till
Varekilsån innebär att åtgärder för hantering av dagvatten i området måste utredas och
säkerställas i detaljplan så att ån inte påverkas negativt. Placeringen i anslutning till
korsningen väg 160/väg 178 och Varekils busstation innebär att lösningar för
väginfrastruktur, såsom infart/utfart och åtgärder på väg 178, behöver utredas i
samverkan med Trafikverket och Västtrafik.
Ansökan
Ansökan syftar till att inom ramen för en detaljplan pröva förutsättningarna för att
skapa ett nytt handelsområde med detaljhandel inklusive livsmedel, ev. banklokal,
småindustrier samt sportanläggning. Sökanden avser pröva byggnadshöjder om 10-12 m
med en exploateringsgrad om ca 50% av fastighetsytan. Ansökan berör en fastighetsyta
inom Varekil 1:187 och Varekil 1:7 på ca 3,3 ha.
Förutsättningar
Enligt ÖP 2009 beskrivs Varekil som ett samhälle med bra kommunikationsläge och
attraktivt för en utveckling av bostäder och verksamhetslokaler. ÖP 2009 redovisar
aktuellt område som verksamhets och bostadsområde med inriktning på flerbostadshus,
service, hantverk och kontor. Kommunens bostadsförsörjningsprogram från 2017 pekar
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på behovet av handelsytor i Varekil på längre sikt. Ombyggnationen av väg 160
Skåpesund-Varekil har nu också stärkt förutsättningarna för utveckling av platsen och
samhället i stort.
En förutsättning för en större utveckling på platsen är att Varekils reningsverk läggs ned
och att en överföringsledning för avlopp anläggs mellan Varekil och Ellös, enligt
kommunens VA plan antagen 2017. Etapp D ny VA-länk mellan Varekil och Ellös
planeras enligt VA-plan 2023-2026 och en nedläggning av reningsverket 2026.
Platsen ligger i anslutning till Varekilsån med höga naturvärden samt i anslutning till
korsningen väg 160/väg 178 och Varekils busstation. Detta ställer särskilda krav på
anpassning för att inte påverka Varekilsån samt väginfrastrukturlösningar i samverkan
med Trafikverket och Västtrafik.
Bedömning
Platsen bedöms i enlighet med ÖP 2009 lämplig för utveckling av bl.a. verksamheter.
En flytt av nuvarande ICA butik till en större etablering i hörnan väg 178/väg 160 ger
förutom förbättrat utbud och tillgänglighet till livsmedel även förbättrade
förutsättningar för utveckling av annan handel och service i Varekil samt stärker
samhällets attraktivitet som bostadsort. Inriktning, placering, utformning och
omfattning av den föreslagna bebyggelsen och parkeringsytorna behöver utredas vidare
inom ramen för detaljplanen.
Miljöförvaltningen bedömer att den ökade avloppsbelastningen som planförslaget skulle
medföra inte är lämplig utifrån nuvarande reningsverks status. Det är därför väsentligt
för detaljplanen att ett investeringsbeslut om överföringsledning enligt VA-plan kan tas
under planprocessen. Reningskapaciteten för avlopp måste kunna säkerställas - via ett
investeringsbeslut om överföringsledning – senast innan detaljplanen kan antas.
Länsstyrelsen kan annars överpröva detaljplanen eftersom frågan om reningskapacitet är
överprövningsgrundande. En nyetablering av ICA butiken och banklokalen innan den
nya överföringsledningen är utbyggd bedöms möjlig mot att styråtgärder genomförs i
nuvarande reningsverk för att inte öka utsläppens nettobelastning på Varekilsån. Övrig
utveckling av området bedöms kunna genomföras först när överföringsledningen är
utbyggd. Detta avses regleras i detaljplan och exploateringsavtal.
Placeringen i anslutning till Varekilsån innebär att åtgärder för hantering av dagvatten i
området måste utredas och säkerställas i detaljplan. En utbyggnad med stora hårdgjorda
ytor får inte medföra negativ miljöpåverkan på ån. Närheten till ån, mark bestående av
lera samt vissa lågt liggande partier omkring +2 m över havsnivån innebär också att de
geotekniska förutsättningarna för en etablering behöver utredas och åtgärder säkerställas
i detaljplan.
Placeringen i anslutning till korsningen väg 160/väg 178 och Varekils busstation innebär
att lösningar för väginfrastruktur, såsom infart/utfart och åtgärder på väg 178, behöver
utredas i samverkan med Trafikverket och Västtrafik. Då behovet av
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pendelparkeringsplatser är mycket stort skulle exempelvis en del av parkeringsplatserna
kunna disponeras som pendelparkering dagtid.
För att beskriva och hantera en långsiktig utveckling av Varekil som tätort bedöms det
också lämpligt att efter beslut om överföringsledning och gärna parallellt med
framtagandet av aktuell detaljplan arbeta fram ett planprogram för utveckling av
samhället. Dels för bostäder och centrumfunktioner i området väster om Varekilsån
inklusive där nuvarande ICA butik ligger, dels för bostadsutveckling i området på berget
kring skolan. I princip all denna mark för bostads- och centrumutveckling utpekat i ÖP
2009 ägs av exploatören. Denne avser att inkomma med en ansökan om planbesked för
ett program enligt ovan efter att beslut fattats om överföringsledning. Detta
planprogram kan sedan ligga till grund för en eller flera detaljplaner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19
Beslutet skickas till
Sökande
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Rickard Karlsson
Planchef

Carina Johansson
Sektorchef samhällsutveckling
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Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
telefon 0304-33 47 80
e-post: bjorn.martinsson@orust.se

Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar inom
VA-verksamheten
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och avloppsplan (VAplan) 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. Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta
den nu gällande VA-planen för Orust kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av vatten och avlopp bygger
på de förutsättningar som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga de två
investeringarna
VA-länk öst-väst (VA-ledningar mellan Ellös och Varekil)
VA-länk väst yttre (VA-ledningar mellan Tuvesviks avloppsreningsverk/Gullholmen
och Ellös)
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i
uppdrag att konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar
inom VA-verksamheten daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorschef
Chef affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Björn Martinsson
Chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
telefon 0304-33 47 80
e-post: bjorn.martinsson@orust.se

Utredning - Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten
VA-länk öst-väst (VA-ledningar mellan Ellös och Varekil)
Investeringsprojektet är i nuvarande investeringsplan planerat att utföras under tiden
2024-2027 med en beräknad budget av cirka 77 000 tkr i 2017 års prisläge. Sträckan är
cirka 17 kom. Vid ett omedelbart igångsättande kommer investeringsmedel att behöva
beslutas om eller om-allokeras av kommunfullmäktige enligt nedan:
Planerade investeringsmedel enligt plan 2021-2026  (beslutat av Kommunfullmäktige 2020-11-12 § 98)
2021
2022
2023
2024
2025
2026 
Kommunen 104 500 tkr
totalt
Varav beslutat 100 000 tkr
av KF
Varav
24 0900 tkr
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst yttre

210 331 tkr

186 051 tkr

144 601 tkr

74 801 tkr

90 312 tkr

195 000 tkr

150 000 tkr

Ej beslutat

Ej beslutat

Ej beslutat

120 051 tkr

117 351 tkr

59 801 tkr

41 801 tkr

57 102 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

38 502 tkr

Nyupplåning
kommunen
totalt

100 000 tkr

0 tkr

Ej kostnads
beräknad i
nuvarande
plan
53 000 tkr

Allokering av investeringsmedel vid tidigareläggande av projekten VA-länk öst-väst och
VA-länk väst yttre för perioden 2021-2026 
2021
Förändring jfr
med
nuvarande
plan
Kommunen
totalt
Varav
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst
yttre

2023

2024

2025

2026 

+3 500 tkr

2022
+5 500 tkr

+15 000 tkr

+10 000 tkr

+10 000 tkr

-19 251 tkr

108 000 tkr

215 831 tkr

201 302 tkr

154 601 tkr

84 801 tkr

71 061 tkr

29 300 tkr

125 551 tkr

132 602 tkr

69 801 tkr

51 801 tkr

37 851 tkr

2 000 tkr

3 000 tkr

14 251 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

1 500 tkr

2 500 tkr

1 000 tkr

10 000 tkr

10 000 tkr

19 251 tkr
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Bedömd tidplan för åtgärder vid en eventuell tidigareläggning
År
Åtgärd
2021
VA-länk öst-väst:
Projektering av preliminär ledningssträckning.
Ansökan om ledningsrätt skickas till
Lantmäteriet.

2022

2023

Budget
2 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av preliminär ledningssträckning
(ca 4 000 m).
Bottenundersökningar beställs och genomförs.
Underlag till vattendom påbörjas.

1 500 tkr

VA-länk öst-väst:
Markförhandlingar/dialog med markägare
längs tänkt ledningssträckning.
Handläggning av Lantmäteriet.
Projektering av slutlig ledningssträckning.

3 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av slutlig ledningssträckning.
Kompletterande bottenundersökningar.
Ansökan om vattendom slutförs och insänds
till tillståndsgivande myndighet

2 500 tkr

VA-länk öst-väst:
14 251 tkr
Ledningsrätt erhålls av Lantmäteriet.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling.
Entreprenaden påbörjas.
VA-länk väst yttre:
Vattendom erhålls.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling påbörjas.

1 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden påbörjas.

10 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden slutförs.

10 000 tkr

2026 VA-länk öst-väst:
Entreprenaden slutförs.

19 251 tkr

2024

2025

2(3)
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Övrigt
Ekonomi
En tidigareläggning av rubricerade projekt kommer – som framgår av tabeller – att öka
kommunens och VA-kollektivets skuldsättning tidigare än beräknat.
För 2021 finns ingen planerad nyupplåning för kommunen totalt, däremot åren 2022
och 2023. För VA-kollektivet innebär nyinvesteringar i regel alltid nyupplåning och
skuldsättning eftersom resultatnivån är för låg för att kunna klara att finansiera nya
investeringar. Från 2023 och framåt är det viktigt att tänka på att bibehålla eller skapa ett
högt resultat, för kommunen totalt, för att kunna finansiera VA-investeringarna eller
säkerställa ytterligare nyupplåning från Kommuninvest.
Totalt ökar investeringsvolymen under perioden 2021-2026 med 25 000 tkr. En årlig
kapitaltjänstkostnad för dess uppgår med ränta (för närvarande 1 %) 250 000 tkr/år plus
avskrivning (50 år) 500 tkr/år. Totalt ger dessa ökade kostnader för VA-kollektivet på
cirka 750 tkr/år.
Den ökade driftkostnaden för tidigareläggningen av ”VA-länk väst yttre” kan till del
kompenseras av en tidigareläggning av nedläggning av Tuvesviks avloppsreningsverk
och ersättning med en pumpstation till Ellös avloppsreningsverk istället. Minskade
driftkostnader för Tuvesviks avloppsreningsverk bedöms uppgå till sammanlagt cirka
-977 tkr/år fördelat på följande kostnadsposter:
Minskade slamtransporter
Minskade underhållskostnader
Minskade elkostnader
Minskade driftkostnader (personal)
Minskade avskrivningar/räntor

- 120 tkr
- 200 tkr
- 100 tkr
- 250 tkr
- 307 tkr (på grund av utrangering)

Tuvesviks avloppsreningsverk har per 2021-01-01 ett bokfört värde av 4 834 tkr. Vid en
nedläggning kommer hela beloppet att kostnadsföras direkt mot VA-enhetens resultat
under aktuellt år.
Personalresurser
Orust kommun har en minimal projektledarorganisation, i dagsläget 1,5 tjänster, som i
dagsläget projektleder investeringsprojekt omfattande cirka 15-50 mkr årligen. Under
åren 2022-2025 ökar både antalet projekt och även omfattningen av dessa jämfört med
historiska nivåer. En tidigareläggning av föreslagna projekt bedöms kräva en utökad
projektledarorganisation utöver den nuvarande. I dagsläget bedöms behovet till cirka 1-2
tjänster jämfört med dagens bemanning, grundat på en genomsnittlig investeringsvolym
av cirka 95 000 tkr/år under 2022-2025. Från och med 2026 återgår investeringstakten i
nuvarande plan till mer normala nivåer.
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
Chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunförvaltningen
Carina Johansson
telefon 0304-33 43 76
e-post: carina.johannsson@orust.se

Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25

Sammanfattning av ärendet
Den 2 december 2020 fick utskottet för samhällsutveckling information om det arbete
som pågår med att ändra detaljplanen för fastigheten Kungsviken 1:25
På sammanträdet presenterades syftet med planändringen och vad ändringen innebär i
förhållande till det som finns reglerat i gällande detaljplan. Bland annat presenterades
följande:
 I gällande detaljplan finns byggrätter för hamnmagasin och ändringen medger
boende istället
 Ändringen är förenlig med ÖP 09
 Ytan är redan ianspråktagen
 Förslaget innebär att planen villkoras med att översvämningssäkerhet
genomförs, eventuella markföroreningar åtgärdas och att en allmän tillgänglig
passage vid vattnet kan lösas.
Efter informationen beslutades att ärendet skulle återkomma för beslut på
nästkommande sammanträde den 11 januari 2021.

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

