Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:301

1(2)

Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-33 43 62
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att
möjliggöra ökat helårsboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för
befintliga fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela
planområdet i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera har ingått i kommunens förstudie
inför ändring av nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån
förstudiens resultat bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta
hela planområdet. Planarbetet kan påbörjas så snart beslut om verksamhetsområde
fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9
detaljplaner för fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område,
förutsättningarna för att genom planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter
och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1962. Planområdet omfattar 28 bostadsfastigheter varav 20 är
anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 25 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av
detaljplanen. Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter,
delvis utbyggd VA-infrastruktur, godtagbar trafikförsörjning samt övervägande positiv
respons från boende.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde
bedöms krävas för samtliga fastigheter. Detta innebär att verksamhetsområdet behöver
utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan inledas så snart beslut om
verksamhetsområde är fattat i kommunfullmäktige.

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:301

2(2)

Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60.
Vid planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör
en intäkt som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Detaljplaner Hals daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef

30_Orust_kommunkarta_Samhällsutveckling
februari 24, 2021
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 57
KS/2021:301
Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra
ökat helårsboende
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela planområdet i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera har ingått i kommunens förstudie inför
ändring av nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens
resultat bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen. Kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta hela planområdet.
Planarbetet kan påbörjas så snart beslut om verksamhetsområde fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9 detaljplaner för
fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område, förutsättningarna för att genom
planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1962. Planområdet omfattar 28 bostadsfastigheter varav 20 är anslutna till
kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 25 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter, delvis utbyggd VAinfrastruktur, godtagbar trafikförsörjning samt övervägande positiv respons från boende.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde bedöms
krävas för samtliga fastigheter. Detta innebär att verksamhetsområdet behöver utökas för att
omfatta hela planområdet. Planarbetet kan inledas så snart beslut om verksamhetsområde är
fattat i kommunfullmäktige.
Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60. Vid
planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör en intäkt
som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.

1

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Detaljplaner Hals daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet

2

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:302

1(2)

Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-33 43 62
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera för att möjliggöra
ökat helårsboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Mölneby Nedergård 3:5 med flera har ingått i kommunens förstudie inför
ändring av nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån
förstudiens resultat bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9
detaljplaner för fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område,
förutsättningarna för att genom planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter
och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1968. Planområdet omfattar 75 bostadsfastigheter. Området är
anslutet till kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 49 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av
detaljplanen. Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter,
utbyggd VA-infrastruktur samt god trafikförsörjning.
Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60.
Vid planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör
en intäkt som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Mölneby Nedergård 2021-02-04
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28

Datum

Diarienummer

2021-02-26

KS/2021:302

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef

2(2)

30_Orust_kommunkarta_Samhällsutveckling

februari 24, 2021

o
!"#$%&'()%*%+,-+*(./0

Plangräns för aktuell
ändringsplan

50

0

50

100

150

200

250

1:5 000

300

350

400

450 [m]

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 58
KS/2021:302
Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera för att möjliggöra ökat
helårsboende
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga fastigheter
i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Mölneby Nedergård 3:5 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av
nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens resultat
bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9 detaljplaner för
fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område, förutsättningarna för att genom
planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1968. Planområdet omfattar 75 bostadsfastigheter. Området är anslutet till
kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 49 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter, utbyggd VA-infrastruktur
samt god trafikförsörjning.
Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60. Vid
planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör en intäkt
som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Mölneby Nedergård 2021-02-04
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet

1

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:304

1(2)

Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-33 43 62
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Ändring av del av detaljplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat
helårsboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för
befintliga fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela
planområdet i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Del av detaljplan för Svanesund samhälle har ingått i kommunens förstudie inför
ändring av nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån
förstudiens resultat bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta
hela planområdet. Planarbetet kan påbörjas så snart beslut om verksamhetsområde
fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9
detaljplaner för fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område,
förutsättningarna för att genom planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter
och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Detaljplan för Svanesund samhälle antogs 1960. Endast området söder om Färjeläget
berörs av planändringen. Den berörda delen av planområdet omfattar 83
bostadsfastigheter varav 68 är anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är
idag cirka 31 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av
detaljplanen. Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter, till
stor del utbyggd VA-infrastruktur, godtagbar trafikförsörjning samt övervägande positiv
respons från boende.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde
bedöms krävas för samtliga fastigheter. Detta innebär att verksamhetsområdet behöver
utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan inledas så snart beslut om
verksamhetsområde är fattat i kommunfullmäktige.

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:304

2(2)

Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60.
Vid planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör
en intäkt som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Detaljplaner Hals daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef

30_Orust_kommunkarta_Samhällsutveckling
februari 24, 2021
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Plangräns för aktuella
ändringsplaner
Förslag nytt verksamhetsområde

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 59
KS/2021:304
Ändring av del av detaljplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat
helårsboende
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela planområdet i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Del av detaljplan för Svanesund samhälle har ingått i kommunens förstudie inför ändring av nio
fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens resultat bedöms
det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen. Kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan påbörjas så
snart beslut om verksamhetsområde fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9 detaljplaner för
fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område, förutsättningarna för att genom
planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Detaljplan för Svanesund samhälle antogs 1960. Endast området söder om Färjeläget berörs av
planändringen. Den berörda delen av planområdet omfattar 83 bostadsfastigheter varav 68 är
anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 31 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Detaljplaner Hals daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
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Datum

Diarienummer

2021-02-25

KS/2021:305

1(2)

Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-33 43 62
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat
helårsboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för
befintliga fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela
planområdet i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Hals Stora 2:3 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av
nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens
resultat bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen. Kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta hela
planområdet. Planarbetet kan påbörjas så snart beslut om verksamhetsområde fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9
detaljplaner för fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område,
förutsättningarna för att genom planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter
och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1962. Planområdet omfattar 32 bostadsfastigheter varav 25 är
anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 34 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av
detaljplanen. Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter, till
stor del utbyggd VA-infrastruktur, godtagbar trafikförsörjning samt övervägande positiv
respons från boende.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde
bedöms krävas för samtliga fastigheter. Detta innebär att verksamhetsområdet behöver
utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan inledas så snart beslut om
verksamhetsområde är fattat i kommunfullmäktige.

Datum

Diarienummer

2021-02-25

KS/2021:305

2(2)

Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60.
Vid planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör
en intäkt som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
Karta Detaljplaner hans daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef

30_Orust_kommunkarta_Samhällsutveckling
februari 24, 2021
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling
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§ 60
KS/2021:305
Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela planområdet i
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Hals Stora 2:3 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av nio
fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån förstudiens resultat bedöms
det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen. Kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan påbörjas så
snart beslut om verksamhetsområde fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9 detaljplaner för
fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område, förutsättningarna för att genom
planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1962. Planområdet omfattar 32 bostadsfastigheter varav 25 är anslutna till
kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 34 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
Karta Detaljplaner hans daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
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Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:306
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Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-33 43 62
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Ändring av detaljplan för Svanvik fritidshusområde med flera för att möjliggöra
ökat helårsboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga
fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Svanvik fritidshusområde har inte ingått i kommunens förstudie inför
ändring av nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån redan
kända förutsättningar bedöms möjligheterna att ändra planen goda. Vidare utredning av
lämpligheten föreslås göras inom ramen för planarbetet.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9
detaljplaner för fritidshusändamål. Svanvik har inte omfattats av förstudien.
Gällande plan antogs 1970. Planområdet omfattar 150 bostadsfastigheter. Området är
omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och har ett eget gemensamt
reningsverk. Reningsverket har god kapacitet och är utan anmärkning. Andelen
helårsboende är idag cirka 70 %.
Bedömning
Planen har inte omfattas av förstudien. Då VA-kapaciteten, närhet till befintlig service
och pendlingsmöjligheter bedöms som goda föreslås vidare utredning göras inom ramen
för planarbetet.
Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60.
Vid planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör
en intäkt som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Svanviks fritidshusområde daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
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Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef
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Sammanställning av

Förstudie
Om möjlig omvandling av fritidshusområden
till permanentboenden

Sektor Samhällsbyggnad
Orust kommun, 2021-01-28

www.orust.se

Förstudie - Om möjlig omvandling av fritidshusområden till
permanentboenden
Beslutsunderlag 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
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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
hƚďǇŐŐŶĂĚƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ͕ŶćƌŚĞƚƟůůƐĞƌǀŝĐĞŽĐŚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶĞƌĞƚĐ͘

Vatten och avlopp
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ͕ĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͕ĞŶƐŬŝůĚĂůƂƐŶŝŶŐĂƌ͍

Traﬁk
/ŶŐĂŬƌĂǀƉĊĊƚŐćƌĚĞƌǀŝĚĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƟůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐ͘
sŝƐƐĂƐŝŬƞƂƌďćƩƌŝŶŐĂƌƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂƐ͘
ĞŚŽǀĂǀŵƂƚĞƐƉůĂƚƐĞƌƉĊZŽƐƐƂ͘

Omvandlingspotential
Kategorier
ĞĮŶƚůŝŐĂĨƌŝƟĚƐŚƵƐćŐĂƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂƌƐŝŶĂŚƵƐͲŚĂƌƌĞĚĂŶƐŬĞƩŝǀŝƐƐŵĊŶ͕sŽĐŚďǇŐŐƌćƩďĞŐƌćŶͲ
ƐĂƌŝǀŝƐƐĂĨĂůů͘
/ŶŇǇƩĂƌĞďŽƐćƩĞƌƐŝŐŝŶŽŵŽŵƌĊĚĞŵĞĚďĞŬǀćŵƚƉĞŶĚůŝŶŐƐĂǀƐƚĊŶĚ;^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚ͕hĚĚĞǀĂůůĂ͕
'ƂƚĞďŽƌŐͿ͘
ĞĮŶƚůŝŐĂĨƌŝƟĚƐŚƵƐćŐĂƌĞďŽƐćƩĞƌƐŝŐƉĞƌŵĂŶĞŶƚǀŝĚƉĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐĞůůĞƌŇĞǆŝďĞůĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐ͘

Genomförande
^ƚŽƌƚďĞƌŽĞŶĚĞĂǀsͲĨƌĊŐŽƌ͘

Kommunala kostnader
ĞƌŽƌƉĊďĞŚŽǀĂǀsͲƵƚďǇŐŐŶĂĚ͘

Prioritering
>ćƩŐĞŶŽŵĨƂƌďĂƌĂƉůĂŶĞƌĨƂƌĞƐůĊƐŐƂƌĂƐĨƂƌƐƚ͘

Process
ƌďĞƚƐƉĂŬĞƚĨƂƌĞƐůĊƐĨƂƌĞīĞŬƟǀĂƌĞƉůĂŶĂƌďĞƚĞ͘

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Mölneby Nedergård

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

• KŵƌĊĚĞƚćƌĐĂϭϯŚĞŬƚĂƌŽĐŚŝŶƌǇŵŵĞƌŝĚĂŐƐůćŐĞƚϳϱďŽƐƚćĚĞƌ͕ǀĂƌĂǀϰϵйƵƚŐƂƌƐ
ĂǀŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘

• ůůĂĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŽŵĨĂƚƚĂƐĂǀǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌs͘

• 'ćůůĂŶĚĞĚĞƚĂůũƉůĂŶŵĞĚŐĞƌŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚŽŵŚƂŐƐƚϴϬŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŝĞŶǀĊŶŝŶŐ͘
DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚƐϯŵĞƚĞƌ͘

• KĂǀƐĞƚƚŽŵƉůĂŶćŶĚƌŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵĨƂƌƐĞůůĞƌŝŶƚĞŬŽŵŵĞƌĚĞĨĂƐƚͲ
ŝŐŚĞƚĞƌ ŝŶŽŵ ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞƚ ƐŽŵ ŝĚĂŐ ŝŶƚĞ ćƌ ĂŶƐůƵƚŶĂ ƚŝůů
ĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲŶćƚĞƚďĞŚƂǀĂďĞƚĂůĂĂǀŐŝĨƚĞƌǀŝĚsͲĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ͘

Vatten och avlopp

Traﬁk

• <ŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌǀĂƚƚĞŶŽĐŚĂǀůŽƉƉ͘

• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

• ,ƵǀƵĚĚĞůĞŶ Ăǀ ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŶĂ ćƌ ĂŶƐůƵƚŶĂ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĂůƚ s͕ ĞŶƐƚĂŬĂ ĞŶƐŬŝůĚĂ
ĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌĚŽĐŬ͘

Omvandlingspotential

Traﬁk

• EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞ͘

• KŵƌĊĚĞƚŶĊƐŵĞĚĞŶƐŬŝůĚǀćŐĨƌĊŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ͘

• EćƌĂ^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚŽĐŚhĚĚĞǀĂůůĂ͘

• ^ŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶĂǀŝĚƵƚĨĂƌƚĞŶŵŽƚDŽƌůĂŶĚĂǀćŐĞŶďĞĚƂŵƐŐŽĚĂ͘

• ϰϵйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘

Genomförande
/ĚĂŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ͘

Kommunala kostnader
/ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘

www.orust.se
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Hals (stora 2:3 m.ﬂ.)

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

• KŵƌĊĚĞƚ ćƌ ĐĂ ϭϲ ŚĞŬƚĂƌ ŽĐŚ ŝŶƌǇŵŵĞƌ ŝ ĚĂŐƐůćŐĞƚ ϯϮ ďŽƐƚćĚĞƌ͕
ǀĂƌĂǀϯϰйƵƚŐƂƌƐĂǀŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘

• ^ĂŵƚůŝŐĂĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌĂŶƐůƵƚƐƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲƐǇƐƚĞŵĞƚ͘

• 'ćůůĂŶĚĞĚĞƚĂůũƉůĂŶŵĞĚŐĞƌŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚŽŵŚƂŐƐƚϲϬŬǀĂĚƌĂƚͲ
ŵĞƚĞƌŝĞŶǀĊŶŝŶŐ͘DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp

• ŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ sͲŶćƚ ĨƂƌĞƐůĊƐ ƐŬĞ ŐĞŶŽŵ Ăƚƚ ƌĞƐƚĞͲ
ƌĂŶĚĞĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶĨƂƌůŝǀĂƐŝŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

• /ŚƵǀƵĚƐĂŬŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌǀĂƚƚĞŶŽĐŚĂǀůŽƉƉ͘

Traﬁk

• ,ƵǀƵĚĚĞůĞŶĂǀĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŶĂćƌĂŶƐůƵƚŶĂƚŝůůŬŽŵŵƵŶĂůƚs͕ĞŶƐƚĂŬĂ
ĞŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌĚŽĐŬ͘

• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

• EƂĚǀćŶĚŝŐƚĂƚƚƵƉƉŐƌĂĚĞƌĂsͲƐǇƐƚĞŵĞƚŝĚĞĨĂůůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶƚĞ
ƌĞĚĂŶćƌĂŶƐůƵƚŶĂƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲŶćƚĞƚ͘

Traﬁk
• KŵƌĊĚĞƚ ŶĊƐ ŵĞĚ ĞŶƐŬŝůĚ ǀćŐ ĨƌĊŶ ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ƐƚĂƚůŝŐ ǀćŐ ϳϳϬ
;&ćƌũĞǀćŐĞŶͿŽĐŚϳϯϰ;sĂƌĞŬŝůƐǀćŐĞŶͿ͘
• ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶƂƐƚĞƌƵƚǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚ&ćƌũĞǀćŐĞŶ͘
• /ŶŐĂŬƌĂǀĨƌĊŶdƌĂĨŝŬǀĞƌŬĞƚ͕ƉĊƚĂůĂĚĞƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĞƌ͘

Omvandlingspotential
• ϯϰйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘
• EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůƐĞƌǀŝĐĞŽĐŚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ͘
• EćƌĂ^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚŽĐŚhĚĚĞǀĂůůĂ͘

Genomförande
• ǀ͘ŵŝŶĚƌĞƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘

Kommunala kostnader
• ǀ͘ŵŝŶĚƌĞƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘

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

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

• KŵƌĊĚĞƚćƌĐĂϵŚĞŬƚĂƌŽĐŚŝŶƌǇŵŵĞƌŝĚĂŐƐůćŐĞƚϮϴďŽƐƚćĚĞƌ͕ǀĂƌĂǀϮϱйƵƚŐƂƌƐ
ĂǀŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘

• ^ĂŵƚůŝŐĂĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌĂŶƐůƵƚƐƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲƐǇƐƚĞŵĞƚ͘

• 'ćůůĂŶĚĞĚĞƚĂůũƉůĂŶŵĞĚŐĞƌŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚŽŵŚƂŐƐƚϴϬŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŝĞŶǀĊŶŝŶŐ͘
DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp
• ŶŵŝŶĚƌĞĚĞůĂǀŽŵƌĊĚĞƚŝŶŐĊƌŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌǀĂƚƚĞŶŽĐŚ
ĂǀůŽƉƉ͘
• DĞƌƉĂƌƚĞŶĂǀĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŶĂŚĂƌĞŶƐŬŝůĚĂsͲůƂƐŶŝŶŐĂƌ͘
• EƂĚǀćŶĚŝŐƚĂƚƚƵƉƉŐƌĂĚĞƌĂsͲƐǇƐƚĞŵĞƚŝĚĞĨĂůůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶƚĞƌĞĚĂŶćƌĂŶƐůƵƚŶĂ
ƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲŶćƚĞƚ͘

Traﬁk
• KŵƌĊĚĞƚŶĊƐŵĞĚĞŶƐŬŝůĚǀćŐĨƌĊŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ;&ćƌũĞǀćŐĞŶͿ͘
• ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶƂƐƚĞƌƵƚǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚ&ćƌũĞǀćŐĞŶ͘
• /ŶŐĂŬƌĂǀĨƌĊŶdƌĂĨŝŬǀĞƌŬĞƚ͕ƉĊƚĂůĂĚĞƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĞƌ͘

• ŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ sͲŶćƚ ĨƂƌĞƐůĊƐ ƐŬĞ ŐĞŶŽŵ Ăƚƚ ƌĞƐƚĞͲ
ƌĂŶĚĞĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶĨƂƌůŝǀĂƐŝŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

Traﬁk
• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

Omvandlingspotential
• ϮϱйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘
• EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůƐĞƌǀŝĐĞŽĐŚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ͘
• EćƌĂ^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚŽĐŚhĚĚĞǀĂůůĂ͘

Genomförande
• ǀ͘ƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘

Kommunala kostnader
• ǀ͘ƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘
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Skogslyckan

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

• KŵƌĊĚĞƚćƌĐĂϰϱŚĞŬƚĂƌŽĐŚŝŶƌǇŵŵĞƌŝĚĂŐƐůćŐĞƚϴϯďŽƐƚćĚĞƌ͕ǀĂƌĂǀϯϭйƵƚŐƂƌƐ
ĂǀŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘

• ^ĂŵƚůŝŐĂĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌĂŶƐůƵƚƐƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲƐǇƐƚĞŵĞƚ͘

• 'ćůůĂŶĚĞĚĞƚĂůũƉůĂŶŵĞĚŐĞƌŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚŽŵŚƂŐƐƚϴϬƌĞƐƉ͘ϭϮϱŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŝ
ĞŶǀĊŶŝŶŐ͘DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯ͕ϲƌĞƐƉ͘ϰ͕ϰŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp

• ŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ sͲŶćƚ ĨƂƌĞƐůĊƐ ƐŬĞ ŐĞŶŽŵ Ăƚƚ ƌĞƐƚĞͲ
ƌĂŶĚĞĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶĨƂƌůŝǀĂƐŝŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

• <ŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌǀĂƚƚĞŶŽĐŚĂǀůŽƉƉ͘

Traﬁk

• ,ƵǀƵĚĚĞůĞŶ Ăǀ ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŶĂ ćƌ ĂŶƐůƵƚŶĂ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĂůƚ s͕ ĞŶƐƚĂŬĂ ĞŶƐŬŝůĚĂ
ĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌĚŽĐŬ͘

• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

• EƂĚǀćŶĚŝŐƚĂƚƚƵƉƉŐƌĂĚĞƌĂsͲƐǇƐƚĞŵĞƚŝĚĞĨĂůůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶƚĞƌĞĚĂŶćƌĂŶƐůƵƚŶĂ
ƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲŶćƚĞƚ͘

Omvandlingspotential
• ϯϭйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘

Traﬁk

• EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůƐĞƌǀŝĐĞ
ŽĐŚŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ͘

• KŵƌĊĚĞƚŶĊƐŵĞĚĞŶƐŬŝůĚǀćŐĨƌĊŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ;&ćƌũĞǀćŐĞŶͿ͘

• EćƌĂ^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚŽĐŚhĚĚĞǀĂůůĂ͘

• ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶƂƐƚĞƌƵƚǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚ&ćƌũĞǀćŐĞŶ͘
• /ŶŐĂŬƌĂǀĨƌĊŶdƌĂĨŝŬǀĞƌŬĞƚ͕ƉĊƚĂůĂĚĞƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĞƌ͘

Genomförande
• ǀ͘ƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘

Kommunala kostnader
• ǀ͘ƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘
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Sörbo
Generella förutsättningar
• KŵƌĊĚĞƚ ćƌ ĐĂ ϯϬ ŚĞŬƚĂƌ ŽĐŚ ŝŶƌǇŵŵĞƌ ϳϴ ďŽƐƚćĚĞƌ͕ ǀĂƌĂǀ ϲ й ƵƚŐƂƌƐ Ăǀ
ŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘
• KŵƌĊĚĞƚćƌŝPWƵƚƉĞŬĂƚŵĞĚ͟ƐćƌƐŬŝůƚďĞǀĂƌĂŶĚĞǀćƌĚĞ͕͟ŚćŶƐǇŶƐŶŝǀĊϯ͗ǀŝĚĞǆƉůŽĂͲ
ƚĞƌŝŶŐƐŬĂŝĂŬƚƚĂƐŵǇĐŬĞƚƐƚŽƌĨƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚŽĐŚŵĞĚŚćŶƐǇŶƚŝůůƐƉĞĐŝĞůůĂǀćƌĚĞŶĨƂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐďŝůĚĞŶ͕ŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƐǀĊƌĚĞŶƐĂŵƚĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚ͘
• /ŽƐƚĂĚƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƵƚƉĞŬĂƐ^ƂƌďŽƐŽŵŵƂũůŝŐƚůćŐĞĨƂƌĂƚƚŽŵĨŽƌŵĂ
ďĞĨŝŶƚůŝŐƚĨƌŝƚŝĚƐŚƵƐŽŵƌĊĚĞƚŝůůĊƌĞƚͲƌƵŶƚͲďŽƐƚćĚĞƌ͘
• 'ćůůĂŶĚĞĚĞƚĂůũƉůĂŶŵĞĚŐĞƌŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚŽŵŚƂŐƐƚϳϱŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŝĞŶǀĊŶŝŶŐ͘
DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp
• &ůĞƌĂŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂǀĂƚƚĞŶƚćŬƚĞƌĨƂƌĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵŵĂƌƚŝĚŽĐŚĞƚƚĂŶƚĂůĨĂƐƚŝŐͲ
ŚĞƚĞƌŵĞĚĞŐĞŶǀĂƚƚĞŶƚćŬƚ͘
• 'ĞŵĞŶƐĂŵŵĂǀĂƚƚĞŶƚćŬƚĞƌďĞĚƂŵƐŚĂĊƚĞƌŬŽŵŵĂŶĚĞŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌŽďůĞŵ͘
• >ĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚćƌŽƵƚƌĞƚƚŽĐŚŚĂƌŽŬćŶĚƐƚĂƚƵƐ͘
• ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŵĞĚƚŝůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞƐƚĂƚƵƐƐĂŵƚĞƚƚĂŶƚĂůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ
ŵĞĚdͲĂǀůŽƉƉĂǀćůĚƌĞŵŽĚĞůů͘
• <ŽŵŵƵŶĂůƚ s ĨŝŶŶƐ ĨƌĂŵĚƌĂŐĞƚ ƚŝůů ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŶĂ ƵƚŵĞĚ ^ůćƚƚŚƵůƚƐǀćŐĞŶ͕ ƐƚƌĂǆ
ƵƚĂŶĨƂƌ ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘ EćƌŚĞƚĞŶ ƚŝůů ůůƂƐ ƌĞŶŝŶŐƐǀĞƌŬ ŽĐŚ ďĞĨŝŶƚůŝŐĂ ŬŽŵŵƵŶĂůĂ
sͲůĞĚŶŝŶŐĂƌŐĞƌƚĞŬŶŝƐŬƚŐŽĚĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌƵƚďǇŐŐŶĂĚŝŶŽŵƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘

391-021

391-025
391-022

• DƂũůŝŐŚĞƚĞŶĂƚƚĂŶƐůƵƚĂŽŵƌĊĚĞƚƚŝůůŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĂƚƚĞŶŽĐŚĂǀůŽƉƉćƌŝŶƚĞƉƌŝŽƌŝͲ
ƚĞƌĂƚŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐsͲƉůĂŶ͘ŶƵƚďǇŐŐŶĂĚŬĂŶƐŬĞĂŶƚŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵŝŶŝƚŝĂƚŝǀĨƌĊŶ
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌŶĂĨƂƌĂƚƚďŝůĚĂĞƚƚĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞĞůůĞƌŐĞŶŽŵƉŽůŝƚŝƐŬƚďĞƐůƵƚŽŵĂƚƚ
ŝŶĨƂƌĂĞƚƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌs͘

Traﬁk
• KŵƌĊĚĞƚŶĊƐŵĞĚĞŶƐŬŝůĚǀćŐĨƌĊŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ͕DŽƌůĂŶĚĂǀćŐĞŶ͘
• ^ŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶĂǀŝĚƵƚĨĂƌƚĞŶŵŽƚDŽƌůĂŶĚĂǀćŐĞŶďĞĚƂŵƐƐŽŵƌĞůĂƚŝǀƚŐŽĚĂ͘
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
• <ƌćǀĞƌĨƌĂŵĚƌĂŐŶŝŶŐĂǀůĞĚŶŝŶŐĂƌ͘
• ŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ sͲŶćƚ ĨƂƌĞƐůĊƐ ƐŬĞ ŐĞŶŽŵ Ăƚƚ ƌĞƐƚĞͲ
ƌĂŶĚĞĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶĨƂƌůŝǀĂƐŝŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

Traﬁk
• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

Omvandlingspotential
• ϲйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘
• EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůƐĞƌǀŝĐĞ͘
• ƚƚƌĂŬƚŝǀŚĂǀƐŶćƌĂŬĂƌĂŬƚćƌ͘

Genomförande
• ǀ͘ƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘

Kommunala kostnader
• ǀ͘ƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚ͘
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Rossö
Generella förutsättningar
• ŬƚƵĞůůƚƉůĂŶŽŵƌĊĚĞćƌĐĂϭϳŚĞŬƚĂƌŽĐŚŝŶƌǇŵŵĞƌϯϲďŽƐƚćĚĞƌ͕ǀĂƌĂǀϮϴйƵƚŐƂƌƐ
ĂǀŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘
• KŵƌĊĚĞƚćƌŝPWƵƚƉĞŬĂƚŵĞĚ͟ƐćƌƐŬŝůƚďĞǀĂƌĂŶĚĞǀćƌĚĞ͕͟ŚćŶƐǇŶƐŶŝǀĊϮŽĐŚϯ͕ǀŝůŬĞƚ
ŝŶŶĞďćƌĂƚƚŵŝŶĚƌĞŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐĨĊƌĨƂƌĞŬŽŵŵĂŽŵǀćƌĚĞŶĂŝŶƚĞƐŬĂĚĂƐ
ƉĊƚĂŐůŝŐƚƐĂŵƚĂƚƚĂůůĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐŬĂŝĂŬƚƚĂƐŵǇĐŬĞƚƐƚŽƌĨƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚŵĞĚŚćŶƐǇŶ
ƚŝůůůĂŶĚƐŬĂƉƐďŝůĚĞŶ͕ŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƐǀĊƌĚĞŶƐĂŵƚĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚ͘
• ŶŐƌćŶƐĂƌƚŝůůZŽƐƐƂEĂƚƵƌƌĞƐĞƌǀĂƚƐŽŵŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐƂǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶƉĞŬĂƐƵƚƐŽŵ
ƐŬǇĚĚĂĚŶĂƚƵƌĞŶůŝŐƚϯŬĂƉ͘DŝůũƂďĂůŬĞŶ͘
• 'ćůůĂŶĚĞ ĚĞƚĂůũƉůĂŶ ŵĞĚŐĞƌ ŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚ Žŵ ŚƂŐƐƚ ϳϱ ŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌ ŽĐŚ ŝ ĞŶ
ǀĊŶŝŶŐ͘DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp
• <ŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌǀĂƚƚĞŶ͘
• 'ĞŶŽŵŐĊĞŶĚĞĞŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŽĐŚĚćƌƂǀĞƌǀćŐĂŶĚĞĚĞůĞŶŚĂƌŽƚŝůůͲ
ĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞƐƚĂƚƵƐ͘
• ŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵŶĞŶƐĂǀůŽƉƉƐŶćƚďĞĚƂŵƐƐŽŵĂŶŐĞůćŐĞŶŽĂǀƐĞƚƚĚĞŶĨƂƌĞͲ
ƐůĂŐŶĂƉůĂŶćŶĚƌŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵĨƂƌƐĞůůĞƌĞũ͘
• &ƂƌďĞƌĞĚĞůƐĞƌŚĂƌŐũŽƌƚƐƐĊĂƚƚŽŵƌĊĚĞƚƐĞŶĂƌĞƐŬĂŬƵŶŶĂĂŶƐůƵƚĂƐƚŝůůŬŽŵŵƵŶĞŶƐ
ĂǀůŽƉƉƐŶćƚŽĐŚĚĊŽĐŬƐĊŝŶŐĊŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌĂǀůŽƉƉ͘
• ŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵŶĂůƚĂǀůŽƉƉćƌŵƂũůŝŐƚĨƂƌƐƚŶćƌĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐͲ
ůĞĚŶŝŶŐĞŶŵĞůůĂŶsĂƌĞŬŝůŽĐŚůůƂƐĨćƌĚŝŐƐƚćůůƚƐ͘
• ŬŽůŽŐŝƐŬƚŬćŶƐůŝŐƌĞĐŝƉŝĞŶƚͲ^ƚŝŐĨũŽƌĚĞŶ͘

Traﬁk
• KŵƌĊĚĞƚ ŶĊƐ ŵĞĚ ĞŶƐŬŝůĚ ǀćŐ ĨƌĊŶ ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ƐƚĂƚůŝŐ ǀćŐ ϳϯϱ͕ ǀŝůŬĞŶ ŶŽƌƌƵƚ
ƂǀĞƌŐĊƌƚŝůůǀćŐϳϯϯŽĐŚϭϳϴƐŽŵďŝŶĚĞƌƐĂŵŵĂŶůůƂƐŽĐŚsĂƌĞŬŝů͘
• ĞŶĞŶƐŬŝůĚĂǀćŐĞŶŚĂƌĂƐĨĂůƚĞƌĂƚƐŽŵŽĐŚćƌŝŐŽƚƚƐŬŝĐŬ͘
• ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚĞŶŵŽƚǀćŐϳϯϱ͘
• ǀĞŶƚƵĞůůƚďĞŚŽǀĂǀŵƂƚĞƐĨŝĐŬŽƌĞŶůŝŐƚdƌĂĨŝŬǀĞƌŬĞƚ͘
• ZŝƐŬĨƂƌƂǀĞƌƐǀćŵŶŝŶŐƉĊƚŝůůĨĂƌƚƐǀćŐ͘
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
• <ŽŵŵƵŶĂůƚǀĂƚƚĞŶĨŝŶŶƐ͘
• ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐĨƂƌĂǀůŽƉƉŵĞůůĂŶsĂƌĞŬŝůŽĐŚůůƂƐ͘
• ŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ sͲŶćƚ ĨƂƌĞƐůĊƐ ƐŬĞ ŐĞŶŽŵ Ăƚƚ ƌĞƐƚĞͲ
ƌĂŶĚĞĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŝŶĨƂƌůŝǀĂƐŝŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

Traﬁk
• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

Omvandlingspotential
• ϮϴйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘
• ƚƚƌĂŬƚŝǀŶĂƚƵƌŶćƌĂŬĂƌĂŬƚćƌ͘
• EćƌĂ^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚ͘

Genomförande
• hƚďǇŐŐŶĂĚĂǀŬŽŵŵƵŶĂůƚĂǀůŽƉƉ͘
• ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐĨƂƌĂǀůŽƉƉŵĞůůĂŶsĂƌĞŬŝůŽĐŚůůƂƐ͘

Kommunala kostnader
• hƚďǇŐŐŶĂĚĂǀŬŽŵŵƵŶĂůƚĂǀůŽƉƉ͘
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Åskskalla
Generella förutsättningar
• WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ ćƌ ĐĂ ϭϴ ŚĞŬƚĂƌ ŽĐŚ ŝŶƌǇŵŵĞƌ ϰϬ ďŽƐƚćĚĞƌ͕ ǀĂƌĂǀ ϭϯ й ƵƚŐƂƌƐ Ăǀ
ŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘
• KŵƌĊĚĞƚćƌŝPWƵƚƉĞŬĂƚŵĞĚ͟ƐćƌƐŬŝůƚďĞǀĂƌĂŶĚĞǀćƌĚĞ͕͟ŚćŶƐǇŶƐŶŝǀĊϯ͗ǀŝĚĞǆƉůŽĂͲ
ƚĞƌŝŶŐƐŬĂŝĂŬƚƚĂƐŵǇĐŬĞƚƐƚŽƌĨƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚŽĐŚŵĞĚŚćŶƐǇŶƚŝůůƐƉĞĐŝĞůůĂǀćƌĚĞŶĨƂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐďŝůĚĞŶ͕ŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƐǀĊƌĚĞŶƐĂŵƚĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚ͘
• 'ćůůĂŶĚĞ ĚĞƚĂůũƉůĂŶ ŵĞĚŐĞƌ ŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚ Žŵ ŚƂŐƐƚ ϳϱ ŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌ ŽĐŚ ŝ ĞŶ
ǀĊŶŝŶŐ͘DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp
• 'ĞŵĞŶƐĂŵǀĂƚƚĞŶƚćŬƚĨƂƌĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵŵĂƌƚŝĚƐĂŵƚĞƚƚĂŶƚĂůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚ
ĞŐĞŶǀĂƚƚĞŶƚćŬƚ͘
• 'ĞŵĞŶƐĂŵǀĂƚƚĞŶƚćŬƚŚĂƌĊƚĞƌŬŽŵŵĂŶĚĞŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌŽďůĞŵŽĐŚƚŝůůŐĊŶŐĞŶƉĊǀĂƚƚĞŶ
ďĞĚƂŵƐǀĂƌĂŵŝŶĚƌĞŐŽĚ͘

191-013
191-013

• ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŝćůĚƌĞͬĞŶŬůĂƌĞŵŽĚĞůů͘
• ŬŽůŽŐŝƐŬƚŬćŶƐůŝŐƌĞĐŝƉŝĞŶƚͲ,ĂǀƐƚĞŶƐĨũŽƌĚĞŶ͘
• DƂũůŝŐŚĞƚĞŶĂƚƚĂŶƐůƵƚĂŽŵƌĊĚĞƚƚŝůůŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĂƚƚĞŶŽĐŚĂǀůŽƉƉćƌŝŶƚĞƉƌŝŽƌŝͲ
ƚĞƌĂƚŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐsͲƉůĂŶ͘ŶƵƚďǇŐŐŶĂĚŬĂŶƐŬĞĂŶƚŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵŝŶŝƚŝĂƚŝǀĨƌĊŶ
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌŶĂĨƂƌĂƚƚďŝůĚĂĞƚƚĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞĞůůĞƌŐĞŶŽŵƉŽůŝƚŝƐŬƚďĞƐůƵƚŽŵĂƚƚ
ŝŶĨƂƌĂĞƚƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌs͘
• EćƌŵƐƚĂĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚĨŝŶŶƐǀŝĚ^ůƵƐƐĞŶ͕ĐĂϮŬŵƐƂĚĞƌŽŵŽŵƌĊĚĞƚ͘

Traﬁk
• KŵƌĊĚĞƚŶĊƐŵĞĚĞŶƐŬŝůĚǀćŐĨƌĊŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϰǀŝĂ^ůƵƐƐĞŶ͕ĂůƚĞƌͲ
ŶĂƚŝǀƚ ĞŶƐŬŝůĚ ǀćŐ ĨƌĊŶ ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ƐƚĂƚůŝŐ ǀćŐ ϳϲϲ ƐƚƌĂǆ ƐƂĚĞƌ Žŵ ^ƚĞŶƐŚƵůƚ͘
^ŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶĂ ďĞĚƂŵƐ ǀŝĚ ƵƚĨĂƌƚĞŶ ŐŽĚĂ ŵĞĚ ƵŶĚĂŶƚĂŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ǀŝƐƐ ƐůǇ ŽĐŚ
ďƵƐŬĂŐĞŬĂŶďĞŚƂǀĂƵŶĚĂŶƌƂũĂƐ͘
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
• ŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲŶćƚĞƚƐĞƐƐŽŵĞƚƚĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƐͲ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽĐŚĞŶĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĨƂƌĞƚƚŐŽĚƚĂŐďĂƌƚsĊƌĞƚƌƵŶƚ͘
• /ĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƉƌƂǀĂƐŝŶƚƌĞƐƐĞƚĂƚƚďǇŐŐĂƵƚsͲŶćƚĞƚƉĊĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćͲ
ŐĂƌŶĂƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀŐĞŶŽŵĞƚƚƐ͘Ŭ͘ĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

Traﬁk
• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

Omvandlingspotential
• ϭϯйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘
• EćƌŚĞƚƚŝůůƐŬŽůĂŽĐŚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĞƌ;hĚĚĞǀĂůůĂͿ͘

Genomförande
• &ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ƌǇŐƚϮŬŵůĞĚŶŝŶŐƐƵƚďǇŐŐŶĂĚƉĊŝŶŝƚŝĂƚŝǀĂǀĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŝŶŽŵ
ƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ͘ǀĞŶƚƵĞůůƐĂŵǀĞƌŬĂŶͬŵĞĚĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐĂǀĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćͲ
ŐĂƌĞůćŶŐƐ,ƂŐŐĞƌƂĚƐǀćŐĞŶ͘

Kommunala kostnader
• /ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀŝĚĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͘
• <ƌćǀĞƌĨƂƌĂŶŬƌŝŶŐŚŽƐĚĞďŽĞŶĚĞ͘
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Trätte Nedre
Generella förutsättningar
• WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ ćƌ ĐĂ ϲ ŚĞŬƚĂƌ ŽĐŚ ŝŶƌǇŵŵĞƌ ϭϲ ďŽƐƚćĚĞƌ͕ ǀĂƌĂǀ ϭϯ й ƵƚŐƂƌƐ Ăǀ
ŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘
• KŵƌĊĚĞƚćƌŝPWƵƚƉĞŬĂƚŵĞĚ͟ƐćƌƐŬŝůƚďĞǀĂƌĂŶĚĞǀćƌĚĞ͕͟ŚćŶƐǇŶƐŶŝǀĊϯ͗ǀŝĚĞǆƉůŽĂͲ
ƚĞƌŝŶŐƐŬĂŝĂŬƚƚĂƐŵǇĐŬĞƚƐƚŽƌĨƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚŽĐŚŵĞĚŚćŶƐǇŶƚŝůůƐƉĞĐŝĞůůĂǀćƌĚĞŶĨƂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐďŝůĚĞŶ͕ŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƐǀĊƌĚĞŶƐĂŵƚĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚ͘
• 'ćůůĂŶĚĞ ĚĞƚĂůũƉůĂŶ ŵĞĚŐĞƌ ŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚ Žŵ ŚƂŐƐƚ ϲϬ ŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌ ŽĐŚ ŝ ĞŶ
ǀĊŶŝŶŐ͘DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp
• 'ĞŵĞŶƐĂŵǀĂƚƚĞŶƚćŬƚĨƂƌĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵŵĂƌƚŝĚƐĂŵƚĞƚƚĂŶƚĂůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚ
ĞŐĞŶǀĂƚƚĞŶƚćŬƚ͘
• ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ;ƚŽĂůĞƚƚĂǀůŽƉƉͿ͘
• 'ĞŵĞŶƐĂŵĂŶůćŐŐŶŝŶŐĨƂƌd;ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂĚĨƂƌϭϱŚƵƐŚĊůůͿ͘
• DƂũůŝŐŚĞƚĞŶĂƚƚĂŶƐůƵƚĂŽŵƌĊĚĞƚƚŝůůŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĂƚƚĞŶŽĐŚĂǀůŽƉƉćƌŝŶƚĞƉƌŝŽƌŝͲ
ƚĞƌĂƚŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐsͲƉůĂŶ͘ŶƵƚďǇŐŐŶĂĚŬĂŶƐŬĞĂŶƚŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵŝŶŝƚŝĂƚŝǀĨƌĊŶ
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌŶĂĨƂƌĂƚƚďŝůĚĂĞƚƚĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞĞůůĞƌŐĞŶŽŵƉŽůŝƚŝƐŬƚďĞƐůƵƚŽŵĂƚƚ
ŝŶĨƂƌĂĞƚƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌs͘
• ŬŽůŽŐŝƐŬƚŬćŶƐůŝŐƌĞĐŝƉŝĞŶƚͲ,ĂůƐĞĨũŽƌĚĞŶ͘

Traﬁk
• KŵƌĊĚĞƚŶĊƐŵĞĚĞŶƐŬŝůĚǀćŐĨƌĊŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϯϰ͕sĂƌĞŬŝůƐǀćŐĞŶ͘
• ĞŶĞŶƐŬŝůĚĂǀćŐĞŶćƌŝĚĂŐƐůćŐĞƚŐƌƵƐĂĚŽĐŚŝŐŽƚƚƐŬŝĐŬ͘
• ^ŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶĂďĞĚƂŵƐǀŝĚƵƚĨĂƌƚĞƌŶĂŐŽĚĂ͘
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
• ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐŵĞůůĂŶsĂƌĞŬŝůŽĐŚ^ǀĂŶĞƐƵŶĚĨƂƌ
ŬŽŵŵƵŶĂůĂǀůŽƉƉƐĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ͘
• ǀĞŶƚƵĞůů ŵƂũůŝŐ ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ ƚŝůů ŬŽŵŵƵŶĂůƚ ǀĂƚƚĞŶ ŐĞŶŽŵ ƵƌĊƐ
'ƌĞŶĞŐĊƌĚϰ͗Ϯ͘
• DƂũůŝŐƵƚƂŬŶŝŶŐĂǀŐĞŵĞŶƐĂŵdŽĐŚƐůƵƚĞŶƚĂŶŬƉĊŐƌƵŶĚĂǀĨĊ
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

Traﬁk
• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

Omvandlingspotential
• ϭϲйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ;ϮŚƵƐŚĊůůͿ͘
• EćƌĂ^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚ͘

Genomförande
• ĞŚŽǀĂǀůĞĚŶŝŶŐƐĚƌĂŐŶŝŶŐŐĞŶŽŵĂŶŐƌćŶƐĂŶĚĞŽŵƌĊĚĞ͘
• hƚƂŬĂĚdŽĐŚƐůƵƚĞŶƚĂŶŬ͘

Kommunala kostnader
• /ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀŝĚĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͘
• <ƌćǀĞƌĨƂƌĂŶŬƌŝŶŐŚŽƐĚĞďŽĞŶĚĞ͘
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Säckebäck
Generella förutsättningar
• WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚ ćƌ ĐĂ ϮϬ ŚĞŬƚĂƌ ŽĐŚ ŝŶƌǇŵŵĞƌ ϱϮ ďŽƐƚćĚĞƌ͕ ǀĂƌĂǀ ϯϳ й ƵƚŐƂƌƐ Ăǀ
ŚĞůĊƌƐďŽĞŶĚĞŶ͘
• KŵƌĊĚĞƚćƌŝPWƵƚƉĞŬĂƚŵĞĚ͟ƐćƌƐŬŝůƚďĞǀĂƌĂŶĚĞǀćƌĚĞ͕͟ŚćŶƐǇŶƐŶŝǀĊϯ͗ǀŝĚĞǆƉůŽĂͲ
ƚĞƌŝŶŐƐŬĂŝĂŬƚƚĂƐŵǇĐŬĞƚƐƚŽƌĨƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚŽĐŚŵĞĚŚćŶƐǇŶƚŝůůƐƉĞĐŝĞůůĂǀćƌĚĞŶĨƂƌ
ůĂŶĚƐŬĂƉƐďŝůĚĞŶ͕ŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƐǀĊƌĚĞŶƐĂŵƚĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚ͘
• 'ćůůĂŶĚĞĚĞƚĂůũƉůĂŶŵĞĚŐĞƌŚƵǀƵĚďǇŐŐŶĂĚŽŵŚƂŐƐƚϭϬϬŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŽĐŚŝĞŶ
ǀĊŶŝŶŐ͘DĂǆŝŵĂůďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚϯŵĞƚĞƌ͘

Vatten och avlopp
• 'ĞŵĞŶƐĂŵǀĂƚƚĞŶƚćŬƚĨƂƌĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵŵĂƌƚŝĚƐĂŵƚĞƚƚĂŶƚĂůĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚ
ĞŐĞŶǀĂƚƚĞŶƚćŬƚͲďĞŚŽǀĂǀŽŵĨĂƚƚĂŶĚĞƵƉƉƌƵƐƚŶŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƚŶǇǀĂƚƚĞŶĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ͘
• ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͘
• DƂũůŝŐŚĞƚĞŶĂƚƚĂŶƐůƵƚĂŽŵƌĊĚĞƚƚŝůůŬŽŵŵƵŶĂůƚsćƌŝŶƚĞƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂƚŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐ
sͲƉůĂŶ͘ŶƵƚďǇŐŐŶĂĚŬĂŶƐŬĞĂŶƚŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵŝŶŝƚŝĂƚŝǀĨƌĊŶĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌŶĂĨƂƌ
ĂƚƚďŝůĚĂĞƚƚĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞĞůůĞƌŐĞŶŽŵƉŽůŝƚŝƐŬƚďĞƐůƵƚŽŵĂƚƚŝŶĨƂƌĂĞƚƚǀĞƌŬƐĂŵͲ
ŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞĨƂƌs͘
• &ƂƌŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĂƚƚĞŶĨŝŶŶƐĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚǀŝĚǀćŐϭϲϬ͘ŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵͲ
ŶĂůƚĂǀůŽƉƉćƌŵƂũůŝŐƚĨƂƌƐƚŶćƌĚĞŶƉůĂŶĞƌĂĚĞƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐĞŶŵĞůůĂŶsĂƌĞŬŝů
ŽĐŚůůƂƐĨćƌĚŝŐƐƚćůůƚƐ͘
• ŬŽůŽŐŝƐŬƚŬćŶƐůŝŐƌĞĐŝƉŝĞŶƚͲ,ĂůƐĞĨũŽƌĚĞŶ͘

Traﬁk
• KŵƌĊĚĞƚŶĊƐŵĞĚĞŶƐŬŝůĚǀćŐĨƌĊŶĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐƚĂƚůŝŐǀćŐϭϭϱϴ͕ǀŝůŬĞŶƐƚƌćĐŬĞƌ
ƐŝŐƵƚƚŝůůƐŬĞƌƂĂƌŶĂƂƐƚĞƌŽŵĂŬƚƵĞůůƚƉůĂŶŽŵƌĊĚĞŽĐŚƚŝůůůćŶƐǀćŐϭϲϬŝŚƂũĚŵĞĚ
sĂƌĞŬŝůƐŶćƐ͘ĞŶĞŶƐŬŝůĚĂǀćŐĞŶćƌŐƌƵƐĂĚŽĐŚŝŐŽƚƚƐŬŝĐŬ͘
• ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚǀćŐϭϭϱϴ͘
• ĞďǇŐŐĞůƐĞŶ ƐŽŵ ƉůĂĐĞƌĂƚƐ ŚƂŐƚ ŝ ƚĞƌƌćŶŐĞŶ ŚĂƌ ŵĞĚĨƂƌƚ ƌĞůĂƚŝǀƚ ďƌĂŶƚĂ ĂŶŐƂͲ
ƌŝŶŐƐǀćŐĂƌ͘ŶǀŝŬƚŝŐĨƌĊŐĂćƌŚƵƌƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĞŶŽĐŚƵŶĚĞƌŚĊůůĞƚĂǀĚĞŶĞŶƐŬŝůĚĂ
ǀćŐĞŶ ƚŝůůŐŽĚŽƐĞƐ ćǀĞŶ ƵŶĚĞƌ ǀŝŶƚĞƌŚĂůǀĊƌĞƚ͕ ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐ ĨƂƌ ƵƚƌǇĐŬŶŝŶŐƐĨŽƌĚŽŶ͕
ŚĞŵƚũćŶƐƚĞŶ͕ƐŶƂƌƂũŶŝŶŐŵ͘ŵ͘
• /ŶŐĂŬƌĂǀĨƌĊŶdƌĂĨŝŬǀĞƌŬĞƚ͕ƉĊƚĂůĂĚĞƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĞƌ͘
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
• <ŽŵŵƵŶĂůƚsĨŝŶŶƐĨƌĂŵĚƌĂŐĞƚƚŝůůǀćŐϭϲϬ͘
• ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐŵĞůůĂŶsĂƌĞŬŝůŽĐŚůůƂƐĨƂƌŬŽŵͲ
ŵƵŶĂůĂǀůŽƉƉƐĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ͘
• ŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůĚĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂsͲŶćƚĞƚƐĞƐƐŽŵĞƚƚĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƐĂůͲ
ƚĞƌŶĂƚŝǀ͘KŵĞŶƐŬŝůĚĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŬĂŶƵƉƉŐƌĂĚĞƌĂƐƉĊĞƚƚƐĊĚĂŶƚ
ƐćƚƚĂƚƚĚĞďĞĚƂŵƐŬůĂƌĂŵŝůũƂŬƌĂǀĞŶŬĂŶĚĞŶŶĂůƂƐŶŝŶŐƂǀĞƌǀćŐĂƐ
ƵŶĚĞƌĞŶƂǀĞƌŐĊŶŐƐƉĞƌŝŽĚ͘
• /ĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƉƌƂǀĂƐŝŶƚƌĞƐƐĞƚĂƚƚďǇŐŐĂƵƚsͲŶćƚĞƚƉĊĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćͲ
ŐĂƌŶĂƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀŐĞŶŽŵĞƚƚƐ͘Ŭ͘ĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞŚŽǀ Ăǀ ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ ĨƂƌ Ăƚƚ ĨĂƐƚƐƚćůůĂ ŐĞŶŽŵĨƂƌĂŶĚĞĨƌĊŐŽƌ ŽĐŚ
ĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐŝŶŶĂŶƉůĂŶĞŶƐƚĂƌƚĂƌ͘

Traﬁk
• /ŶŐĂĊƚŐćƌĚĞƌĨƂƌĞƐůĊƐ͘

Omvandlingspotential
• ϯϳйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ͘
• EĂƚƵƌŶćƌĂŬĂƌĂŬƚćƌ͘
• EćƌĂ^ƚĞŶƵŶŐƐƐƵŶĚŽĐŚ'ƂƚĞďŽƌŐ͘

Genomförande
• &ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͘
• ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐŵĞůůĂŶsĂƌĞŬŝůŽĐŚůůƂƐ͘

Kommunala kostnader
• /ŶǀćŶƚĂƌƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ͘
• /ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀŝĚĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ͘
• <ƌćǀĞƌĨƂƌĂŶŬƌŝŶŐŚŽƐĚĞďŽĞŶĚĞ͘
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Sammanfattning och rekommendationer
Område

Trafik

VA

Mölneby

'ŽĚĂƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚ
ƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ

<ŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ

Omvandlingspotential

Genomförande

Kommunala kostnader

Förslag till arbetspaket

ϰϵйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ

/ĚĂŐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ

/ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

1

&ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ

DŝŶĚƌĞƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ

1 eller 2

&ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ

hƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ

1 eller 2

&ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ

hƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ

1 eller 2

&ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ

hƚďǇŐŐŶĂĚĂǀůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ

2

2 eller 3

EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ
ŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞ
'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϰϱŵŝŶ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϭϱŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϯϬŵŝŶ

Hals (stora)

ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚ
ŵŽƚƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ

/ŚƵǀƵĚƐĂŬŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ ϯϰйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ
;ϳĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌĞũĂŶƐůƵƚŶĂͿ
EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ
ŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞ
'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϱϬŵŝŶ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϮϬŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϯϱŵŝŶ

Hals (lilla)

ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚ
ŵŽƚƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ

,ƵǀƵĚĚĞůĞŶĂǀĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌŶĂŝŶŐĊƌŝŶƚĞŝ
ŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ;ϮϬĨĂƐƚŝŐͲ
ŚĞƚĞƌĞũĂŶƐůƵƚŶĂͿ

ϮϱйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ
EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ
ŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞ
'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϰϱŵŝŶ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϭϱŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϯϱŵŝŶ

Skogslyckan

ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚ
ŵŽƚƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ

ĞůǀŝƐŬŽŵŵƵŶĂůƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ;ϭϱ
ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌĞũĂŶƐůƵƚŶĂͿ

ϯϭйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ
/ŶŽŵƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶĞƌ
ŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞ
'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϰϱŵŝŶ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϭϱŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϯϬŵŝŶ

Sörbo

'ŽĚĂƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚ
ƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϬ

^ŽŵŵĂƌǀĂƚƚĞŶ;ŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌŽďůĞŵͿ

ϰϭйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ

ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉ;ƚŝůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞͿ

EćƌĂƚćƚŽƌƚŵĞĚƚŝůůŐĊŶŐƚŝůůƐĞƌǀŝĐĞ

&ƌĂŵĚƌĂŐĞƚsƚŝůů^ůćƚƚŚƵůƚƐǀćŐĞŶ

ƚƚƌĂŬƚŝǀŚĂǀƐŶćƌĂŬĂƌĂŬƚćƌ
'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϭƚŝŵ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϯϬŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϰϬŵŝŶ

Rossö

ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚ
ŵŽƚƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϯϱ
ĞŚŽǀĂǀŵƂƚĞƐĨŝĐŬŽƌ

Åskskalla

Trätte

'ŽĚĂƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚ
ƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϳϰ

'ŽĚĂƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚŵŽƚ
ƐƚĂƚůŝŐǀćŐϳϯϰ

<ŽŵŵƵŶĂůƚǀĂƚƚĞŶĨŝŶŶƐ

ϮϴйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ

ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ

/ŶǀćŶƚĂƌƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ

ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉ;ŽƚŝůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞͿ

ƚƚƌĂŬƚŝǀŶĂƚƵƌŶćƌĂŬĂƌĂŬƚćƌ

&ƂƌďĞƌĞƚƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŽŵƌĊĚĞ

hƚďǇŐŐŶĂĚĂǀĂǀůŽƉƉ

ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ

'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϭƚŝŵ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϮϱŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϰϱŵŝŶ

^ŽŵŵĂƌǀĂƚƚĞŶ;ŽƚŝůůĨƌĞĚƐƐƚćůůĂŶĚĞͿ

ϭϯйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ

&ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ

ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉ;ĞŶŬůĂƌĞŵŽĚĞůůͿ

EćƌŚĞƚƚŝůůƐŬŽůĂŽĐŚĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐĞƌ;hĚĚĞǀĂůůĂͿ

/ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀŝĚ
ĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ

ŶƐůƵƚŶŝŶŐϮŬŵ;^ůƵƐƐĞŶͿ

'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϭƚŝŵŽĐŚϭϬŵŝŶ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϰϬŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϯϬŵŝŶ

>ĞĚŶŝŶŐƐƵƚďǇŐŐŶĂĚ;ϮŬŵͿƉĊŝŶŝƚŝĂƚŝǀ
ĂǀĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ

^ŽŵŵĂƌǀĂƚƚĞŶ

ϭϲйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ;ϮŚƵƐŚĊůůͿ

ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉ

'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϭƚŝŵ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϮϱŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϰϬŵŝŶ

'ĞŵĞŶƐĂŵd
<ŽŵŵƵŶĂůƚǀĂƚƚĞŶǀŝĚŝŶƚŝůůŝŐŐĂŶĚĞŽŵƌĊĚĞ

Säckebäck

ĞŐƌćŶƐĂĚĞƐŝŬƚĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶǀŝĚƵƚĨĂƌƚ
ŵŽƚƐƚĂƚůŝŐǀćŐϭϭϱϴ

'ĞŵĞŶƐĂŵƚƐŽŵŵĂƌǀĂƚƚĞŶŽĐŚĞŶƐŬŝůĚĂ
ďŽƌƌĂĚĞďƌƵŶŶĂƌ

ƌĂŶƚĂĂŶŐƂƌŝŶŐƐǀćŐĂƌ;ƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚͿ

ŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉ
<ŽŵŵƵŶĂůƚsĨƌĂŵĚƌĂŐĞƚ;ǀćŐϭϲϬͿ
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<ƌćǀĞƌĨƂƌĂŶŬƌŝŶŐŚŽƐĚĞďŽĞŶĚĞ

ĞŚŽǀĂǀůĞĚŶŝŶŐƐĚƌĂŐŶŝŶŐŐĞŶŽŵ
ĂŶŐƌćŶƐĂŶĚĞŽŵƌĊĚĞƵƌĊƐ'ƌĞŶĞŐĊƌĚ

/ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀŝĚ
ĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ

hƚƂŬĂĚd

<ƌćǀĞƌĨƂƌĂŶŬƌŝŶŐŚŽƐĚĞďŽĞŶĚĞ

2

^ůƵƚĞŶƚĂŶŬƉŐĂĨĊĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ

ϯϳйƉĞƌŵĂŶĞŶƚďŽĞŶĚĞŶ

ĞƌŽĞŶĚĞĂǀƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ

/ŶǀćŶƚĂƌƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƐůĞĚŶŝŶŐ

'ƂƚĞďŽƌŐ͕ϱϬŵŝŶ
^ƚĞŶƵŶŐƐƵŶĚ͕ϭϱŵŝŶ
hĚĚĞǀĂůůĂ͕ϰϬŵŝŶ

&ƂƌƐůĂŐƐǀŝƐĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ

/ŶŐĂŬŽŵŵƵŶĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀŝĚ
ĂǀƚĂůƐŽŵƌĊĚĞ

2 eller 3

<ƌćǀĞƌĨƂƌĂŶŬƌŝŶŐŚŽƐĚĞďŽĞŶĚĞ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN

1(10)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förstudie .............................................................. 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .................................... 2
Bakgrund .............................................................. 2
Plandata ............................................................... 4
Läge och areal ...............................................4
Markägoförhållanden ...................................4
Ställningstaganden ............................................... 5
Översiktsplan ................................................5
Bostadsförsörjningsprogram .......................5
Detaljplaner och tidigare beslut...................5
Riksintressen ........................................................ 6
Förutsättningar ..................................................... 7
Strandskydd ..................................................7
Miljökvalitetsnormer ....................................7

Mark, vatten och vegetation ........................ 7
Geotekniska förhållanden och stabilitet ..... 7
stigande havsnivåer och skyfall ................... 8
Dagvatten ..................................................... 8
Bebyggelse ................................................... 8
Trafik ............................................................. 9
Parkering ...................................................... 9
Buller och störningar ................................... 9
Vatten och avlopp ........................................ 9
Avfallshantering ........................................... 9
Genomförandefrågor .......................................... 10
Fastighetsrättsliga frågor ........................... 10
Ekonomiska frågor ..................................... 10

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(10)

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.

6(10)

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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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).
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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
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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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.
11(12)

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
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Förstudie
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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, 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)
2(11)

·

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.
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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
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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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Utskottet för samhällsutveckling
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§ 61
KS/2021:306
Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde med flera för att möjliggöra ökat
helårsboende
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för befintliga fastigheter
i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Svanvik fritidshusområde har inte ingått i kommunens förstudie inför ändring av nio
fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån redan kända förutsättningar
bedöms möjligheterna att ändra planen goda. Vidare utredning av lämpligheten föreslås göras
inom ramen för planarbetet.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9 detaljplaner för
fritidshusändamål. Svanvik har inte omfattats av förstudien.
Gällande plan antogs 1970. Planområdet omfattar 150 bostadsfastigheter. Området är omfattas
av kommunalt verksamhetsområde för vatten och har ett eget gemensamt reningsverk.
Reningsverket har god kapacitet och är utan anmärkning. Andelen helårsboende är idag cirka 70
%.
Bedömning
Planen har inte omfattas av förstudien. Då VA-kapaciteten, närhet till befintlig service och
pendlingsmöjligheter bedöms som goda föreslås vidare utredning göras inom ramen för
planarbetet.
Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60. Vid
planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör en intäkt
som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Svanviks fritidshusområde daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet

1

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

2

Datum

Diarienummer

2021-02-17

KS/2021:245

1(1)

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

Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Revidera kommunalt VA-verksamhetsområde, Hals-Skogslyckan i Svanesund enligt
karta daterad 2021-02-24.
Sammanfattning av ärendet
2015 påbörjades ett arbete med att ändra planer för fritidshusområden för
möjliggörande av åretruntboende pågått. För att kunna genomföra dessa kommande
ändringar av detaljplanerna behöver de kommunala verksamhetsområdena i vissa fall
revideras.
Vid planläggning gäller att kommunen behöver redovisa hur en godtagbar VA-lösning
kan ordnas för att detaljplanen inte ska överprövas. Detaljplanens genomförande får
inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.
Vid utökning av byggrätt möjliggörs boende för fler och ökat helårsboende, vilket antas
öka belastningen på VA-nätet och därmed utsläpp. För att undvika negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten behövs därför en uppgradering av VA-nätet i form av
anslutning till kommunalt VA.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17
Kartbilaga, daterad 2021-02-24
Beslutet skickas till
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Sektor bygg och miljö
Planenheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 63
KS/2021:245
Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Revidera kommunalt VA-verksamhetsområde, Hals-Skogslyckan i Svanesund enligt karta daterad
2021-02-24.
Sammanfattning av ärendet
2015 påbörjades ett arbete med att ändra planer för fritidshusområden för möjliggörande av
åretruntboende pågått. För att kunna genomföra dessa kommande ändringar av detaljplanerna
behöver de kommunala verksamhetsområdena i vissa fall revideras.
Vid planläggning gäller att kommunen behöver redovisa hur en godtagbar VA-lösning kan ordnas
för att detaljplanen inte ska överprövas. Detaljplanens genomförande får inte påverka
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.
Vid utökning av byggrätt möjliggörs boende för fler och ökat helårsboende, vilket antas öka
belastningen på VA-nätet och därmed utsläpp. För att undvika negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten behövs därför en uppgradering av VA-nätet i form av
anslutning till kommunalt VA.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17
Kartbilaga, daterad 2021-02-24
Beslutet skickas till
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Sektor bygg och miljö
Planenheten

1

Datum

Diarienummer

2021-02-17

KS/2021:187

1(2)

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

Omfördelning av kommunstyrelsens medel till förfogande - driftsättande av
parkenhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Omfördela 3,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens medel till för fogande till
sektor samhällsutvecklings rambudget
2. Återrapportering av uppdraget och redovisning av förbrukade medel ska ske i
slutet av 2021 samt eventuella överblivna medel återföras till kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2020-11-12 § 98 budget 2021 med plan för 2022 och 2023.
Under Ekonomiska ställningstagande, i budgeten, står att sektor samhällsutveckling från
2021 ska driftsätta en ny gemensam parkenhet med ökat fokus på trivselhöjande
åtgärder i våra orter. Kostnaderna får högst uppgå till 3,5 miljoner kronor och
finansieras, efter särskilt beslut, från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Under 2021 kommer bland annat en trädgårdsingenjör att anställas, skötselplaner för
grönytor att påbörjas, Riktlinjer för parkering och parkeringsnorm tas fram samt en del
inköp av trivselhöjande utsmyckning att göras.
För att förenkla driftsättningen och tillhörande planer föreslår förvaltningen att hela den
avsatta summan på 3,5 miljoner kronor överförs till sektor samhällsutvecklings
rambudget.
Återrapportering av uppdraget och redovisning av förbrukade medel ska ske i slutet av
2021 samt eventuella överblivna medel återföras till kommunstyrelsens medel till
förfogande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor samhällsutveckling

Datum

Diarienummer

2021-02-09

KS/2021:187

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Andreas Sjögren
t.f. chef affärsdrivande verksamhet
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-18

§ 64
KS/2021:187
Omfördelning av kommunstyrelsens medel till förfogande
Utskottet för samhällsutvecklings beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Omfördela 3,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens medel till för fogande till sektor
samhällsutvecklings rambudget
2. Återrapportering av uppdraget och redovisning av förbrukade medel ska ske i slutet av
2021 samt eventuella överblivna medel återföras till kommunstyrelsens medel till
förfogande.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2020-11-12 § 98 budget 2021 med plan för 2022 och 2023.
Under Ekonomiska ställningstagande, i budgeten, står att sektor samhällsutveckling från 2021 ska
driftsätta en ny gemensam parkenhet med ökat fokus på trivselhöjande åtgärder i våra orter.
Kostnaderna får högst uppgå till 3,5 miljoner kronor och finansieras, efter särskilt beslut, från
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Under 2021 kommer bland annat en trädgårdsingenjör att anställas, skötselplaner för grönytor att
påbörjas, Riktlinjer för parkering och parkeringsnorm tas fram samt en del inköp av
trivselhöjande utsmyckning att göras.
För att förenkla driftsättningen och tillhörande planer föreslår förvaltningen att hela den avsatta
summan på 3,5 miljoner kronor överförs till sektor samhällsutvecklings rambudget.
Återrapportering av uppdraget och redovisning av förbrukade medel ska ske i slutet av 2021 samt
eventuella överblivna medel återföras till kommunstyrelsens medel till förfogande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor samhällsutveckling

1

Datum

Diarienummer

2021-03-04

KS/2021:334

1(1)

Kommunförvaltningen
Carina Johansson
telefon 0304-33 40 00
e-post: carina.johansson@orust.se

Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som
har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska
kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med
kvalitetsregister, egenkontroller, riskanalyser, avvikelser samt klagomål och synpunkter.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas 2021 för
att en god patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04
Patientsäkerhetsberättelsen 2020
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Carina Johansson
Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Patientsäkerhetsberättelse
2020
Sektor omsorg
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-16

§ 17
KS/2021:334
Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2020
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet
enligt SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller,
riskanalyser, avvikelser samt klagomål och synpunkter.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas 2021 för att en god
patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04
Patientsäkerhetsberättelsen 2020
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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