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Detaljplan för del av

Hals 2:41, ”Halse nabb”
Orust kommun

ORGANISATORISKA FRÅGOR
ALLMÄNT
För området Halse nabb gäller idag detaljplan, upprättad 1995. Planen har en genomförandetid som
sträcker sig till 2011-06-19. Inom planområdet finns idag tio byggnader som samtliga används för
fritidsändamål och en större byggnad inrymmande samlingslokaler och övernattningsrum.
Målsättningen med den nya planen är att tillskapa 51 byggrätter för helårsboende. Byggrätterna har
utformats så att större delen av den äldre bebyggelsen kan behållas i nuvarande utformning. Området
som redan idag är anslutet till kommunalt vatten och avlopp ska anpassas för åretruntboende.
Planområdet, som är uppdelat i tre delområden, omfattar fastigheten Hals 2:41.
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen ingår i planhandlingarna och antas således av kommunen.

BESLUTSFÖRSLAG
Miljö- och byggnadsnämnden skall
 Godkänna detaljplanen
Kommunfullmäktige skall
 Anta detaljplanen

PLANFÖRFARANDE
Planförslaget ska genomföras med s.k. normalt planförfarande, vilket innebär att planen efter
samrådsskedet kommer att ställas ut för granskning.

TIDPLAN
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planens genomförande:
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut om samråd:
november 2005
 Samråd och godkännande av berörda markägare, länsstyrelsen,
myndigheter och kommunala nämnder
januari – februari 2006
 Utställning
maj/juni 2006
 Miljö- och byggnadsnämndens godkännande
oktober 2006
 Kommunfullmäktiges antagande
november 2006
 Laga kraftbeslut
december 2006
Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande inte sker av planen.
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GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden för planen ansluter till gällande detaljplan för området och slutar 2011-06-19.
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att
gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller
upphävas, utan att uppkomna rättigheter behöver beaktas. En ändring eller ett upphävande av planen
efter genomförandetidens utgång innebär att ingen ersättning utgår till en fastighetsägare t.ex. om en
outnyttjad byggrätt tas bort eller minskas.

HUVUDMANNASKAP
Med huvudmannaskap avses bl.a. ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän platsmark
inom ett planområde. I de fall kommunen inte åtar sig huvudmannaskapet blir de enskilda
fastighetsägarna primärt ansvariga. Inget ansvar läggs dock på den enskilde utan skyldigheten
fullgörs genom att en ny gemensamhetsanläggning (ga) bildas eller att en redan befintlig
gemensamhetsanläggning ombildas. Gemensamhetsanläggningar förvaltas sedan gemensamt av
fastighetsägarna i en eller flera samfällighetsföreningar.
Planförslaget: För föreliggande planförslag har kommunen avsagt sig huvudmannaskapet med påföljd
att de enskilda fastighetsägarna primärt blir ansvariga.
Tillfart till planområdet sker i dag genom nyttjande av befintlig lokalväg bildad som Mölneby ga: 2,
förvaltad av Mölneby-Hals samfällighetsförening. Nuvarande exploateringsfastighet, Hals 2:41, ingår
med andelstal i anläggningen. Mölneby ga:2 slutar vid gällande plangräns för dp Halse Nabb, laga
kraft 1996-16-19, vilket bl.a. innebär att den fortsatta förlängningen av vägen ut mot ”nabben” i
dagsläget ligger under enskilt underhåll. Inom ramen för pågående planarbete har det ansetts
lämpligt att tillföra underhållet av vägar, natur, gc-väg och gångväg inom allmän platsmark till Mölneby
ga:2. Huvudmannaskapet för planen föreslås därigenom komma att ligga på Mölneby-Hals
samfällighetsförening. Det slutliga ställningstagandet tas vid lantmäteriförrättning där det prövas hur
ansvaret för den allmänna platsmarken skall organiseras.

ANSVARSFÖRDELNING
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tablå.
Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

(kartbeteckning)
Allmänna platser
LOKALVÄG

Exploatör

Mölneby-Hals samfällighetsförening

NATUR

Ingen förändring jämfört med idag. Exploatören
tillser att naturmarken är i avstädat skick vid
överlämnandet.

Ny samfällighetsförening A

GC-VÄG (väg mot Jeanna
Otterdahls väg)

Exploatör

Mölneby-Hals samfällighetsförening

GÅNG (gångväg inom
mellanområdet)

Exploatör

Ny samfällighetsförening A

Vatten och
avloppsledningar
inom norra
delområdet

Exploatör - fram till tomtgräns för varje
nybildad fastighet.

Orust kommun

Vatten och
avloppsledningar
inom mellersta och
södra delområdet

Exploatör - fram till tomtgräns för varje
nybildad fastighet.

Ny samfällighetsförening A
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Ansvarsfördelning, forts
Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

(kartbeteckning)
Allmänna platser
Gatubelysning

Exploatör

El-distributör (Fortum AB)

El

El-distributör

El-distributör

Tele

Teleoperatör

Teleoperatör

B

Fastighetsägare

Fastighetsägare

E 1 (Transformator)

El-distributör

El-distributör

E 1 (Pumpstation i norra
delområdet)

Exploatör

Orust kommun

E 1 (Pumpstation i södra

Exploatör

Ny samfällighetsförening A

Exploatör

Andelsägare i respektive gaanläggningen

sop

Exploatör

Andelsägare i respektive gaanläggningen

lek

Exploatör

Andelsägare i ga-anläggningen

y

Respektive rättighetshavare

Respektive rättighetshavare

Vatten och
avloppsledningar
inom u-områden
El

Exploatör

Orust kommun inom det norra
delområdet och ny
samfällighetsförening A inom övriga
delar.

El-distributör

El-distributör

Tele

Teleoperatör

Teleoperatör

Kvartersmark

delområdet)

parkering och
parkering 1 (3
parkeringsytor angränsande till
den genomgående lokalvägen)

Vatten och avlopp
Det kommunala va-nätet sträcker sig idag genom det norra utbyggnadsområdet. Kommunalt
ledningsnät finns framdraget i den lokalväg som går i förlängningen av Jeanna Otterdahls väg och
vidare ner till avloppspumpstationen som är belägen invid vägen ut till ”nabben”.
Avloppspumpstationen är i kommunal ägo och drift. Från pumpstationen går det kommunala
ledningsnät vidare västerut till bl.a. Stenåldersvägen.
Inom hela planområdet finns idag ett utbyggt va-nät som anpassats till den tidigare föreslagna
konferensverksamheten. Förutom den ovannämnda pumpstationen finns ytterligare en station,
belägen inom det södra delområdet.
Planförslaget: Det inom planområdet redan utbyggda va-nätet anpassas till nuvarande
utbyggnadsförslag, se tillhörande principförslag upprättat av BBK, Teknik och miljökonsulter AB,
rapport dat 2006-01-20, rev 2006-05-11.

C:\Documents and Settings\cok\Skrivbord\Halse Nabb genomf laga kraft forts.doc

Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö
Del av Hals 2:41
”Halse nabb”
Orust kommun

Sidan 5 (14)

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING
2006-05-11

Just. datum:

2007-01-08

Ansvarsfördelning, forts
Exploatören bygger ut va-nätet inom hela planområdet. Inom den norra delen av planområdet
överlåts ansvaret för drift och underhåll till Orust kommun. Hela norra utbyggnadsområdet införlivas i
kommunens verksamhetsområde. För övriga delar av planområdet nybildas en samfällighetsförening
med ansvar för drift och underhåll av va-nätet inom de södra och mellersta delområdena.
Inom kvartersmarken ansvarar respektive fastighetsägare för utbyggnad av vatten och avlopp.
Vägar
Den genomgående vägen ut till ”nabben” är idag utbyggd i huvudsak enligt den vägsträckning som
föreslås i planen. Övriga vägar inom planområdet byggs ut av exploatören enligt principförslag
upprättat av BBK, Teknik och miljökonsulter AB, rapport dat 2006-01-20, rev 2006-05-11.
Planförslaget: Ansvaret för fortsatt underhåll och drift av lokalvägar, gång- och gc-vägen i
förlängningen av Jeanna Otterdahls väg förordas ligga på Mölneby-Hals samfällighetsförening.
Ansvaret för underhåll och drift av gångvägen inom mellanområdet föreslås ligga på den nybildade
samfällighetsföreningen med underhåll av bl a det enskilda va-nätet och naturmarken.
Ansvaret för underhåll och drift av den inom kvartersmarken liggande gång- och cykelvägen i södra
delen av planområdet (förbindelsen mellan de två lokalvägarna) föreslås ligga på andelsägarna i den
för ändamålet nybildade gemensamhetsanläggningen.
Naturmark
Idag ansvarar markägaren för det som inom planen givits beteckningen NATUR.
Planförslaget: Ansvaret för skötsel av grönytorna inom allmän platsmark föreslås ligga på den
nybildade samfällighetsföreningen med underhåll av bl a det enskilda va-nätet. I skötseln av
grönytorna omfattas även omhändertagande av eventuellt dagvatten inom naturmarken. Med skötsel
åsyftas i detta fall normal röjning och städning så att markområdet utan olägenheter kan nyttjas av
allmänheten.

AVTAL
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören.
I avtalet regleras för projektet aktuella frågor såsom bl.a. om- och utbyggnad av befintligt va- och
vägnät, ombyggnad av anslutningen till väg 734 och i anslutning därtill ny busshållplats samt övriga
till planen förknippade exploateringsfrågor. Intentionerna avseende standard på och utförande av
vägar, gång- och cykelvägar samt va-anläggningar redovisas i plan- och genomförandebeskrivningen
samt tillhörande principförslag upprättat av BBK, Teknik och miljökonsulter AB, rapport dat 2006-0120, rev 2006-05-11.
Exploateringsavtalet kopplas till planhandlingen för att få överensstämmelse med intentionerna i planoch genomförandebeskrivning.
Exploateringsavtalet ska ligga klart för godkännande i samband med Kommunstyrelsens
godkännande av planförslaget.
Genomförandeavtal Vägverket
Avtal skall upprättas mellan Vägverket och Orust kommun. Avtalet skall reglera ansvarsfördelningen
och utförande av ny anslutning av Halsvägen och en ny busshållplats utefter väg 740, norr om
Halsvägens anslutning. Avtalet skall ligga klart och godkänt av berörda parter innan ombyggnaden
påbörjas.
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STRANDSKYDD
Strandskyddet är idag upphävt för områden som i gällande plan är utlagt som kvartersmark. Allmän
platsmark, som t ex vägen ner till ”nabben”, har ej undantagits.
Planförslaget: Undantaget från strandskyddsbestämmelserna föreslås bli utökat och komma att
omfatta samtliga markområden som i föreliggande plan är avsatta som kvartersmark.
Anläggandet av den nya lokalvägen längs med strandlinjen och som sammanbinder mittenområdet
med det södra området kräver strandskyddsdispens för att få anläggas. Dispensärendet hanteras av
Orust kommun.
Begäran om upphävandet av strandskyddet sker efter beslut av miljö- och byggnadsnämnden och bör
lämpligen göras i samband med att beslut tas om utställning. Begäran ställs till Länsstyrelsen. Beslut
fattas därefter av Länsstyrelsen under villkor att detaljplanen vinner laga kraft.

MARKUPPLÅTELSE
Fastighetsägarna till Hals 2:41 eller blivande exploateringsfastigheter förbinder sig att upplåta mark
som enligt plankartan utgör allmän platsmark till planområdets huvudman, Mölneby-Hals
samfällighetsförening. Markområdet överlåts med äganderätt.
Efter upplåtelsen avgör huvudmannen tidpunkt och tillvägagångssätt för när och hur en förändring
skall ske inom sitt markområde.

UPPLÅTELSEFORM
Upplåtelseformen för mark och byggnader kan formellt inte regleras i detaljplanen. Upplåtelseformen
för mark kan allmänt vara i form av äganderätt, tomträtt eller arrende. Målsättningen med föreliggande
detaljplan är att ge möjlighet för exploatören till avstyckning och försäljning med äganderätt av 51
tomtplatser.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETSÄGARE.
Hela planområdet inryms inom fastigheten Hals 2:41. Fastigheten är i dagsläget lagfaren på AB
Svantåsa, Stockholm. Avtal har träffats mellan ägarna och exploatören, om köp av hela bolaget eller
fastigheten i skede när genomförandet av detaljplanen anses realistiskt.
En fastighetsförteckning har upprättats som redovisar ägare, servitut, samfälligheter mm som inryms
inom planområdet.

FASTIGHETSBILDNING
Inom planområdet avser exploatören i dagsläget att bilda tre exploateringsfastigheter, en fastighet för
varje delområde. Fastigheterna avstyckas från stamfastigheten Hals 2:41. Initiativ till bildandet av
exploateringsfastigheterna tas av nuvarande exploatör så snart planen vunnit laga kraft.
Från respektive exploateringsfastighet avstyckas därefter bostadsfastigheter enligt planförslagets
visning. I dagsläget är målsättningen från exploatören att samtliga avstyckningar ska ske så snart
planen vunnit laga kraft. Ansökan om avstyckning inom angiven exploateringsfastighet sker av ägare
till respektive exploateringsfastighet.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Inom planområdet finns idag inga gemensamhetsanläggningar. I anslutning till det norra planområdet
angränsar Mölneby-Hals samfällighetsförening (tillfartsvägen till planområdet) och Skogslyckans
vägförening (bl.a. Jeanna Otterdahls väg).
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Gemensamhetsanläggning, forts
Planförslaget: För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom planområdet
föreslås att gemensamhetsanläggningar bildas enligt anläggningslagen. Vid förrättningen fattas beslut
om fördelning av kostnader för anläggningar, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. Förvaltning av
större anläggningar sker i regel genom samfällighetsföreningar.
Nedanstående indelning i ga-anläggningar utgör möjliga alternativ. Den slutliga omfattningen av gaanläggningarna, ingående delägare mm bestäms vid lantmäteriförrättningen.
Mölneby Ga: 2 (förvaltning: Mölneby-Hals samfällighetsförening) föreslås genom
anläggningsförrättning omprövas så att följande anläggningar ingår:
 vägen ut till ”nabben”. Hela vägsträckan från gällande plangräns, för laga kraftvunnen plan, till
avslutningen inom det södra delområdet
 den nya vägen som förbinder mittenområdet med det södra delområdet (lokalväg längs med
stranden)
 lokalvägarna inom det norra och södra delområdet
 gc-vägen som ansluter till Jeanna Otterdahls väg
Vid omprövningen av Mölneby ga: 2 bör planområdet hänföras till ett eget område (sektion).
Nuvarande andelsägare inom Mölneby ga: 2 kommer därigenom inte att belastas ekonomiskt. Vid
genomförandet av anläggningsförrättningen ska ovanstående anläggningar (eventuellt exklusive
toppbeläggning på vägar och parkeringsplatser) vara slutbesiktigade och godkända av Mölneby-Hals
samfällighetsförening. Tillkommande fastigheter tilldelas vedertagna andelar i den befintliga
vägsträckan (sektion 1 inom Mölneby ga: 2) som kommer att nyttjas för utfart till allmän väg nr 734.
Omprövningen av Mölneby ga:2 utförs av Lantmäterimyndigheten på initiativ av
samfällighetsföreningen vid tillfälle när detaljplanen vunnit laga kraft och anläggningarna godkänts av
föreningen.
Inom det norra delområdet bildas ny gemensamhetsanläggningen omfattande lekplatsen, gemensam
parkeringsyta och gemensamt utrymme för källsortering av hushållssopor. Ingående andelsägare blir
nybildade bostadsfastigheter inom det norra delområdet. Initiativ till förrättning tas av ägaren till
exploateringsfastigheten när detaljplanen vunnit laga kraft.
Inom mittenområdet bildas ny gemensamhetsanläggning omfattande gemensam parkeringsyta och
gemensamt utrymme för källsortering av hushållssopor. Ingående andelsägare blir nybildade
bostadsfastigheter inom mittenområdet. Initiativ till förrättning tas av ägaren till
exploateringsfastigheten när detaljplanen vunnit laga kraft.
Inom det södra delområdet bildas ny gemensamhetsanläggning omfattande gemensam
parkeringsyta, gemensam gc-väg som sammanbinder de två lokalvägarna inom området och
gemensamt utrymme för källsortering av hushållssopor. Ingående andelsägare blir nybildade
bostadsfastigheter inom det södra delområdet. Initiativ till förrättning tas av ägaren till
exploateringsfastigheten när detaljplanen vunnit laga kraft.
Ny gemensamhetsanläggning bildas för vatten- och avloppsanläggningar belägna söder om den
kommunägda avloppspumpstationen, naturmarken inom hela planområdet och gångväg inom
mittenområdet. Ingående andelsägare blir Hals 2:41, nybildade exploateringsfastigheter och
nybildade bostadsfastigheter inom mittenområdet och det södra delområdet. För förvaltning av
anläggningen bildas en ny samfällighetsförening (i den översiktliga tablån benämnd ny
samfällighetsförening A). Initiativ till anläggningsförrättningen tas av exploatörerna när detaljplanen
vunnit laga kraft.

LEDNINGSRÄTT
För att utnyttja utrymme inom fastighet för t ex vatten- och avloppsledningar som ingår i allmän vaanläggning kan ledningshavare få rätt därtill genom ledningsrätt. Fråga om ledningsrätt prövas genom
förrättning.
Inom det norra delområdet finns idag en befintlig ledningsrätt till förmån för Orust kommun.
Ledningsrätten består av vatten- och avloppsledningar.
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Ledningsrätt, forts
Planförslaget: Den befintliga ledningsrätten har i planförslaget säkerställts med ett s k u-område,
innebärande att ett markområde till 5 meters bredd ska hållas tillgängligt för allmänna underjordiska
ledningar.
Rätten att framdra och nyttja övriga nya va-anläggningar inom det norra delområdet bör säkerställas
genom ny ledningsrätt, till förmån för Orust kommun. Exploatören upplåter utan ersättning mark för
ändamålet till kommunen. Det markområde som säkerställs bör uppgå till 6 meters bredd. Eventuella
ledningssträckningar inom kvartersmark säkerställs i planen genom utläggandet av s.k. u-områden.
Initiativ till förrättningen tas av Orust kommun när anläggningen slutbesiktigats.

SERVITUT, MARKSAMFÄLLIGHETER OCH ÖVRIGA RÄTTIGHETER
För att utnyttja utrymme, anläggning mm inom fastighet kan anläggningsägare eller nyttjandehavare
få rätt därtill genom servitut, antingen som intecknat i tjänande fastighet eller officialservitut
(fastighetsbildningsservitut). Frågan om officialservitut prövas genom lantmäteriförrättning.
Stamfastigheten Hals 2:41 belastas i dag av marksamfälligheter tillkomna vid skiftesdelning 1841 och
1914, innebärande bl.a. att skiftesdelägarna inom Stora och Lilla Hals äger rätt till vägar, gångvägar
och tångtäkt utlagda vid respektive skifte (till viss del betecknat med s: 1 på underliggande
grundkarta).
Hals 2:41 belastas av inskrivet servitut till förmån för Sjöfartsverket, innebärande nyttjanderätt till
område för fyr. Den avsedda fyren ligger utanför planområdet och berörs inte av föreslagen
byggnation.
I samband med avsöndring av fastigheten Hals 2:35 antecknades i köpeavtalet rättighet för
fastigheten till väg, brunn med ledning och gångstig. Rättigheterna är inte lokaliserade i avtalet.
Planförslaget: I norra delområdet berörs marksamfällighet s: 1 (väg) av den föreslagna
bostadsbebyggelsen. Samfällighetens läge har i gällande plan från 1996 ersatts med ny lokalväg
längre österut. Möjligheten att flytta samfälligheten till lokalvägen har därigenom möjliggjorts.
Eftersom utbyggnaden av konferensanläggningen avstannade har vägen ännu inte blivit föremål för
förflyttning eller borttagande genom lantmäteriförrättning. I föreliggande planförslag kvarstår
möjligheten att antingen flytta eller reglera bort samfälligheten inom föreliggande planområde eller på
en längre sträcka. I lantmäteriförrättningen (fastighetsreglering) tas bl.a. frågan upp om vägens
aktualitet. Regleringen utförs lämpligen i samband med avstyckning av exploateringsfastigheterna.
Ingen tångtäkt eller särskilt utpekade gångvägar berörs av föreliggande planförslag. Befintliga
upptrampade och tydliga stigar har i planförslaget fastlagts genom nya gångvägar eller genom s.k.
natursläpp (mindre områden där naturmarken angränsar utlagda lokalvägar).
Rättigheterna för Hals 2:35 bedöms inte påverkas av planförslaget.
Rätten att framdra och nyttja nytillkommande va-anläggningar inom det mellersta och södra
delområde säkerställs genom nytt servitut, till förmån för den nybildade samfällighetsföreningen A.
Tjänande fastigheter blir Hals 2:41, berörda exploateringsfastigheter och eventuellt nybildade
bostadsfastigheter. Ledningssträckningar inom kvartersmark har säkerställts i planen genom uområden till 6 meters bredd. Initiativ till förrättningen tas av exploatören och genomförs i samband
med avstyckning av exploateringsfastigheterna.
Nytt servitut bildas för dräneringsledning avseende omhändertagande av dagvatten från tomtmark
inom mittenområdet. Ledning dras på tomtmark på södra sidan av den nya lokalvägen som
sammanbinder mittenområdet med det södra delområdet. Tjänande fastigheter blir fastigheterna som
angränsar vägen. Servitutet upprättas till förmån för exploateringsfastigheten. Initiativ till
servitutsbildningen (fastighetsreglering) tas av exploatörerna och genomförs i samband med
avstyckning av bostadsfastigheterna.
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Servitut mm forts
För åtkomst av en bostadsfastighet inom mittenområdet och fyra inom det södra utbyggnadsområdet
har planen försetts med y-område. Avsikten med samtliga av dessa områden är att fastigheterna
bildas som skafttomter, med in- och utfart på egen tomtmark. För fastigheten längst i söder bildas
fastigheten med skaft fram till den gemensamma parkeringsytan. Servitut nybildas för fastighetens
utfart över parkeringsytan.

EKONOMISKA FRÅGOR
ALLMÄNT
Förutom planläggning regleras ekonomiska frågor mellan kommunen och exploatören i enlighet med
ingånget exploateringsavtal.

PLANLÄGGNING
Planen kan i princip genomföras utan kostnader för kommunen. Planarbetet bekostas av exploatören,
varför planavgift enligt PBL 11:5, inte kommer att tas ut. Kostnader kommer endast att tas ut för den
del som hänger samman med miljö- och byggnadsenhetens administrativa handläggning.
Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen och utbyggnaden inom planområdet.

FASTIGHETSBILDNING
Kostnader för fastighetsbildning i form av avstyckning av exploateringsfastigheter, omprövning av
gemensamhetsanläggningen Mölnlycke ga: 2, nybildandet av gemensamhetsanläggningar för vattenoch avlopp och övriga gemensamhetsanläggningar belastar exploatören. Exploatören bekostar även
förrättningar för ledningsrätt och bildandet av nytt servitut för dagvatten inom mittenområdet.
Kostnader förenade med avstyckning av bostadsfastigheter belastar ägaren av respektive
exploateringsfastighet. I kostnaden avses även eventuella behövliga servitutsåtgärder.

VÄGAR, VA MM
Inom planområdet belastas exploatören för kostnader vad avser utbyggnaden av vägar,
gemensamma parkeringsytor inom kvartersmark, gc-vägar inom det norra och södra delområdet,
gångväg inom mittenområdet, närlekplats inom det norra utbyggnadsområdet och utbyggnaden av
vatten- och avloppsnätet med behövliga tillhörande anläggningar inom hela planområdet. Exploatören
belastas även av eventuella kostnader som kan bli aktuella på grund av dagvattenhantering inom
allmän platsmark.
Kostnader kommer att tas ut av Orust kommun för anslutning till det kommunala va-nätet. Kostnaden
belastar exploatören och regleras i exploateringsavtalet.
Under rubriken Tekniska frågor klargörs standard och utförande som respektive anläggning skall hålla
vid exploatörens överlämnande.
Ombyggnad och standardförbättring av den samfällda vägen (Halsvägen) som utgör tillfart till
planområdet ligger under Mölneby-Hals samfällighetsförenings ordinarie verksamhetsområde.
Exploatören bekostar den del av upprustningen som överskjuter de kostnader som föreningen har
projekterat i mars 2006. Eventuella skador som kan uppstå under exploateringstiden (utbyggnad av
va, vägar, gång och cykelvägar, gemensamma parkeringsytor) belastar exploatören. För att reglera
kostnaderna görs besiktning av vägen innan igångsättning och slutbesiktning när arbetena slutförts.
Skador på vägen som uppkommer under villabyggnationen belastar respektive villaägare och
regleras inom ramen för samfällighetsföreningens ordinarie verksamhet. Kostnader för fortsatt
underhåll av Halsvägen sker enligt andelstal.
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Vägar, va mm, forts
Anslutningen av Halsvägen till den allmänna vägen 734 byggs om samtidigt som ny busshållplats
anläggs norr om anslutningspunkten. Kostnader för ombyggnaden och anläggandet av
busshållplatsen regleras i överenskommelse mellan samfällighetsföreningen och exploatören samt i
exploateringsavtalet.

TELENÄT, ELNÄT OCH BELYSNING
Eventuell omläggning av befintligt tele- och elnät som förorsakats av behövliga gemensamma
anläggningsarbeten för väg och va ska bekostas av exploatören.
Inom planområdet förses samtliga vägar, gång- och gc-vägar med belysning. Belysningen bekostas
av exploatören och överlämnas utan kostnad för fortsatt underhåll till el-distributören, Fortum AB.
Kostnader för drift och underhåll av gatubelysningen regleras mellan Orust kommun och Fortum AB.

TEKNISKA FRÅGOR
VÄGAR
Förutom de i planförslaget undantagna vägområdena och angivna plushöjder så styrs inte
detaljutformningen av vägar formellt av detaljplanen. I principförslag för vägar (BBK, Teknik och
miljökonsulter AB, rapport dat 2006-01-20, rev 2006-05-11) anges ett förslag som avses ligga till
grund för utbyggnaden av vägnätet inom planförslaget. Samtliga vägar och anläggningar skall
anläggas av exploatören före överlämnande till samfällighetsföreningen Mölneby-Hals. Nedan ges en
sammanfattning av principförslaget för vägar.
Väg- och gångvägsutformning, planförslaget: Samtliga vägar och gångvägar skall anläggas inom de i
planen undantagna vägområdena. Redovisade vägområden ska inte tolkas som angiven vägbredd
utan utgör ett redovisat område inom vilket respektive väg eller gångväg skall inrymmas. Samtliga
vägar samt gång- och cykelvägar inom allmän platsmark beläggs med asfalt. Vägarna förses med två
lager asfalt och belysning. Överenskommelse träffas mellan exploatör och Mölneby-Hals
samfällighetsföreningen vad gäller tidpunkt och genomförandeansvar för anläggande av slitlager
(topplager). Ingen väg förses med separerad gång- eller cykelbana.
Genomgående väg ner mot ”nabben” och lokalvägen i riktning mot Jeanna Otterdahls väg byggs ut
med en körbanebredd av ca 4,5 meter, exklusive behövligt stödområde. Vägområdets bredd, 8,0
meter, medger anläggandet av ett uppsamlingsdike för hantering av dagvatten. Nuvarande utförande
på vägen ner mot nabben kommer inte att ändras, förutom inom en kortare vägsträcka i det södra
utbyggnadsområdet. Den idag relativt tilltagna parkeringsytan i slutet av vägen kommer att minskas i
och med att en del av vägen kommer att övergå till bl.a. tomtmark. Vägens avslutning kommer att
förses med en större vändplan.
Förbindelsevägen mellan det mellersta och södra delområdet byggs med en belagd körbanebredd av
4,5 meter, exklusive behövligt stödområde. Uppsamling av dagvatten mot tomtmark inom
mittenområdet sker genom anläggandet av dräneringsledning.
Övriga vägar inom allmän platsmark anläggs med en belagd körbanebredd av 4 meters bredd,
exklusive behövligt stödområde. Vägarna utformas så att uppsamling av dagvatten kan ske i en ca
0,5 meters bred ränndalsfåra på ena sidan av vägen.
Vägar inom kvartersmark anläggs av respektive fastighetsägare till det utförande och standard som
anses behövligt.
Gc- vägar inom det norra (förbindelsen mellan de två lokalvägar i västra delen och gc-vägen mot
Jeanna Otterdahls väg) och södra delområdet (förbindelsen på kvartersmarken mellan de två
lokalvägarna) anläggs till en belagd bredd av 2,5 meter. Gångvägen i mellanområdet anläggs till en
bredd av 2 meter. På kortare sträcka kan gångvägen behöva anläggas med trappa. I de fall att det är
tekniskt och ekonomiskt genomförbart ska gångvägen förses med vilplan.
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Vägar, forts
Gångstigar inom natursläpp rensas från vegetation och behålls som grusade naturstigar.
Parkeringsytor, planförslaget: Inom de redovisade gemensamma parkeringsområdena kan
parkeringsplatser tillskapas enligt utförande som redovisas på tillhörande illustrationskarta. Samtliga
parkeringsplatser enligt illustrationen ska asfalteras genom exploatörens försorg. Inom varje
gemensamt parkeringsområde (3 st) ska en eller flera parkeringsplatser tillskapas för rörelsehindrade.

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Ledningsnätet för vatten, spill- och dagvatten ska byggas ut enligt principförslag framtaget av BBK,
Teknik och miljökonsulter AB, rapport dat 2006-01-20.
För hela planområdet är målsättningen att i möjligaste mån omhänderta dagvatten från tak och
hårdgjorda ytor. Dagvattnet samlas upp i ledningssystemet och leds därefter till fördröjningsmagasin
(hålrumsmagasin med sprängstensfyllning) innan det leds vidare ut mot havet.
Dagvattenledningarnas läge och eventuella utsläpp till kringliggande mark redovisas i framtaget
principförslag för vatten- och avlopp.
Norra delområdet, planförslaget: Inom området finns idag en kommunal ledningssträcka som går från
Jeanna Otterdahls väg till den kommunägda avloppspumpstationen. Ledningssträckan uppfyller
kommunens krav på utförande och dimensionering. Inom övriga delområdet byggs va-ledningar ut
enligt principförslaget och överlämnas därefter till kommunen för vidare drift och underhåll.
Ledningsnätet byggs ut av exploatören enligt riktlinjer som anvisas av kommunen.
Mellersta och södra delområdet, planförslaget: Inom de båda delområdena byggs va-ledningar ut
enligt principförslaget. Ledningsnätet ansluts till avloppspumpstationen i södra delområdet (intill
befintlig småbåtshamn) för att därifrån pumpas vidare till den kommunägda pumpstationen i
anslutning till norra delområdet.

NATUROMRÅDEN
Målsättningen med områden avsatta som NATUR är att dessa skall behållas i ett vårdat skick.
Gräsytor, skogsbestånd och berghällar skall hållas vårdade. För skötsel av grönytor inom laga
kraftvunnen plan hänvisas till framtagen skötselplan från år 1991. Vid anläggningsförrättning tas
beslut om framtida skötsel och bruk av naturmarken. I skötseln av grönytorna omfattas även
omhändertagandet av dagvatten inom naturmarken.

FORNLÄMNINGAR
Ny lokalväg i östra delen av mittenområdet kommer att anläggas ca 20 meter söder om
fornlämningsområdet Långelanda 66. Före anläggandet av vägen ska samråd ske med länsstyrelsen.

LEKPLATS
Inom det norra delområdet (egenskapen lek) ska exploatören iordningställa en närlekplats avsedd för
yngre barn. Området ska före överlämnandet förses med lekredskap i den omfattning som är normalt
för närlekplatser.

GEOTEKNIK, RADON
Geoteknisk utredning över området har utförts av Bohusgeo i samband med planarbetet för laga
kraftvunnen plan. Utredningen finns dokumenterad i rapport dat 1991-11-28 och PM dat 1991-12-02. I
ovanstående utredning bedömdes stabilitetsförhållandena som tillfredsställande inom då aktuell
exploateringsmark.
Med ledning av bl a ovanstående utredning bedöms samtliga byggnader kunna grundläggas direkt i
mark eller på berg. Bebyggelse, vägdragningar och övriga anläggningar bedöms även kunna
genomföras i enlighet med planförslagets redovisning.
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Geoteknik, radon, forts
Markradonhalten mättes i samband med planarbetet för laga kraftvunnen plan och bedömdes då
bestå av låg- och normalradonmark. I samband med projektering av bostadsbyggnader bör dock
ytterligare radonmätning utföras för att mer i detalj klargöra om bostadsbyggnaderna behöver göras
radonskyddade.
Under utställningsskedet har Bergab – Byggeologiska Undersökningar AB utfört besiktning av
exploateringsområdet för att klargöra risken för ytliga ras- och blocknedfall. Utredningsresultatet finns
redovisat i rapport Bergab, dat. 2006-06-12. I rapporten har tio delområden identifierats med risk för
ytliga ras/blocknedfall. I ett av dessa delområden bedöms sannolikheten som stor för spontana
ras/blocknedfall medan den i övriga delområden betecknas som liten. Området med stor risk ligger
utanför planområdets gränser, men bör trots detta åtgärdas.
Under och efter utställningsskedet har Bohusgeo AB på inrådan av SGI kompletterat den geotekniska
utredningen (stabilitetsförhållandena) i den nordvästra delen av planområdet (område för planerade
byggnader och parkering) och befintlig väg. Enligt utredningen (Bohusgeo AB, arbnr U06045, rapport
dat 2006-09-25 och PM dat 2006-09-26) bedöms släntstabiliteten som tillfredsställande och den
planerade bebyggelsen bedöms kunna uppföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande.
Belastningen på markytan av byggnader och uppfyllnader bör emellertid inte inom större
sammanhängande ytor överstiga ca 10 kPa. Belastningen på markytan har säkerställts med
planbestämmelse. Vad avser grundläggning och eventuella sättningar så bedöms de planerade
byggnaderna inom den nordvästra delen preliminärt kunna grundläggas direkt i mark. Det finns
emellertid risk för att jordlagerförhållandena kommer att variera under byggnaderna på så sätt att den
bakre delen av byggnaderna, där en viss avschaktning kan erfordras, kommer att ligga på fastmark,
medan det under den främre delen, där en viss uppfyllnad kan komma att erfordras, kommer att
finnas upp till 2 à 3 m löst lagrad silt. Grundläggningen av byggnaderna bör därför detaljstuderas inför
byggnationen.

EL, TELE, BELYSNING
Inom mellanområdet finns idag en transformatorstation.
Planförslaget: Läge för en ny transformatorstation har i planen tillskapats inom det norra delområdet.
Anläggningen uppförs av områdets el-distributör.
Nya el- och teleledningar läggs i samma ledningsgrav.
Gatubelysning inom området utförs med armatur som förordas av kommunen eller Fortum AB.
Uppförandet av gatubelysningen sker av Fortum AB, på bekostnad av exploatören. Innan placeringen
av gatubelysningen fastställs ska samråd ske med Sjöfartsverket.
Kabelutsättning av el- och teleanläggningar beställs av byggherren innan markarbeten påbörjas.

VÄRME
Uppvärmning av byggnader ska ske genom enskilda anläggningar. Val av anläggning görs av
respektive fastighetsägare.
I dagsläget är målsättningen från exploatörens sida att byggnader ska uppföras med modern
byggnadsteknik, vars energibehov är låga. Uppvärmning med direktverkande el ska inte förekomma.
Avsikten är att eventuellt behov av tillskottsvärme ska täckas genom t ex tillvaratagandet av den
energi som naturligt finns lagrad i berget eller genom värmepumpsystem som tillvaratar den energi
som finns i uteluften
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BRAND
Inom planområdet finns idag tre brandposter, en inom varje delområde. Antalet brandposter,
dimensionering och placering uppfyller de krav som ställts för den tidigare planerade
konferensverksamheten och bedöms även uppfylla de krav som kan ställas för en framtida
bostadsbyggnation.
Framkomligheten för brandfordon har uppmärksammats vid planläggningen.

HUSHÅLLSAVFALL
Tre gemensamma utrymmen har tillskapats inom planområdet för källsortering och omhändertagande
av hushållsavfall.
Återvinningsbart material av större storlek som kylskåp, elektronikvaror m.m. lämnas till
återvinningscentralerna i Timmerhult, utanför Henån eller Månsemyr, utanför Ellös.
Kravet på källsortering och återvinning ska i övrigt tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller
för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
För Orust kommun:

Miljö & byggnadsenheten genom stadsarkitekt Daniel Holdenmark
Tekniska enheten genom teknisk chef Jan Johansson och
exploateringsingenjör Marcus Larsson
För Rådhuset Arkitekter AB, konsult för planarbetet: Sören Mannberg
Orust 2006-05-11
Miljö- och byggnadsenheten

Rådhuset Arkitekter AB
Uddevalla
Samhällsplanering och miljö

Daniel Holdenmark
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Just. datum:

2007-01-08

JUSTERING
Med anledning av inkomna synpunkter under utställningstiden har planhandlingarna justerats enligt
nedanstående:
Planbeskrivning och plankarta med bestämmelser:
 Se planbeskrivning
Genomförandebeskrivning:
 Beskrivning har kompletterats med uppgift om att bergteknisk och geoteknisk utredning
genomförts.
 Beskrivningen har kompletterats med uppgift om att avtal ska träffas mellan kommunen och
Vägverket vad avser ombyggnaden av anslutningen Halsvägen/väg 734.
 Beskrivningen har kompletterats med krav på samråd med Sjöfartsverket innan dess att ny
belysning uppförs inom det södra delområdet.
 Beskrivningen har korrigerats vad avser kostnader (exploatörens åtaganden) för upprustning
av Halsvägen.
 Beskrivningen har justerats vad avser ansvaret för skötseln av grönområden samt gång/cykelvägar inom planområdet.
 Beskrivningen har kompletterats med uppgift om att gångvägar ska förses med vilplan i de fall
där det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.
 Revidering av tidplanen
Ovanstående justeringar av planhandlingarna har bedömts som redaktionella och av begränsad
betydelse samt sakna intresse för allmänheten. Ny utställning av planförslaget har därför inte
bedömts nödvändig.
Orust 2007-01-08
Miljö- och byggnadsenheten
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